
 

ن   صافوال وأكاديمية مجموعة مذكرة تعاون بي 
 
 لنشر ثقافة العمل التطوع  ة دل

 
 

 جدة    - المملكة العربية السعودية

 مجموعة صافوال  اطلقت
 
  للعمل التطوع   ة بالتعاون مع أكاديمية دل

 
  برنامجا

 
األفراد عىل   لتدريب وتأهيل تعاونيا

ات ، العمل التطوع     إدارة األعمال  عبر مجموعة من الدورات والمحاضر
وورش العمل المجانية المتخصصة فر

ية والتالمالية و  ةواإلدار   ل، ألفراد المجتمع خصصات العلمية اإلدارية المختلفةالموارد البشر
ً
تحقيق  وصوال

  مجال المسؤولية االجتماعية 2030أهداف ومرتكزات رؤية المملكة  
 . فر

  وقعها 
   للشؤون العامة واإلستدامةالمدير التنفيذي وتعمل مذكرة التفاهم الت 

صافوال طارق بن  مجموعة فر

كة مع المدير العام إلدارة المسؤولية االجتماعية محمد اسماعيل ة البر
 
، عىل  أيمن أنور فلمبان القابضة بدل

  أوساط المجتمع، 
ر لخدمة   واستثمار ترسيخ العمل التطوع  ونشر العلم والمعرفة فر اكمة للطرفي  ات المب  الخبر

 وطن، واألهداف المجتمعية واإلنسانية. رؤية ال

  إطار "أن ب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال أنيس أحمد مؤمنةوأوضح 
  فر

مجموعة   اهتمام المذكرة تأت 

ر بصافوال  هم عىل المزيد من اإلبداع والتوهجشباب وفتيات الوطن المنتجي  ر  وتحفب 
 
مفهوم  عىل أن  ، مشددا

ت  اهتم  و . متقدمة وبارزة ضمن سلم أولويات صافوال  ةمع يحتالن مكانالمسؤولية االجتماعية وخدمة المجت

امج واسعة بإطالق مجموعة صافوال    تعود عىل المجتمع بالنفع بشكل مستدام، من المشاري    ع والبر
الت 

ر )وتوظيف ذوي االعاقة عبر برنامج  لتدريب فاطلقت برامج  سيخ ثقافة حفظ  ، وكثفت جهودها (مكي  لب 

(، وهذه االتفاقية تشكل إضافة قدرهان)النعمة ورفع الوع  المجتمع  تجاه ظاهرة هدر الطعام عبر مبادرة 

اتهم المهنية والتخصصية نحو المجتمع"   المجموعة إىل التطوع بخبر
 . حيث نحث موظفر

ر عىل تم"طارق اسماعيل بأنه أشار و  ر الطرفي  ات و تنفيذ دورات ومحا االتفاق بي  ورش عمل مجانية  ضر

ية والتخصصات العلمية اإلدارية     إدارة األعمال واإلداره المالية وإدارة الموارد البشر
متخصصة فر

عالم صافوال، الذراع  مج خدمية مجتمعية مختلفة من خالل صافوال براتتبتر حيث ألفراد المجتمع،  المختلفة

   وتسع لتعزيز دورها ، الخاص بالمسؤولية االجتماعية
  ". العديد من المجاالت تجاهالمجتمع   توعية فر

 ومن جهته أوضح أيمن فلمب ان "
 
ة عىل نشر ثقافة العمل التطوع  وإيجاد الفرص الميدانية  تعمل أكاديمية دل

  شت  المجاالت 
ر من أصحاب العلوم والمعارف فر والمعرفية لمختلف فئات المجتمع، واستقطاب المتطوعي 

افيةلإلستفادة من قدراتهم و  لونه من علم ومعرفة بطريقة احب  ر   " . مواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم ما يخب 

 

 


