
  

 عطاء و وفاء



  :مقدمة 
ي���ؤمن الق���ائمون عل���ى إدارة بن���ك الجزي���رة أن عل���يهم واجب���اً    

اجتماعي��اً وإنس��انياً تج��اه المجتم��ع و أبن��اء ال��وطن الغ��الي ؛ وذل��ك 
انطالقا من الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات القط�اع الخ�اص 

 .تجاه المجتمع
ويع���د بن���ك الجزي���رة أح���د البن���وك اإلس���المية المرتبط���ة     

بالمجتمع ارتباط�اً وثيق�اً؛ وبن�اء علي�ه تأسس�ت إدارة خدم�ة المجتم�ع 
لتتطل���ع إل���ى القي���ام بالعدي���د م���ن )  خي���ر الجزي���رة أله���ل الجزي���رة(

األدوار المتع��ددة داخ��ل المجتم��ع الس��عودي م��ن خ��الل دع��م وتنظ��يم 
األنش���طة والب���رامج والمج���االت االجتماعي���ة واإلنس���انية والن���دوات 
والم��ؤتمرات واللق��اءات الفكري��ة والثقافي��ة والرياض��ية والمناس��بات 

    .االجتماعية الوطنية في جميع ارجاء المملكة الحبيبة 



:المسؤولية االجتماعية   
    

هي توجه إستراتيجي تتبناه معظم المنظمات الكبرى ، به�دف توجي�ه 
عمليات صرف أموالها من مج�رد هب�ات وتبرع�ات إل�ى مش�اريع 
وبرامج اجتماعية تنموية تعمل على إحداث نقل�ة نوعي�ة ف�ي حي�اة 
أف����راد المجتم����ع ف����ي الن����واحي التعليمي����ة والتدريبي����ة والتثقيفي����ة 

 .والصحية واالجتماعية بشكل عام
 



 :رؤيتنا 
 اإلسالمية المصرفية المؤسسات مقدمة في الجزيرة بنك يكون أن•

 .االجتماعية المسؤولية مجال في المساهمة



 :رسالتنا
 منظومة خالل من المجتمع أفراد ومهارات قدرات تنمية•

 نقلة إلحداث سعياً  ، الربحية غير واألنشطة البرامج من متكاملة
   .والمجتمع الفرد حياة في مستدامة وتنمية نوعية



 :أهداف إدارة خدمة المجتمع
 للمساعدة ؛ السعوديين والشابات الشباب وتأهيل تدريب في المشاركة•

 البشري العنصر من العمل سوق متطلبات بين الفجوة سد على
 .الشباب وإمكانات

 للتكيف والجامعات العامة الثانوية لخريجي ومهارية معرفية قاعدة بناء•
   .العمل سوق مع

 . المجتمع أفراد من للمحتاجين وحرفية مهنية مشاريع تمويل•
 . المجتمع ألفراد الصحي التثقيف في المشاركة•
 . المجتمع ألفراد االجتماعية النشاطات في المشاركة•
 .المجتمع في الثقافية والندوات للمؤتمرات والرعاية المشاركة•



 :مجاالت عمل إدارة خدمة المجتمع 

خي���ر الجزي���رة أله���ل (تترك���ز مج���االت ب���رامج خدم���ة المجتم���ع   •
 :في عدة مجاالت من أهمها ) الجزيرة 

 .المساهمة في مجال التدريب والتعليم   •
 .المساهمة في مجال الصحة والبيئة  •
المس���اهمة ف���ي دع���م الب���رامج االجتماعي���ة واألس���رية للمحت���اجين   •

 .وذوي االحتياجات الخاصة
 .رعاية البرامج الثقافية واألنشطة االجتماعية  •

 



 برامج 
 خير الجزيرة ألهل الجزيرة

 :التدريبي "  البداية " برنامج 1)
ويهدف هذا البرنامج إلى اإلعداد النفسي والمعرفي والمهاري لخريجي  

وخريجات الثانوية العامة والجامعات؛ لمساعدتهم في االنخراط في سوق العمل؛ 
كما يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين بعد 

 . االنتهاء من فترة التدريب
حيث يركز البرنامج على بناء القيم التي تؤكد على التعاون والمسؤولية  

واإلتقان وحب العمل، وذلك من خالل مجموعة من األنشطة اإلعدادية 
والتحضيرية والدورات التدريبية بهدف تطوير مهارات العمل ، باإلضافة إلى 

وتأهيل العاطلين عن العمل . تطوير المهارات األساسية للّغتين العربية واإلنجليزية
وتطوير قدراتهم، من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة  تغطي مجاالت مهنية 

 .مختلفة



 :التدريب مجاالت
 لشباب قدمت والتي عدة مجاالت في التأهيلية والدورات  التدريبية البرامج من العديد تنفيذ تم 

 : المجاالت هذه أهم ومن الغالي الوطن هذا وفتيات
 الحرفي التدريب – المختلفة اإلدارية الدورات – اآللي الحاسب استخدام – اإلنجليزية اللغة

– بالشعر والعناية التجميل – المصنعية الخياطة – واإللكترونيات والتكييف والسباكة بالكهرباء
 المشاريع إدارة – الفنية واألعمال اإلكسسوارات بتصميم خاصة دورات -النادالت وتأهيل إعداد

 . والتجزئة المركزية باألسواق للعمل الـتأهيلية الدورة – الصغيرة



 :المستفيدون من البرنامج
وجه هذا البرنامج لخدمة الشباب والفتيات بالمجتمع وركز البرنامج على خدمة 

األبناء من ذوي الفئات الخاصة بالمجتمع من خالل التعاون مع العديد من الجهات 
شاباً وفتاة ) 859(الحكومية والجمعيات الخيرية و قد استفاد من هذا البرنامج  

وتضمن البرنامج على مجموعة كبيرة من أبناء الشهداء والسجناء واأليتام وذوي 
 .االحتياجات الخاصة والصم والمكفوفين في مختلف مدن ومناطق المملكة 

المستفيدون من برنامج البداية التدريبي
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مجاالت التدريب المختلفة

عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المختلفة ببرنامج البداية

اللغة األنجليزية استخدام الحاسب اآللي
الدورة التأهيلية للعمل باألسواق دورات إدارية
دورات حرفية  التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة
الخياطة المصنعية تجميل وعناية بالشعر
إعداد وتأهيل النادالت دورة األعمال الفنية والتصميم



 : المكفوفين تدريب برنامج )2
 

 المهارات اكتساب على  الجنسين من المكفوفين مساعدة إلى البرنامج هذا يهدف
 و التقنية معطيات من االستفادة من وتمكينهم وقدراتهم مهاراتهم وصقل الالزمة
 في والمساعدة نفسه على الذاتي واالعتماد برايل لغة استخدام مهارات و اآللي الحاسب
 لهم المجال لفتح وذلك اختيارهم دون عليهم فرضت التي العزلة من الفئة هذه إخراج

   . الخارجي المجتمع مع بالتواصل
 

 



المستفيدون من برنامج تدريب المكفوفين

كفيفة
%27

كفيف
%73

كفيف كفيفة

 :المستفيدون من البرنامج 
على استخدام الحاسب ) كفيفة  20كفيف و  54بواقع ( كفيفاً بالبرنامج ) 74(تم تدريب 

الرياض " في المناطق التالية  )  البصيرة( اآللي بالتعاون مع جمعية العوق البصري 
 :و حصل المتدربون في نهاية الدورات على " القصيم  –جدة  –

 .برنامج قارئ للشاشة -جهاز كمبيوتر محمول  -حقائب تدريبية 



 : " المنتجة األسر "  برنامج )3
 

 المعيشي المستوى من والرفع المحتاجة األسر مساعدة إلى البرنامج هذا يهدف
 ومشروعات برامج تمويل أو والتوظيف معينة مهن على التدريب خالل من ألفرادها
 األسر هذه نساء إكساب على البرنامج هذا يعمل حيث ، صغيرة وصناعية إنتاجية

 النهوض و أسرهن ألفراد ثابت دخل مصدر تأمين من تمكنهن حرفية مهارات
 . الدخل وتحسين المرأة بمستوى



 :لها التمويل و التدريب تم التي المجاالت
 من لمجموعة  صغيرة مشاريع وتمويل بتدريب المجتمع خدمة إدارة قامت 

 لمواجهة الدخل وتحسين ثابت شهري دخل إلى ماسة بحاجة اللواتي والنساء الفتيات
 في واحد بأن بالمجتمع والمنتجة المحتاجة األسر من الضرورية الحياة متطلبات
 : التالية المجاالت

 وتجهيز  -بالشعر والعناية والتجميل – والتغليف التعبئة – والنسيج الغزل – المصنعية الخياطة (
 .) المنتجة باألسر الخاصة بالمنازل الصغيرة المشاريع وتمويل - النادالت



 : البرنامج من المستفيدون
 أبناء من فتاة ) 60 ( تدريب خالل من المنتجة لألسر الدعم البرنامج هذا قدم

 سيدة ) 41 ( لـ صغيرة مشاريع تمويل تم كما ، مختلفة مجاالت في المحتاجة األسر
   . المنزل من الصغير مشروعها بدء من لتتمكن المنتجة األسر  من

لدعم الموجهه لبرنامج األسر المنتجة
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 :اآللي للحاسب  " الجزيرة " برنامج )4
 اآللي الحاسب معامل من العديد إنشاء في المساهمة إلى البرنامج هذا يهدف

 استخدام على التشجيع في المساهمة أجل من ؛ التدريبية والمؤسسات الجمعيات في
 .اآللي الحاسب

 :المستفيدون من البرنامج  
تم تجهيز معمل الحاسب اآللي بمركز النهضة للتدريب والتوظيف التابع 

 .لجمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض



 

 ألبحاث سلمان األمير  لمركز المؤسسين جمعية  بعضوية المشاركة )1
 : اإلعاقة

 

 مركزاً  يعد حيث اإلعاقة ألبحاث سلمان األمير مركز به يقوم الذي الدور من انطالقا
 كما اإلعاقة هذه مسببات وإيجاد مبكراً  اإلعاقة اكتشاف في متخصصاً  علمياً  بحثياً 
 على للتغلب ومساعدتهم الخاصة االحتياجات لذوي العناية وتقديم االهتمام إلى يهدف

 ككل المجتمع وعلى خاصة الشريحة هذه على بالفائدة يعود دور من له ولما إعاقاتهم
 ألبحاث سلمان األمير لمركز المؤسسين جمعية بعضوية بالمشاركة البنك قام فقد ،

 . المجتمع من الفئة هذه تجاه االجتماعية بمسؤوليته البنك من استشعار اإلعاقة

 البرامج  واألنشطة االجتماعية



 جمعية ألبناء  الرياضي الثقافي االجتماعي الرمضاني اللقاء )2 
 : ) إنسان ( األيتام رعاية

 

 ألهل الجزيرة خير" برنامج ضمن الجزيرة بنك في المجتمع خدمة إدارة أقامت
  األيتام لرعاية الخيرية الجمعية ألبناء  ًرياضيا  ًثقافيا  ًرمضانيا  ًلقاء " الجزيرة

 خدمة  وإدارة  الجمعية منسوبي من ومجموعة الجمعية رئيس بحضور )إنسان(
 أعدت حيث , هـ20/9/1429 السبت يوم الرياض مدينة في وذلك بالبنك المجتمع

 والثقافية الترويحية والفعاليات المسابقات من ًمتكامال ً برنامجا المجتمع خدمة إدارة
 بهدف وذلك  باسمة عائلية أجواء وسط عالية بروح األيتام ومشاركه المائية واأللعاب

 . لقلوبهم والسرور البهجة وإدخال شفاههم على البسمة رسم
 وطني كواجب للبنك االجتماعي الدور من  ً انطالقا الرمضاني اللقاء تنظيم يأتي و

 . المجتمع على الغالية الفئات من تعد التي األيتام خدمة في وإنساني



 : البرنامج من المستفيدون
  . )إنســان ( األيتام رعاية جمعية أبناء من شاباً  )35( البرنامج تنظيم من استفاد



ألف لایر لایر وذلك مساهمة من البنك         500.000التبرع بـ ) 2     
 : تجاه إخواننا في فلسطين والوقوف معهم في محنتهم 

تنفي��ذا ً ألم��ر خ��ادم الح��رمين الش��ريفين المل��ك عب��دهللا ب��ن عب��دالعزيز بقي��ام حمل��ة 
تبرعات شعبية عاجلة إلغاثة األشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم والوقوف معهم في 
عموم مناطق المملكة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظ�روف الص�عبة واألح�داث 
المؤلمة جراء االعتداءات االسرائيلة الغاشمة وانطالقا من الدور الهام ال�ذي تق�وم 

فق��د أق��رت اللجن��ة العلي��ا , ب��ه إدارة بن��ك الجزي��رة ف��ي دع��م النش��اطات الخيري��ة 
ألف لایر وذلك  500.000التبرع بمبلغ " خير الجزيرة ألهل الجزيرة "لبرنامج 

 .مساهمة من البنك تجاه إخواننا في فلسطين والوقوف معهم في محنتهم 





إجمالي عدد المستفيدين من  " برامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة "
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 عدد المتدربين اسم الدورة الجهة
 20 برنامج التقنية المكتبية معهد الجديرات بينبع
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 دورة السكرتارية
 دورة تغليف هدايا وفنون يدوية

 دورة فن التجميل
 دورة التفصيل والخياطة

 دورة التسويق

جمعية النهضة الخيرية 
 النسائية بالرياض

برنامج التدريب على التصميم والطباعة في 
 -1-مجال الدعاية واإلعالن 

15 
 
20 
 
20 
 
15 
 
20 
 
15 

 إعداد موظفة األمن والسالمة
 سلوكيات وإجراءات بيئة العمل

 )تأهيل عاملة اإلنتاج( 
 إعداد حاضنات رياض األطفال

 أشغال الكوروشيه
برنامج التدريب على التصميم والطباعة في 

 -2 -مجال الدعاية واإلعالن 

 م2009برامج خير الجزيرة  لعام  



 عدد المتدربون اسم الدورة الجهة
معهد آفاق الطيف النسائي       

 بالخبر
 27 تقنية المكاتب 

 
 تجميل 14

 8 األعمال اليدوية  الجمعية الصالحية بعنيزه
 

 السف ــ أعمال النخيل  10
 52 تدريب الفتيات المشموالت برعاية الوزارة مكتب اإلشراف النسائي بالدمام

جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل 
 عسير

 13 تمويل أسر منتجة

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام 
 بالرياض

يتيماً من أبناء الجمعية ممن ) 17(دعم لـ 
هم على وشك التخرج في التخصصات 

 الصحية 

17 

 10 برنامج كفالة معاق مركز رسالة أمل بجدة
 20 )مركز آفاق الصحي(دبلومات طبية   جمعية البر بالرس

تدريب المكفوفين على استخدام الحاسب   جمعية العوق البصري الخيرية
 االلي 

200 

 م2009برامج خير الجزيرة  لعام  



 عدد المتدربون اسم الدورة الجهة
 20 أعمال تراثية بالنحاس
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 أعمال تراثية بالسعف
 أعمال تراثية بالجلد والقرع 

 جمعية األمير ماجد بن عبدالعزيز بجدة
 

 أعمال تراثية بالخزف

 صناعة السبح بنوى التمر والخشب
 خياطة احترافية 

 20 تصميم األزياء والتفصيل
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 تغليف الهدايا وتصنيع العلب
 التصميم الداخلي جمعية الملك عبدالعزيز بالقصيم

 فن التجميل وتصفيف الشعر
 الضيافة وخدمات الطعام والشراب 

 التصوير الفوتوغرافي

 م2009برامج خير الجزيرة  لعام  



 شاركونا في تنمية مجتمعنا
تسعى إدارة خدمة المجتمع  في بنك الجزيرة إلى تطوير العمل في       

باإلضافة إلى وضع مبادرات المسؤولية , المجال الخيري واالجتماعي 
االجتماعية في إطار مؤسسي  يعنى بالتخطيط لمشروعات تنمية 

 .مستدامة وفق منهجية علمية واضحة 
إن هذه الجهود لن تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال المسؤولية      

إال بالتواصل المستمر مع أفراد المجتمع ومن هذا , االجتماعية 
المنطلق فإنه يسعدني ويسرني دعوتكم لمشاركتنا لتفعيل دورنا تجاه 
المجتمع من خالل تقديم مشاركاتكم  وآرائكم ومالحظاتكم وإرسالها 

 :عبر البريد االلكتروني 
csp@baj.com.sa 



 نسعد بتواصلكم و مقترحاتكم 
 إدارة خدمة المجتمع 

 طريق العليا –الرياض 

:  فاكس 2157378/01:هاتف 
 2157396/01ــ   2157395/01

 csp@baj.com.sa 



 شكرا ً لكم
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