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لتنفيــذ  البنــك  يف  االجتماعيــة  املســؤولية  مجموعــة  أنشــئت  ولقــد 
العديــد مــن البرامــج واألنشــطة املوجهــة ألفــراد املجتمــع الســعودي 
املجــاالت  يف  والبرامــج  األنشــطة  وتنظيــم  دعــم  خــال  مــن  وذلــك 
االجتماعيــة واإلنســانية والثقافيــة واملناســبات االجتماعيــة الوطنيــة 

الوطــن. أرجــاء  يف جميــع 

باملجتمــع  املرتبطــة  اإلســامية  البنــوك  أحــد  اجلزيــرة  بنــك  يعــد 
ارتباطــًا وثيقــًا ؛ وإميانــًا مــن القائمــن عليــه أن عليهــم واجبًا اجتماعيًا 
وإنســانيًا جتــاه املجتمــع و أبنــاء هــذا الوطــن الغالــي ؛ فقــد أطلــق بنــك 
اجلزيــرة برنامــج )خيــر اجلزيــرة ألهــل اجلزيــرة( بتاريــخ 6/6/ 2006م 
وذلــك عندمــا قــرر مجلــس إدارة البنــك رصــد 100 مليــون ريــال لتقــدمي 
الســعودي  املجتمــع  وتنميــة  برامــج متميــزه موجهــه ألعمــال اخليــر 

وذلــك إنطاقــًا مــن تعاليــم الديــن االســامي احلنيــف.
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األستاذ : عبدالعزيز بن ابراهيم الهدلق         
عضو اللجنة

المهندس: عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان 
عضو اللجنة

األستاذ خالد بن عمر البلطان
رئيس اللجنة 

 اللجنة العليا
لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة 
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1،336     %47 شباب     |    %53 فتيات

2

3

674        %86 شباب    |    %14 فتيات

11

870        %45 شباب    |    %55 فتيات

635        %43 شباب    |    %57 فتيات

32         %97 شباب     |    %3 فتيات

     420

22          %90 شباب    |    %10 فتيات

1,710    %10 شباب    |    %90 فتيات

التدريب والتأهيل  ) تمكين (

المبادرات التطوعية والوعي المجتمعي )تطوع(

تفريج كربة السجناء ) تراحم (

الفعاليات والمشاركات الوطنية واإلسالمية

خير الجزيرة لموظفي الجزيرة ) إخاء (

محفظة القروض الحسنة

البرنامج
عدد

 المستفيدين

 أبرز إنجازات »خير الجزيرة ألهل الجزيرة«
 خالل عام 2017م 

 التأهيل والتوعية في برامج
 ذوي االحتياجات الخاصة

المعامل والتجهيزات الطبية

الحافالت والسيارات المجهزة

تأهيل القيادات

القاعات والتجهيزات التعلمية

ذوي االحتياجات 
الخاصة

بناء قدرات القطاع 
غير الربحي

1 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

2

3

5,699   مستفيد االجمالي :
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 انتشار البرامج جغرافًيا
 يضم كافة مناطق المملكة العربية السعودية كالتالي :

الرياض

16.7%

عسير

5.7%

اجلوف

3.8%

الباحة

0.3%

جنران

3.5%

جازان

4.7%

تبوك

2.8% احلدود الشمالية

3.8%

القصيم

11.4%

مكة املكرمة

27.4%

املدينة املنورة

2.2% الشرقية

حائل11.7%

6.0%
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تكريم |  

المنطقة الشريك 

مؤسسة جائزة األميرة صيته بنت 
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي 

الوسطى -الرياض

الرئيس التنفيذي األستاذ/ نبيل بن داود احلوشان أثناء استام جائزة األميرة صيتة بن عبدالعزيز

 جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي
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تكريم |  حفل الجمعية السنوي

المنطقة الشريك 

جمعية تنمية ومتويل األسر 
املنتجة )أعمال(

الوسطى- الرياض

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر يكرم بنك اجلزيرة لدعمه جلمعية أعمال
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تكريم |  حفل الجمعية السنوي

المنطقة الشريك 

الغربية- جدةشركة صناع احلياة املتميزة

صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز 
محافظ جدة يكرم  بنك اجلزيرة .
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تكريم |  جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية في المملكة   

المنطقة الشريك 

مجموعة سي بي آي فايننشال العاملية 
املتخصصة بشؤون املال واإلقتصاد

اإلمارات العربية 
املتحدة - دبي

الدكتور فهد العليان رئيس مجموعة املسؤولية االجتماعية أثناء تسلمه للجائزة
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يشــارك البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة واالنســانية يف تفريــج كربــة 
الســجناء املعســرين مــن ذوي احلقــوق املاليــة، يف مختلــف نواحــي اململكــة، 

وذلــك بالتعــاون مــع إمــارات املناطــق .

عدد املستفيدين : 32 سجن وسجينة 

 برنامج
  تفريج كربة السجناء

 ) تراحم (
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صاحب السمو امللكي األمير محمد بن ناصر أثناء استامه شيك »تفريج كربة السجناء« من الرئيس التنفيذي أ.نبيل احلوشان

 الشريك
محافظة الرس

 المنطقة
القصيم )الرس(   الشريحة 

 المستفيدة
 12  سجن وسجينة من املعسرين مالَيا

 الشريك
 إمارة منطقة جازان

 المنطقة
جازان  

  الشريحة المستفيدة
 20  سجن وسجينة من املعسرين مالَيا

تفريج كربة سجناء الحقوق المالية 

تفريج كربة سجناء الحقوق المالية 

1

2

 برنامج
  تفريج كربة السجناء

 ) تراحم (
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تعــد القــروض احلســنة مــن العاجــات الناجحــة للحــد مــن مشــكلة 
الفقــر باالنتقــال مــن احللــول الرعويــة إلــى احللــول التنمويــة ألصــل 
إقراضيــة  محفظــة  بإنشــاء  اجلزيــرة«  »خيــر  قــام  فقــد  لــذا  املشــكلة، 
لهــذا الغــرض، يقــوم مــن خالهــا بتوقيــع اتفاقيــة القــرض احلســن مــع 
اجلمعيــات اخليريــة وجلــان التنميــة االجتماعيــة املنتشــرة يف مناطــق 
إقــراض الشــباب والفتيــات ومتويــل رأس  ومحافظــات اململكــة بهــدف 

مــال مشــاريعهم متناهيــة الصغــر، وســدادها بأقســاط مريحــة

محفظة القروض الحسنة
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عدد املستفيدين : 1،710 مستفيد .

يبلغ عدد احملافظ املمولة من »خير اجلزيرة« 24 محفظة ، استفاد منها أكثر من 15 
 جهة خيرية

يقدم »خير اجلزيرة« دورات تأهيلية وتدريبية لتمكن األسر املنتجة من مهارات 
»إنشاء وإدارة املشاريع متناهية الصغر« واملهارات التسويقية ذات العاقة .

التوزيع اجلغرايف للبرنامج :

1

3

4

2

 محفظة
 القروض الحسنة
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 محفظة
 القروض الحسنة

 الشريك
مركز بناء األسر املنتجة )جنى(

 المنطقة
جميع مناطق اململكة  
  الشريحة المستفيدة

 1,710 شاب وفتاة

تمويل محفظة 
القروض الحسنة 

1

الرئيس التنفيذي أ.نبيل احلوشان أثناء توقيع اتفاقية متويل محفظة القروض احلسنة مع مركز )جنى(
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ســعيًا لتهيئــة الشــباب والفتيــات لســوق العمــل، ومــن خــال التركيــز 
علــى التأهيــل املهنــي واملعــريف لشــريحة واســعة منهــم؛ فقــد قــدم هــذا 
متكــن  يف  تســاهم  التــي  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  البرنامــج 
الشــباب مــن أدوات ومهــارات تســاعدهم يف صنــع مســتقبلهم وصقــل 
مواهبهــم، وذلــك بالتعــاون مــع اجلمعيــات التطوعيــة وعــدد مــن املعاهــد 

املتخصصــة يف مختلــف مناطــق ومحافظــات اململكــة 

برنامج التدريب والتأهيل 

) تمكين (
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 برنامج 
 التدريب والتأهيل

) تمكين (

عدد املستفيدين : 870 مستفيد .

ميثل هذا البرنامج الوزن األكبر يف أعمال برنامج »خير اجلزيرة« بنسبة %24 

 شمل البرنامج شريحة الشباب والفتيات األكثر احتياًجا من خال تفعيل الشراكات 
مع اجلمعيات ذات العاقة.

التوزيع اجلغرايف للبرنامج :

1

3

4

2

القصيم
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 برنامج 
 التدريب والتأهيل

) تمكين (

 الشريك
مركز سيدانة الثقايف

 المنطقة
 الغربية  - جدة 

الشريحة المستفيدة 
15 فتاة                       

 الشريك
اجلمعية التعاونية متعددة 

 األغراض باملزاحمية
 المنطقة

 الوسطى - املزاحمية
 الشريحة المستفيدة 

80 فتاة                       

 الشريك
 مركز احلرف واألعمال التجارية

 المنطقة
 اجلنوبية - أبها

 الشريحة المستفيدة
 25 فتاة                       

 الشريك
 جمعية امللك عبدالعزيز اخليرية

 للخدمات االجتماعية بحائل
 المنطقة

الشمالية - حائل                          
 الشريحة المستفيدة

45 شاب

 الشريك
 جمعية التنمية األسرية بتبوك

 المنطقة
 الشمالية  - تبوك    
 الشريحة المستفيدة

40 شاب وفتاة

 الشريك
 معهد املساندة الشامل للتدريب

 المنطقة
الشمالية  - سكاكا                          

 الشريحة المستفيدة
45 شاب

 الشريك
 جمعية البر اخليرية مبستورة

 المنطقة
الغربية - مستورة                          

 الشريحة المستفيدة
30 فتاة

 برنامج الرخصة الدولية
 لريادة األعمال           

استخدام الحاسب اآللي   

صيانة أجهزة الجوال

  برنامج كسب 

1
7

6

5

4
3

2

برنامج حرفة 

صيانة أجهزة الجوال والمبيعات             

 تنمية مهارات المدربين
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 الشريك
جمعية تنمية ومتويل األسر 

 املنتجة
 المنطقة

 االوسطى  - الرياض
 الشريحة المستفيدة 

40 شاب وفتاة                       

 الشريك
 معهد الفضيلة العالي للتدريب

 المنطقة
 الوسطى  - الرياض

 الشريحة المستفيدة
 15 شاب                        

 الشريك
 جمعية البر مبحافظة خليص

 المنطقة
 الغربية  - خليص    
 الشريحة المستفيدة

30 شاب 

 الشريك
وقف مركز االستثمار األمثل

 المنطقة
اجلنوبية  - أبها - جازان - جنران                          

 الشريحة المستفيدة
60 شاب 

 الشريك
مكتب رواد االبتكار لاستشارات 

 التعليمية والتربوية
 المنطقة

الشرقية  - األحساء                         
 الشريحة المستفيدة

30 شاب وفتاة

  دورة صيانة أجهزة
 الجوال                                

تأهيل مهارات االبتكار 
وريادة األعمال

8
14

13

12

9
10

11

 مشروع التمكين اإلعالمي                            

صيانة أجهزة الجوال واألجهزة 
الكهربائية وميكانيكا السيارات        

دورة األوقاف والوصايا                                       

 الشريك
معهد فتاتي العالي النسائي للتدريب باألحساء

 المنطقة
 الشرقية  - األحساء

 الشريحة المستفيدة
 100 فتاة                       

 الشريك
 جمعية الشقائق اخليرية

 المنطقة
الغربية - جدة                                                  

 الشريحة المستفيدة
30 فتاة

 التدريب على الخياطة والتجميل 
والتفصيل وكيف تبدأ مشروعك 

التجاري 

تنمية مهارات المدربات                             

 برنامج 
 التدريب والتأهيل

) تمكين (
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 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية 

األهلية برفحاء
 المنطقة

 الشمالية  - رفحاء
 الشريحة المستفيدة

 60 شاب                        

 الشريك
اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام 

 بالباحة
 المنطقة

اجلنوبية  - الباحة
 الشريحة المستفيدة

 55 شاب وفتاة                        

 الشريك
جمعية البر اخليرية بأم الدوم

 المنطقة
الغربية   - أم الدوم                          

 الشريحة المستفيدة
60 شاب

 الشريك
 جمعية رعاية األيتام

 مبنطقة عسير
 المنطقة

اجلنوبية  - أبها 
 الشريحة المستفيدة

60 شاب 

15
19

18

16

17

 تدريب األيتام على دورة 
صيانة أجهزة الحاسب اآللي                       

دورة صيانة أجهزة الجوال والحاسب 
اآللي والفوتوشوب والتصوير         

تدريب األيتام على التسويق اإللكتروني 
والمونتاج والتصميم واإلخراج   

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية احمللية 

 بالروضة 
 المنطقة

الشمالية  - حائل                                                 
 الشريحة المستفيدة

50 فتاة

 دورة صيانة أجهزة 
الجوال والميكانيكا                                

 أعمال السدو والخوص والكروشيه 
وتصنيع الهدايا والزخارف  

 برنامج 
 التدريب والتأهيل

) تمكين (



1

2

تدريب 30 فتاة 
على فن اخلياطة 

والتجميل مبحافظة 
مستورة

تدريب 45 شاب 
على صيانة أجهزة 

اجلوال وعلى 
املبيعات بالتعاون 
مع جمعية امللك 

اخليرية للخدمات 
االجتماعية بحائل
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3

4

تدريب 60 شاب 
على التسويق 
اإللكتروني 
واملونتاج والتصميم 
واإلخراج   بالتعاون 
مع جمعية رعاية 
األيتام مبنطقة 
عسير )آباء(

تدريب 40 شاب 
وفتاة على صيانة 
أجهزة اجلوال 
بالتعاون مع 
جمعية تنمية 
ومتويل األسر 
املنتجة »أعمال« 
بالرياض
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وصحيــة  أســرية  بنــواٍح  اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  معانــاة  ترتبــط 
ومعاجلــة  املعانــاة  هــذه  تخفيــف  علــى  البرنامــج  عمــل  واقتصاديــة، 
جوانبهــا املختلفــة بالشــراكة مــع جهــات متخصصــة - حكوميــة وخاصــة 
- يف مجــاالت اإلعاقــة، وبالتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة الصحيــة 

  . التخصصيــة  واملراكــز 

 برنامج
 تأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة
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 برنامج
 تأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة

عدد املستفيدين : 1,336 مستفيداً .
غرف العاج الطبيعي والتجهيزات الطبية : 2

احلافات والسيارات املجهزة : 3

البرنامــج يتضمــن إنشــاء املعامــل والصــاالت اخلاصــة بالعــاج الطبيعــي والوظيفــي 
والتأهيلــي لــذوي االحتياجــات اخلاصــة علــى اختــاف إعاقاتهــم - احلركيــة والذهنيــة 

- يف املراكــز واجلمعيــات ذات العاقــة.
تشــكل الــدورات التثقيفيــة والتوعويــة ألهالــي ذوي االحتياجــات اخلاصــة واملتعاملــن 

معهــم جــزًءا مهًمــا مــن البرنامــج.

التوزيع اجلغرايف للبرنامج :

1

3

4

5

6

2
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 برنامج
 تأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة

 الشريك
جمعية العوق البصري 

اخليرية »مبصرون«
 المنطقة

 الوسطى- القصيم
 الشريحة المستفيدة

 91 متدرب                       

 الشريك
املركز العربي االرتقائي للرعاية 

 النهارية
 المنطقة

 الوسطى- الرياض-حفر الباطن
 الشريحة المستفيدة 

160 متدرب ومتدربة                       

 الشريك
 صناعة احلياة املتميزة

 المنطقة
 الغربية- جدة

 الشريحة المستفيدة
 50 متدرب ومتدربة                   

 الشريك
معهد قمم الرواد للتدريب

 المنطقة
الغربية- جدة- الطائف-املدينة املنورة                          

 الشريحة المستفيدة
140متدرب ومتدربة

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية األهلية 

 بحي شبرا
 المنطقة

 الوسطى- الرياض   
 الشريحة المستفيدة

40 متدرب

 الشريك
اجلمعية التعاونية للنقل 

 التعاوني -إحساس
 المنطقة

الوسطى- الرياض                          
 الشريحة المستفيدة

15 من ذوي االحتياجات اخلاصة

 الشريك
مركز ارادة املتخصص للرعاية 

 النهارية
 المنطقة

الغربية - ينبع                          
 الشريحة المستفيدة

30 متدرب ومتدربة

تأهيل وتدريب 
المكفوفين وأسرهم

تأهيل كوادر سعودية 
في التربية الخاصة          

حافلة لنقل ذوي 
االحتياجات الخاصة

برنامج العالج السلوكي 
ألطفال التوحد

1
7

6

5

4
3

2

 تطوير قدرات المعاقين
و المتعاملين معهم 

مشروع عطاء

تدريب مركز قادر لذوي 
االحتياجات الخاصة 
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 برنامج
 تأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة

 الشريك
 جمعية األطفال املعوقن

 المنطقة
 الغربية  - املدينة املنورة

 الشريحة المستفيدة 
30 مستفيد                       

 الشريك
مكتب إشراقة العصر 
 لاستشارات التربوية 

 المنطقة
 الشرقية - اخلبر

 الشريحة المستفيدة
 60 متدربة                   

 الشريك
جمعية متازمة النجاح

 المنطقة
الغربية- جدة

 الشريحة المستفيدة
140 متدرب ومتدربة

 الشريك
جمعية التنمية األسرية باألحساء 

 )أسرية(
 المنطقة

 الشرقية - األحساء   
 الشريحة المستفيدة
30 متدرب من الصم

 الشريك
جمعية املكفوفن باملدينة املنورة 

 »رؤية«
 المنطقة

الغربية - املدينة املنورة                          
 الشريحة المستفيدة

30 كفيف

 الشريك
 مركز قادة املعرفة للتدريب

 المنطقة
الشمالية - الوسطى - الغربية

  الشريحة المستفيدة
125 مستفيد

حافلة لنقل ذوي 
االحتياجات الخاصة

برنامج استثمر 
موهبتك

تدريب وتطوير العاملين في 
قطاع ذوي االحتياجات الخاصة

8
14

13

12

11
10

9

برنامج بناء الخطط التربوية 
الفردية ألطفال التوحد

تدريب وتأهيل الشباب والفتيات 
لسوق العمل

دورة تدريب الحاسب اآللي

 الشريك
 مركز شموع املعرفه للتدريب

 المنطقة
 الشمال - القريات  

 الشريحة المستفيدة
30 متدرب

مشروع سنابل الخير 
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 برنامج
 تأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة

 الشريك
مركز مهارات التفوق 

للرعاية النهارية
 المنطقة
 بلجرشي

 الشريحة المستفيدة
 30 متدرب ومتدربة                       

 الشريك
 جمعية األطفال املعوقن 

 المنطقة
الوسطى - الرياض 

 الشريحة المستفيدة
 مستفيدي اجلمعية                     

 الشريك
 مكتب البوابة اخلاصة «

 المنطقة
الوسطى - الرياض                       

 الشريحة المستفيدة
أطفال اإلقامة الدائمة 

باملستشفى 

برنامج  العالج السلوكي 
ألطفال التوحد

مبادرة ) إرادة( ألطفال 
األمراض المزمنة

16
17

15

تجهيز غرفة عالج طبيعي 
لذوي االحتياجات الخاصة  
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1

2

جتهيز غرفة عاج 
طبيعي بجمعية 
األطفال املعوقن

جتهيز مرسم دائم 
ألطفال اإلقامة 

الدائمة مبستشفى 
امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز 
التخصصي لألطفال
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 تدريب وتأهيل
 شباب وفتيات
 متازمة داون لسوق
العمل

3

4

 تقدمي حافلة
 لنقل ذوي
 االحتياجات
  اخلاصة
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الربحــي  غيــر  القطــاع  تطويــر  أهميــة  عاتقــه  علــى  البنــك  يحمــل 
الــذي يباشــر امليــدان اخليــري  الــذراع التنفيــذي  أنــه ميثــل  باململكــة إذ 
اجلمعيــات  يف  القيــادات  تطويــر  علــى  حــرص  فقــد  لــذا  واالجتماعــي، 
اخليريــة واالجتماعيــة والفــرق التطوعيــة مــن حيــث تطويــر مهاراتهــم 
القياديــة واإلداريــة، والتعريــف بأحــدث املعــارف يف إدارة العمــل اخليــري 

. تفعيلهــا  وســبل 

 برنامج
  بنــاء قــدرات القطــــاع

غيــر الربحي 
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عدد املستفيدين : 674 مستفيد .

يتــم عقــد الــدورات التطويريــة وورش العمــل بالتنســيق مــع 
مراكــز تدريبيــة إحترافيــة وشــخصيات أكادميــة متخصصــة.

التوزيع اجلغرايف للبرنامج :

1

3

2

 برنامج
  بنــاء قــدرات القطــــاع

غيــر الربحي 
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 الشريك
تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
 حائل 

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

 الشريك
تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
 القصيم

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

 الشريك
تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
امكة املكرمة - ينبع

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

 الشريك
تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
الشرقية  - الدمام                          

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

 الشريك
تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
الرياض

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

 الشريك
مركز عالم وفاق للتدريب

 المنطقة
الرياض

 الشريحة المستفيدة
 40 مستشار ومستشارة                        

 الشريك
 تنمية القيادات لاستشارات

 المنطقة
الشرقية - حفر الباطن          

 الشريحة المستفيدة
 15  قائد من قيادات املنطقة                        

االنتاجية الشخصية 
LMI

تأهيل المستشارين 
األسريين

القيادة التحفيزية 
LMI

االنتاجية الشخصية 
LMI

1
7

6

5

4
3

2

القيادة الفعالة 
 LMI

القيادة الفعالة 
 LMI

LMI القيادة االستراتيجية

 برنامج
  بنــاء قــدرات القطــــاع

غيــر الربحي 
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 الشريك
 ججمعية مساعدة الزواج بجدة

 المنطقة
 مكة املكرمة - جدة

 الشريحة المستفيدة 
60 من مستفيدي اجلمعية                       

 الشريك
 مركز ركن لاستشارات وبناء القدرات

 المنطقة
 مكة املكرمة

 الشريحة المستفيدة
 25 من قيادات القطاع غير الربحي                        

 الشريك
 مركز عصر الرؤية العاملية

 المنطقة
 الشرقية - الدمام   

 الشريحة المستفيدة
30 من كوادر القطاع غير الربحي 

 الشريك
مركز القطاع الثالث للتدريب

 المنطقة
مكة املكرمة

  الشريحة المستفيدة
25 من أعضاء مجالس اإلدارة 

 الشريك
جمعية البر اخليرية بالرفيعة

 المنطقة
الشرقية - حفر الباطن                         

 الشريحة المستفيدة
60 من مستفيدي اجلمعية

تجهيز معملّي حاسب آليتجهيز قاعة تدريبية

8
14

13

12

9
10

11

برنامج أصواء لبناء قدرات 
القطاع غير الربحي 

إدارة السمعة

مجلس اإلدارة الفاعل

 الشريك
مؤسسة بناء الطاقات القيادية 

 للتدريب
 المنطقة

عسير - أبها
 الشريحة المستفيدة

 20 من كوادر القطاع غير الربحي                       

 الشريك
مؤسسة بناء الطاقات القيادية 

 للتدريب
 المنطقة

تبوك                                                 
 الشريحة المستفيدة

20 من كوادر القطاع غير الربحي                       

تأهيل مديري تنمية الموارد 
المالية بالقطاع غير الربحي

تأهيل أخصائي المبادرات 
االجتماعية

 برنامج
  بنــاء قــدرات القطــــاع

غيــر الربحي 
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 الشريك
جمعية حتفيظ القرآن بوادي 

ليه
 المنطقة

 الطائف - وادي ليه
 الشريحة المستفيدة

 54 من طاب وطالبات اجلمعية                        

 الشريك
 جمعية الصحية اخليرية عناية

 المنطقة
عسير - أبها

 الشريحة المستفيدة
100 من مستفيدي اللجنة

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية 

بباشوت
 المنطقة

عسير - باشوت                          
 الشريحة المستفيدة

100 من مستفيدي اللجنة

 الشريك
جمعية االحسان الطبية اخليرية

 المنطقة
جازان - أبو عريش

 الشريحة المستفيدة
100 من مستفيدي اللجنة

15
19

18

16

17

تجهيز قاعة تدريب 

تجهيز قاعتّي تدريب 

حافلة نقل

 الشريك
 جلنة التنمية االجتماعية بالسيل

 المنطقة
الطائف - السيل الصغير                                                 

 الشريحة المستفيدة
100 من مستفيدي اللجنة

معملين صوتيين 
لتحفيظ القرآن الكريم 

قاعة تدريب ومعامل تطريز 
وتجميل 

 برنامج
  بنــاء قــدرات القطــــاع

غيــر الربحي 
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1

2

جتهيز قاعة 
تدريبية باجلمعية 

اخليرية ملساعدة 
الشباب على الزواج

جتهيز قاعة تدريبية 
بلجنة التنمية 

االجتماعية األهلي 
بباشوت
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3

4

 برنامج )أصواء(
 لبناء قدرات
 القطاع غير
 الربحي مبكة
املكرمة

 برنامج )القيادة
 الشخصية
 الفعالية( بينبع
LMI
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يركــز هــذا البرنامــج علــى نشــر ثقافــة التطــوع والوعــي 
املجتمعــي بشــتى املجــاالت والشــرائح املجتمعيــة  .

 برنامج 
المبادرات التطوعية 
 والــوعي المجتمعـي

) تطوع (
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عدد املستفيدين : 635 مستفيد .

التوزيع اجلغرايف للبرنامج :

1

2

 برنامج 
 المبادرات التطوعية 
 والوعــي المجتمعـي

) تطوع (
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 الشريك
جمعية الكوثر الصحية 

اخليرية 
 المنطقة

 اجلنوبية - أبها
 الشريحة المستفيدة

 25 شاب                       

 الشريك
جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي 

 )واعي(
 المنطقة

 الوسطى - الرياض
 الشريحة المستفيدة

 385 فتاة

 الشريك
مؤسسة هن إلقامة وتنظيم املعارض

 المنطقة
 الوسطى- الرياض   
 الشريحة المستفيدة

125 طفل وطفلة

 الشريك
 شركة التنمية وغدن للتجارة

 المنطقة
اجلوف - سكاكا                          

 الشريحة المستفيدة
100 شاب وفتاة

تدريب القيادات التطوعية 
بالمجال الصحي

تدريب وتهيئة سفراء 
للعمل التطوعي

1
4

3

2

مشروع بادرة    

دورات تدريبية لبرنامج 
التاجر الصغير

 برنامج 
 المبادرات التطوعية 
 والوعــي المجتمعـي

) تطوع (
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1

2

تدريب القيادات 
التطوعية باملجال 

الصحي  

تدريب وتهيئة 
سفراء للعمل 

التطوعي
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3

4

   مشروع بادرة

 دورات تدريبية
 لبرنامج التاجر
الصغير
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 برنامج
 الفعاليات والمشاركات الوطنية واإلسالمية

لهــا  التســويق  خــال  مــن  املنتجــة  األســر  منتجــات  دعــم  علــى  البرنامــج  هــذا  يركــز 
مناطــق  مختلــف  يف  تقــام  عامــة  تســويقية  وحمــات  وبــازارات  مهرجانــات  عبــر 
. مميــزة  وفنــادق  معــارض  ويف  كبيــرة  وتســويقة  إعاميــة  بتغطيــات   اململكــة 

بلغ عدد املستفيدين : 420 مستفيد.
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 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية 

األهلية بالقصب
 المنطقة

الوسطى- القصب 
  الشريحة المستفيدة

 320 أسرة منتجة

 الشريك
شركة كليات بريده االهلية

 المنطقة
الوسطى- بريدة 

  الشريحة المستفيدة
 100 مستفيد

 الشريك
وزارة التجاره واإلستثمار

معرض تسويق منتجات 
األسر المنتجة 

ورش عمل تصنيع بعض 
جزيئات النانو المستخدمة 

في تشخيص وعالج األمراض

الحملة الوطنية السعودية 
لنصرة األشقاء في سوريا

2

3

1

 برنامج
  الفعاليات والمشاركات
 الوطنيـــــة واإلســــالمية
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 برنامج 

 ) إخـــاء (

األعبــاء  بعــض  حتّمــل  يف  ومســاهمًة  البنــك  ملوظفــي  اخلدمــة  تقــدمي  علــى  حرصــًا 
دعــم  يف  املســاهمة  إلــى  اجلزيــرة«  ألهــل  اجلزيــرة  »خيــر  برنامــج  يهــدف   ، تواجههــم  التــي 
 االحتياجــات ) املاديــة ، الصحيــة ، التعليميــة ، الرعايــة ...( حســب شــروط وضوابــط معينــة .

بلغ عدد املستفيدين : 22 مستفيد .
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يحتــل مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وخدمــة املجتمــع موقًعــا متقدًمــا 
يف ســلم أولويــات بنــك اجلزيــرة، إذ يعــد واجبــا وطنيــا وجــزءا ال يتجــزأ 

مــن مــن مســؤولياته جتــاه املجتمــع الــذي يعمــل فيــه ويتفاعــل معــه .
إن برامــج ومشــاريع بنــك اجلزيــرة يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة 
مــن  يحــرص  والتــي  املجتمــع،  مــع  عاقتــه  يف  البنــك  رؤيــة  تعكــس 
خالهــا علــى تأكيــد عوامــل االســتمرارية واالســتدامة باإلضافــة إلــى 
مناطــق  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  خلدمــة  اجلغــرايف  والتوزيــع  التنــوع 

. الغاليــة  مملكتنــا  ومحافظــات 

لقــد ســعت مجموعــة املســؤولية املجتمعيــة خــال عــام 2017م إلــى تبنــي 
البرامــج واملبــادرات واملشــاركات القــادرة علــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف 
املجتمــع، حيــث تضمنــت البرامــج العديــد مــن املبــادرات واألنشــطة: 
بنــاء القــدرات املجتمعيــة والتنميــة البشــرية واالقتصاديــة والبيئيــة ، 
باإلضافة للمســاهمة يف دعم ومتويل مشــاريع األســر املنتجة ، وبرامج 
التدريــب والتأهيــل للشــباب والفتيــات ، وبالتأكيــد لــم ننــس الشــريحة 
األعــز علــى قلوبنــا مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبختلــف فئاتهــم .

نأمــل أن يلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى أبــرز املشــاريع والبرامــج التــي 
قدمتهــا مجموعــة املســؤولية االجتماعيــة خــال عــام 2017م ، حتــت 
مظلــة برنامجهــا االســتراتيجي »خيــر اجلزيــرة ألهــل اجلزيــرة«، الــذي 
نســعى مــن خالــه إلــى حتقيــق طموحنــا الدائــم يف إجنــاز املزيــد مــن 
التطلعــات واألهــداف التنمويــة انطاًقــا مــن مســؤولية البنــك نحــو 

املجتمــع وأفــراده.

 د.فهد بن علي العليان
رئيس مجموعة املسؤولية االجتماعية
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