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اإ�سرتاتيجيته خلدمة املجتمع عرب برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة(  بخطى واثقة ... مي�سي بنك اجلزيرة بتنفيذ 

والتي اأطلقها البنك ان�سجاما مع التزامه الثابت مب�سئوليته الجتماعية، وا�ستناداً اإىل تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف، 

ومبا يعزز من اإ�سهاماته يف حتقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع ال�سعودي. 

التي  واملبادرات الجتماعية  الربامج  تنفيذ  لت�سطلع مبهام  البنك  املجتمع يف  م�ستقلة خلدمة  اإدارة  اإن�ساء  وقد جاء 

تهدف اإىل تلّم�س احتياجات اأبناء املجتمع، وتعزيز اأوا�رص التعا�سد والرتابط مع اأفراد الوطن الواحد، من خالل 

تبني ورعاية العديد من الأن�سطة والربامج الهادفة اإىل تهيئة �سباب و�سابات وطننا الغايل ل�سوق العمل وم�ساعدتهم 

يف اإيجاد دخل مادي ثابت لهم. 

ومبرور الوقت؛ فاإننا ن�سعى جاهدين يف بنك اجلزيرة اإىل تاأكيد ح�سورنا الفاعل كاأحد رواد العمل الجتماعي عرب 

اآفاق براجمنا واإ�سهاماتنا الجتماعية، وتقدمي مفاهيم مبتكرة قادرة على اإحداث نقلة نوعية تلبي تطلعات  تو�سيع 

اعتبارهم ركيزة  اإليهم على  نتطلع  الذين  ال�سباب  فئة   �سيما  نفو�سهم، ل  الأمل يف  براجمنا وحتيي  امل�ستهدفني من 

اأ�سا�سية لتقدم الوطن وازدهاره. 

اإن عالمات النجاح التي اأثمرها برنامج »خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة« تدفعنا حينًا بعد حني اإىل امل�سي بتنفيذ روؤيتنا 

خلدمة املجتمع وامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة لأفراد املجتمع بكافة �رصائحه، م�ستعينني بتوفيق اهلل العلي القدير، 

وباإمياننا العميق بواجباتنا الجتماعية والإن�سانية، وباأملنا باأن ت�سهم خطواتنا يف حتقيق غٍد واعد ... 

رئي�س جمل�س الإدارة 

طه بن عبداهلل القويز 

خطى واثقة خلدمة املجتمع
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على مر ال�سنوات املا�سية، ا�ستمر بنك اجلزيرة برت�سيخ مكانته ودوره يف خدمة املجتمع، وت�سخري كافة اإمكانياته يف 

�سبيل توفري خدمات اجتماعية لأبناء وطنه، ت�سهم يف تنمية املجتمع وحتقيق تطلعات اأبنائه، م�ستنداً يف ذلك اإىل روؤيته 

اخلا�سة بحتمية تظافر جهود القطاع احلكومي واخلا�س، وتفعيل قنوات التعاون مع املوؤ�س�سات الجتماعية واخلريية 

على النحو الذي ي�سمن الرتقاء مبعايري الن�ساط التطوعي والجتماعي. 

وحر�سًا من البنك على تقدمي خدمات اجتماعية متقدمة ونوعية، فقد عمد اإىل اإن�ساء اإدارة م�ستقلة خلدمة املجتمع 

برنامج )خري اجلزيرة لأهل  نتاجها  الأمد، كان  اإ�سرتاتيجيات طويلة  تاأخذ على كاهلها درا�سة وبناء  عام 2008م 

املجتمع  خدمة  يف  دوره  لتعزيز  البنك  اأمام  الطريق  مّهد  والذي  ريال،  مليون   100 بلغت  التي  مبيزانيته  اجلزيرة( 

التوعوية،  الأن�سطة  فيها  مبا  املجتمع  للعديد من �رصائح  املوجهة  املتخ�س�سة  الربامج والأن�سطة  تقدمي حزمة من  عرب 

والتعليمية، والتاأهيلية، والإن�سانية، ف�ساًل عن الربامج التدريبية املعّدة لتاأهيل ال�سباب وال�سابات ال�سعوديني ل�سوق 

العمل. 

الأن�سطة  على  ال�سوء  وي�سلط  لعام 2010م،  املجتمع  اإدارة خدمة  اإجنازات  اأبرز  يديكم  بني  الذي  التقرير  ويوجز 

واخلدمات الجتماعية التي تنبتها الإدارة يف �سبيل حتقيق اإ�سرتاتيجية البنك وتطلعاته خلدمة املجتمع. 

                                              الرئي�س التنفيذي 

نبيل بن داوود احلو�سان

اإجنازات حتت ال�ضوء
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ينطلق بنك اجلزيرة يف مفهومه للم�سئولية الجتماعية، من ارتباطه الوثيق باملجتمع، والتزامه الثابت بواجباته الجتماعية 

والإن�سانية جتاه الوطن واأبنائه، ومت�ّسكه بقيم التكافل الجتماعي التي دعا اإليها ديننا الإ�سالمي احلنيف، و�سوًل اإىل جمتمع 

متعا�سد وواحد، ومبا يرتجم على اأر�س الواقع اأرفع معاين العطاء والوفاء للوطن واأبنائه. 

ويف �سبيل حتقيق غاياته يف هذا املجال، فقد �سعى البنك اإىل تبني اإ�سرتاتيجية واعدة خلدمة املجتمع عرب برنامج "خري اجلزيرة 

لأهل اجلزيرة" والذي ر�سد من خالله 100 مليون ريال خ�س�سها لدعم تطلعات البنك يف جمال تنفيذ الربامج والأن�سطة 

الجتماعية التي ت�سهم يف تعزيز ح�سور البنك ك�رصيك رئي�س يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة للمجتمع، وتفعيل تعاونه مع 

املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية والجتماعية للو�سول اإىل اأهدافها املن�سودة، عرب �رصاكات حيوية اأقامها البنك وتعد اأمنوذجًا 

يحتذى يف تاآلف موؤ�س�سات املجتمع املحلي خلدمة الوطن واأبنائه يف خمتلف اأنحاء اململكة. 

وقد عمد البنك وعرب براجمه خلدمة املجتمع اإىل تغيري املفاهيم التقليدية للم�ساهمات الجتماعية. حيث عمل البنك على تنفيذ 

برامج ت�سهم يف حتقيق تنمية م�ستدامة من خالل ال�سعي اإىل التاأهيل املهني واملعريف ل�رصيحة وا�سعة من ال�سباب وال�سابات 

وتهيئتهم ل�سوق العمل، مبن فيهم ذوي الحتياجات اخلا�سة، وتقدمي القرو�س احل�سنة مل�ساعدة الأ�رص املحتاجة على تاأ�سي�س 

م�ساريعهم اخلا�سة، بالإ�سافة اإىل جتهيز معامل احلا�سب الآيل يف عدد من اجلمعيات واملراكز التدريبية، ف�ساًل عن رعاية الأيتام 

وتقدمي الربامج الرتويحية والرتفيهية لهم.

خدمة املجتمع ... مفهوم وروؤية 
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اأن يكون بنك اجلزيرة يف مقدمة البنوك وامل�سارف الإ�سالمية امل�ساهمة يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية.

روؤيتنا: 

تنمية قدرات ومهارات اأفراد املجتمع من خالل منظومة متكاملة من الربامج والأن�سطة غري الربحية ؛ �سعيًا لإحداث 

نقلة نوعية وتنمية م�ستدامة يف حياة الفرد واملجتمع.

ر�ضالتنا: 
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اأن�ضطة برنامج »خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة« 2010
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اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن 

                           الكرمي مبحافظة جدة 

البنك  قام  الآيل  للحا�سب  اجلزيرة  برامج  �سمن 

مع  بالتعاون  الآيل  احلا�سب  معمل  اإن�ساء  بدعم 

بجدة،  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية 

قدرات  وتطوير  تدريب  يف  للم�ساهمة  وذلك 

طالب اجلمعية وتنمية مهاراتهم يف جمال احلا�سب 

الآيل. 
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 اجلمعية ال�ضعودية للإعاقة ال�ضمعية

مبنطقة مكة املكرمة       

اجلزيرة  بنك  يف  املجتمع  خدمة  اإدارة  قامت 

الحتياجات  ذوي  خلدمة  براجمها  و�سمن 

وكبينة  اآيل  حا�سب  معمل  بتجهيز  اخلا�سة 

لالإعاقة  ال�سعودية  اجلمعية  ل�سالح  ال�سمع  قيا�س 

ال�سمعية مبنطقة مكة املكرمة، اإىل جانب تدريب 

30 متدربًا من ال�سم حتت اإ�رصاف اجلمعية.  
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الندوة العاملية لل�ضباب الإ�ضلمي

الندوة  مع  اتفاقية  توقيع  اإىل  اجلزيرة  بنك  بادر 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي لتدريب )200( فتاة يف 

عدد من الدورات احلرفية لبنات الأ�رص امل�ستفيدة 

من فرع الندوة مبنطقة جازان، وذلك حتت مظلة 

برامج البنك املخ�س�سة لتدريب وتاأهيل الفتيات 

ل�سوق العمل.                        
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اجلمعية اخلريية للخدمات الجتماعية مبحافظة ينبع

اإدارة  رئي�س جمل�س  مع  اتفاقية  بتوقيع  البنك  قام 

حمافظة  يف  الجتماعية  واخلدمات  الرب  جمعية 

اجلمعية يف  اأبناء  من  دار�سًا  لتدريب )11(  ينبع 

ال�سعودي  املعهد  يف  وذلك  ال�سحي  املجال 

الأملاين بجدة . 
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لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  مع  اتفاقية  البنك  عقد 

للم�ساهمة يف  الريا�س  الكرمي يف منطقة  القراآن 

اجلمعية  وم�رصيف  معلمي  من  تدريب )1670( 

واملهنية  والإ�رصافية  الإدارية  املهارات  لتعزيز 

والإلقاء  احلفظ  ا�سرتاتيجيات  لديهم، ويف جمال 

وطرق التدري�س والتعامل مع الطالب.              

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن

          الكرمي يف منطقة الريا�ض
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اجلمعية اخلريية للخدمات 

              الجتماعية باملدينة املنورة

املحتاجة،  الأ�رص  م�ساندة  يف  دوره  مع  ان�سجامًا 

قام البنك وبالتعاون مع اجلمعية اخلريية للخدمات 

الجتماعية باملدينة املنورة بتمويل 10 من ن�ساء 

وذلك   ، امل�ساريع  من  عدد  يف  املنتجة  الأ�رص 

ملنحهن الفر�سة لتح�سني م�ستواهن املعي�سي.    
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مت  بربيده  الب�رصي  العوق  جمعية  مع  بالتعاون 

لتدريب )100( كفيف وكفيفة  اتفاقية  توقيع 

اأجهزة  ومنحهم  اململكة  مناطق  مبختلف 

احلا�سب الآيل املحمول . 

جمعية العوق الب�رصي اخلريية              
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ذوي  خدمة  يف  احليوي  لدوره  تقديراً 

الحتياجات اخلا�سة، كّرمت جامعة الإمام بنك 

اجلزيرة لرعايته الدورة التدريبية التي اأقيمت يف 

اجلامعة بالتعاون مع جمعية العوق الب�رصي. 
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معهد الأمري اأحمد بن �ضلمان للإعلم التطبيقي

بالتعاون مع معهد الأمري اأحمد بن �سلمان درب 

بنك اجلزيرة من خالل برنامج خري اجلزيرة لأهل 

الرقمي  الت�سوير  �سابًا يف دورات  اجلزيرة )60( 

وامل�سور الواعد وامل�سمم الإعالمي الواعد . 
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طيف العربية للتعليم والتدريب التقني 

�سمن برنامج البداية التدريبي واملنتهي بالتوظيف 

بعد  �سابًاوذلك   )30( مع  عمل  عقود  اإبرام  مت 

�سناعي(   يف  دورة )كهربائي  تدريبهم  انتهاء 

والتدريب  للتعليم  العربية  طيف  مع  بالتعاون 

التقني. 
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للتنمية  عبدالعزيز  بن  ماجد  جمعية  مع  بالتعاون 

فتاة    )34( تدريب  مت  الجتماعية  واخلدمات 

املدربات  املحتاجة يف دورات تدريب  الأ�رص  من 

مراكز  يف  للعمل  لتاأهيليهن  وذلك  املختلفة 

التدريب واجلمعيات . 

جمعية ماجد بن عبدالعزيز

                     للتنمية واخلدمات الجتماعية مبحافظة جدة
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مت التعاون بني اإدارة خدمة املجتمع والهيئة العاملية 

يف  متدربة   30 لتدريب  امل�سلمة  والأ�رصة  للمراأة 

احلياة  واإدارة  الأعمال  رائدات  دورة خما�سيات 

من  نخبة  خالل  من  وذلك  م�ساريعها  واإدارة 

اخلرباء واملخت�سني يف هذا املجال. 

الهيئة العاملية للمراأة والأ�رصة امل�ضلمة
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ر�ضالة اأمل للرعاية النهارية وتنمية املهارات

حتت �سعار »اعمل لأجلهم« رعى بنك اجلزيرة 

الربنامج التدريبي املخ�س�س لإعداد 30 متدربة 

العقلية  الإعاقات  مدربات  اإعداد  برنامج  يف 

والتوحد، بالتعاون مع مركز ر�سالة اأمل للرعاية 

النهارية وتنمية املهارات. 
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موؤ�ض�ضة رعاية الفتيات بالريا�ض  

دعم البنك و�سمن اهتمامه بتنمية املهارات 

ومر�سم  ور�سة  اإن�ساء  املواهب  وت�سجيع 

خا�سني بالأ�سغال اليدوية واحلرف الفنية يف 

موؤ�س�سة رعاية الفتيات بالريا�س. 
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معهد اآفاق الطيف  للتدريب الن�ضائي باخلرب

يف  املحتاجة  الأ�رص  فتيات  من   )20( تدريب  مت 

بالتوظيف  املنتهي  الت�سويق(  )ا�ست�سارية  برنامج 

للتدريب  الطيف  اآفاق  معهد  مع  بالتعاون  وذلك 

الن�سائي بالدمام . 
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بالتعاون مع جمعية الرب اخلريية مبحافظة �سمد يف 

منطقة جازان تكفل بنك اجلزيرة بدفع الر�سوم 

من  امل�ستفيدة  ال�رص  اأبناء  من  لأربعة  الدرا�سية 

ال�سحية  للعلوم  العاملية  الأكادميية  لدى  اجلمعية 

بجازان. 

جمعية الرّب اخلريية ب�ضمد
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جمعية الرّب اخلريية باملروة

قام بنك اجلزيرة من خالل برنامج خري اجلزيرة 

الأ�رص  بنات  من   )45( بتدريب  اجلزيرة  لأهل 

امل�ستفيدة من جمعية الرب اخلريية باملروة – منطقة 

مكة املكرمة – يف دورتي »املكياج والتجميل« 

و »اخلياطة والتطريز«.
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جمعية الرّب اخلريية بعجلن

بالتعاون مع جمعية الرب اخلريية بعجالن مبحافظة 

القنفذة مت تدريب ) 40 ( �سابًا يف )�سيانة جوال ( 

و )كهربائي �سيارات( وذلك للبدء يف م�ساريعهم 

اخلا�سة لتح�سني الدخل املادي لهم . 
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جمعية بني يزيد اخلريية 

بالتعاون مع جمعية بني يزيد اخلريية مبنطقة مكة 

الالزم  الدعم  بتوفري  اجلزيرة  بنك  قام  املكرمة 

يف  اجلمعية  يف  املنتجة  الأ�رص  م�ساريع  من  لعدد 

املنزلية  وال�سيانة  الطوب  اإنتاج  جمالت  من  كل 

والن�سيج  اليدوية  وامل�سغولت  وامليكانيكا 

والتجميل. 
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جمعية النه�ضة الن�ضائية 

رعى البنك وبالتعاون مع جمعية النه�سة الن�سائية 

الأ�رص  من  فتاة   150 تدريب  برامج  بالريا�س، 

املحتاجة يف عدد من الدورات املخ�س�سة لإعداد 

بال�سعر،  والعناية  التجميل  الإنتاج،  عامالت 

واخلياطة امل�سنعية، والتي توؤهلهن للح�سول على 

وظيفة اأو بدء م�ساريعهن ال�سغرية. 
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اجلمعية اخلريية ال�ضاحلية بعنيزة

اخلريية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  البنك  �ساهم 

ال�ساحلية بعنيزة بتنفيذ برنامج تدريب �سمل 40 

فتاة يف جمال الت�سوير الفوتوغرايف والذي يوؤهلهن 

ل�سوق العمل.    
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جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية الن�ضائية 

اخلريية  عبدالعزيز  امللك  جمعية  مع  بالتعاون 

الن�سائية باجلوف قام البنك بتقدمي الدعم الالزم 

من  فتاة   )65( �سمل  تدريب  برنامج  لإقامة 

اخل�سف  اأعمال  املحتاجة يف جمال  الأ�رص  فتيات 

واخلياطة والتطريز وفن التجميل وذلك لتاأهيلهن 

ل�سوق العمل.  
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معهد اجلديرات للتدريب الن�ضائي بينبع

اجلديرات  معهد  مع  تعاون  اتفاقية  البنك  اأقام 

يف  فتاة   40 لتدريب  بينبع  الن�سائي  للتدريب 

والت�سميم  ال�سكرتارية  جمال  يف  تدريبي  برنامج 

ل�سوق  تاأهيلهن  بهدف  )الفوتو�سوب(  الفني 

العمل.              
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جمعية امللك عبدالعزيز الن�ضائية بالق�ضيم 

ال�سابات  تاأهيل  يف  البنك  دور  مع  اإن�سجامًا 

ل�سوق العمل، فقد دعم بنك اجلزيرة وبالتعاون 

بالق�سيم  الن�سائية  عبدالعزيز  امللك  جمعية  مع 

فتاة   70 تاأهيل  �سمل  تدريبي  برنامج  اإقامة 

التجميل  الفوتوغرايف،  الت�سوير  جمالت  يف 

وت�سفيف ال�سعر، والتف�سيل واخلياطة.  
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جمعية الأيادي احلرفية بجّدة

اخلريية  احلرفية  الأيادي  جمعية  مع  بالتعاون 

بجّدة �ساهم بنك اجلزيرة يف متويل 12 م�رصوعًا 

ال�سباب  ل�رصيحة  خم�س�سة  الآيل  احلا�سب  ل�سيانة 

وال�سابات. 
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جمعية فتاة الإح�ضاء الن�ضائية

الإح�ساء  فتاة  جمعية  مع  وبالتعاون  البنك  دعم 

الن�سائية اإقامة دورات تدريبية �سملت )40( فتاة 

التي  املجالت  من  عدد  يف  املحتاجة  الأ�رص  من 

واخلياطة  ال�سعبية  اليدوية  امل�سغولت  �سملت 

ال�رصيعة، والتي توؤهلهن ل�سوق العمل. 
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جمعية الرّب باملنطقة ال�رصقية 

يف بادرة ت�ستهدف تاأهيل الفتيات للح�سول على 

مع  وبالتعاون  البنك  �ساهم  منا�سبة،  عمل  فر�س 

جمعية الرّب باملنطقة ال�رصقية ومركز الأمرية جواهر 

مل�ساعل اخلري يف تنفيذ برنامج دبلوم يف التف�سيل 

واخلياطة والتدريب امل�سنعي �سمل )60( فتاة. 
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مركز الأمري �ضلمان لأبحاث الإعاقة

�سلمان  الأمري  ملركز  احليوي  الدور  مع  متا�سيًا 

لأبحاث الإعاقة يف دعم اجلهود البحثية لأمرا�س 

الإعاقة والرتقاء ب�سبل رعاية ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، فقد قام البنك بامل�ساركة بع�سوية جمعية 

املوؤ�س�سني للمركز اأماًل يف الإ�سهام باإجناح جتربته 

الرائدة. 



�0

اليوم املفتوح للأيتام يف ينبع

اأقام  الأيتام، فقد  موا�سلًة جلهوده يف جمال رعاية 

بنك اجلزيرة وبالتعاون مع جمعية الرّب واخلدمات 

وذوي  لالأيتام  املفتوح  اليوم  بينبع  الإن�سانية 

من  �سل�سلة  �سهد  حيث  اخلا�سة،  الحتياجات 

وامل�سابقات   والفنية  الرتفيهية  والربامج  الفعاليات 

البهجة  اأدخلت  التي  والهدايا  اجلوائز  وتوزيع 

وال�رصور يف نفو�س امل�ساركني. 
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اليوم املفتوح للأيتام بالدمام

من  بالغة  اأهمية  الأيتام  فئة  اجلزيرة  بنك  يويل 

البنك  اأقام  حيث  املتوا�سل،  والدعم  الرعاية 

يف  الرو�سة  بحي  التنمية  مركز  مع  وبالتعاون 

الدمام اليوم املفتوح لالأيتام، والذي تخلله العديد 

من الفعاليات والأن�سطة الريا�سية والرتفيهية التي 

�ساهمت يف اإدخال البهجة وال�رصور يف من�سوبي 

املركز. 
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جلنة امل�ضئولية الجتماعية التابعة

                      للغرفة التجارية ال�ضناعية بالريا�ض

حر�سًا من بنك اجلزيرة على تعزيز اأوا�رص التعاون مع 

املوؤ�س�سات الوطنية بهدف الرتقاء بجهودها يف جمال 

الإدارة  مبقر  البنك  ا�ست�ساف  فقد  املجتمع،  خدمة 

الجتماعية  امل�سئولية  جلنة  اجتماعات  اأحد  العامة 

بحث  والذي  بالريا�س،  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة 

يف �سبل تفعيل جهود التعاون امل�سرتك ملمثلي القطاع 

اخلا�س يف جمال امل�سئولية الجتماعية.
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برنامج »ل�ضت وحدك«

بنك  رعى  فقد  املجتمع،  خدمة  يف  م�ساهمًة 

»ل�ست  الجتماعي  الإذاعي  الربنامج  اجلزيرة 

وحدك« والذي يقّدم من خالل الربنامج الثاين 

احللول  تقدمي  يف  وي�سهم  اململكة،  اإذاعة  يف 

خالل  من  املجتمع  م�ساكل  من  للكثري  املالئمة 

ت�سليط ال�سوء عليها. 
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التربع بالأثاث للجمعيات اخلريية

زّود بنك اجلزيرة عدداً من اجلمعيات اخلريية يف 

اململكة بفائ�س الأثاث املكتبي املتوافر يف فروع 

توفري  اإىل  خاللها  من  ي�سعى  بادرة  يف  البنك، 

الدعم الالزم لتلك اجلمعيات، وتلبية احتياجاتها 

تلك  قوبلت  حيث  املكتبية،  امل�ستلزمات  من 

اخلطوة بثناء من قبل اجلمعيات. 

furniture
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وبعد؛ 

اجلهود،  تكاتف  بف�سل  الأمام  نحو  ما�سيٌة  والعطاء  الوفاء  ورحلته يف  املجتمع  اجلزيرة يف خدمة  بنك  م�سرية  فاإن 

واإدراكًا ملفهوم امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات ودورها املتنامي يف خدمة اأغرا�س التنمية ال�ساملة. 

لقد اأوىل بنك اجلزيرة خدمة املجتمع الهتمام الكبري، و�سعى اإىل تبني حزمة وا�سعة من املبادرات الجتماعية الهادفة 

اإىل تعزيز دوره يف ال�رصاكة الفاعلة مع املوؤ�س�سات الوطنية على النحو الذي ي�سهم يف تنفيذ امل�ساريع الواعدة ل�سالح 

اأبناء وبنات وطننا الغايل، م�ستنداً يف ذلك على القيم الأ�سيلة للدين الإ�سالمي احلنيف الداعية للتكافل الجتماعي، 

وتلم�س احتياجات اأفراد املجتمع، وال�سعي اإىل الأخذ بزمام املبادرة لتفعيل قيم التعا�سد. 

وحر�سًا على موا�سلة دور بنك اجلزيرة واإثراء م�سريته يف خدمة املجتمع على النحو املاأمول، فاإننا ن�رصع اأبوابنا لتلقي 

م�ساركاتكم ومرئياتكم وبناء توا�سل فاعل معكم �سعيًا لتطوير اأدائنا، ورفع جودة براجمنا لتحقيق روؤيتنا امل�سرتكة يف 

خدمة املجتمع. 

                 د. فهد بن علي العليان

املدير التنفيذي لربامج خدمة املجتمع         

ل�ضنا وحدنا ... فاأنتم معنا 
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