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 المسـؤولية االجتمـــــــاعية

 خيــــــر الجزيرة
ألهل الجزيرة







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.

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 
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األستاذ : عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق         
عضو اللجنة

 الدكتور : فهد بن علي العليان
عضو اللجنة

المهندس: عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان 
رئيس اللجنة 

 اللجنة العليا
لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة 
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1,615       %48 شباب     |    %52 فتيات

1,548       %56 شباب     |    %44 فتيات

 345         %50 شباب     |    %50 فتيات

990          %60 شباب     |    %40 فتيات

1,769       %15 شباب     |    %85 فتيات

 26         %50 شباب     |    %50 فتيات

2,550      %50 شباب     |    %50 فتيات

  19          %95 شباب     |    %5 فتيات

  22         %80 شباب     |    %20 فتيات

التدريب والتأهيل ) تمكين (

ذوي االحتياجات الخاصة

برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار )مبتكرون(

 التطوع وبناء قدرات القطاع غير الربحي

محفظة القروض الحسنة

جائزة بنك الجزيرة للتربية الخاصة

الفعاليات والمشاركات الوطنية واإلسالمية 

تفريج كربة السجناء )تفريج(

 خير الجزيرة لموظفي الجزيرة ) إخاء (

عددالبرنامج
 المستفيدين

1

2

4

6

9

3

5

8

7

8,884  مستفيد اإلجمالي :

 أبرز إنجازات »خير الجزيرة ألهل الجزيرة«
 خالل عام 2018م 
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الرياض

23%

عسير

3%

اجلوف

4%

الباحة

4%

جنران

1%

جازان

3%

تبوك

1% احلدود الشمالية

11%

القصيم

5%

مكة املكرمة

22%

املدينة املنورة

5% الشرقية

حائل15%

4%

انتشار البرامج جغرافًيا
يضم كافة مناطق المملكة العربية السعودية كالتالي :

العدد اإلجمالي للمدن 
والمحافظات والمراكز

96
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تكريم  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

ــة  ــرة خــالل الحفــل الســنوي لجمعي ــك الجزي ــاض يكــرم بن ــر منطقــة الري أمي

تنميــة وتمويــل األســر المنتجــة أعمــال
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تكريم  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود أميــر منطقــة 

القصيــم يكــرم بنــك الجزيــرة بعــد توقيــع اتفاقيــة جائــزة بنــك الجزيــرة للتربيــة 

الخاصــة بتعليــم القصيــم.
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تكريم  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر مشــعل بــن ماجــد محافــظ جــدة يكــرم بنــك 

الجزيــرة ضمــن حفــل جمعيــة رعايــة األجيــال مســيرة أجيــال.
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تكريم  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود أميــر منطقــة 

القصيــم يكــرم بنــك الجزيــرة فــي حفــل جمعيــة العــوق البصــري الخيريــة 

ببريــدة »مبصــرون ».
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تكريم  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر مشــعل بــن ماجــد محافــظ جــدة يكــرم بنــك 

رؤيــة  المنتجــة  لألســر  الحــادي عشــر  الوطنــي  الملتقــى  لرعايتــه  الجزيــرة 

2030 لألســر المنتجــة .
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معالــي وزيــر اإلســكان األســتاذ ماجــد عبداللــه الحقيــل يكــرم بنــك الجزيــرة 

لرعايــه حفــل تدشــين  كــود البنــاء الســعودي

تكريم  
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األســتاذ معــاذ بــن إبراهيــم الجعفــري وكيــل محافــظ األحســاء يكــرم بنــك 

الجزيــرة لمشــاركته فــي دعــم برامــج جمعيــة فتــاة األحســاء

تكريم  
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برنامج التدريب والتأهيل 
) تمكين (

ســعيًا لتهئيــة 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 
مــن  وعــدد  التطوعيــة  اجلمعيــات  مــع  بالتعــاون  وذلــك   ، مواهبهــم 

املعاهد املتخصصة يف مختلف مناطق ومحافظات اململكة . 
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شمل البرنامج شريحة الشباب والفتيات 
األكثر احتياًجا من خال تفعيل 

الشراكات مع اجلمعيات ذات العاقة.

1

2

3 عدد املستفيدين :
1615 مستفيدًا.

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

تمكين .. نتعاون لصنع مستبقٍل مشرق لجيل يمتلك مواهب 
وقدرات متميزة يواكب تطلعات سوق العمل في ضوء رؤية 

المملكة 2030  ...
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 الشريك
 جمعية البر اخليرية بطلعة التمياط 

 المنطقة
احلدود الشمالية - طلعة التمياط                          

 الشريحة المستفيدة
50 شابًا وفتاة                       

 الشريك
 معهد املساندة الشامل للتدريب

 المنطقة
 اجلوف - سكاكا 

الشريحة المستفيدة 
٧0 شابًا وفتاة                        

 الشريك
 جمعية البر اخليرية مبغينية 

 المنطقة
 مكة املكرمة | رابغ - مغينية

 الشريحة المستفيدة 
40 شابًا

 الشريك
 جمعية امللك عبدالعزيز اخليرية بحائل

 المنطقة
حائل - حائل

 الشريحة المستفيدة
40 شابًا

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية برفحاء

المنطقة
احلدود الشمالية - رفحاء                          

 الشريحة المستفيدة
٣0 شابًا

 الشريك
 مركز بيت اخلبرة للتدريب

 المنطقة
 احلدود الشمالية - عرعر    

 الشريحة المستفيدة
٣0 شابًا

 الشريك
 جلنة التنمية االجتماعية األهلية باألفاج

 المنطقة
الرياض - األفاج                

 الشريحة المستفيدة
1٨0 شابًا

 الشريك
 جلنة التنمية االجتماعية بحي السام

 المنطقة
الرياض - الرياض                          

 الشريحة المستفيدة
٣0 فتاة 

دورة مهارات البيع 
وخدمة العمالء 

 دورة إدخال البيانات 
ومعالجة النصوص

 صيانة كهرباء المنازل وميكانيكا 
والتكييف والتبريد وكهرباء السيارات 

والفوتوشوب والتصوير والمونتاج  

صيانة أجهزة الجوال 
بحي السالم 

1
8

7

6 2

5
4

3

برنامج المحاسبة باستخدام 
الحاسب اآللي 

صيانة كهرباء المنازل وميكانيكا 
السيارات 

تدريب وتأهيل  لكوادر العاملة 
في مجال االستشارات األسرية 

صيانة أجهزة الجوال والحاسب اآللي 
وفن المكياج وتصفيف الشعر 

برنامج التدريب والتأهيل 
) تمكين (
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 الشريك
 جلنة التنمية االجتماعية 

 األهلية بالسيل
 المنطقة

 مكة املكرمة - السيل    
 الشريحة المستفيدة

٩0 شابًا وفتاة                       

 الشريك
جمعية مودة اخليرية للحد 

من الطاق وآثارة
 المنطقة

 الرياض - الرياض
الشريحة المستفيدة

٣0 فتاة 

 الشريك
اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام 

 مبنطقة الرياض )إنسان(
 المنطقة

الرياض - الرياض
 الشريحة المستفيدة 

40 شابًا وفتاة                       

 الشريك
اجلمعية التعاونية النسائية متعددة 

 األغراض مبنطقة القصيم )حرفة(
 المنطقة

 القصيم - القصيم
 الشريحة المستفيدة

60 فتاة

 الشريك
اجلمعية السعودية اخليرية لرعاية 

األرامل واملطلقات )أيامى( 
 المنطقة

الرياض - الرياض                          
 الشريحة المستفيدة

٣٣ فتاة

 الشريك
 شركة اجادة الفنية للتدريب

 المنطقة
 الشرقية/مكة املكرمة  | األحساء- الطائف    

 الشريحة المستفيدة
160 شابًا وفتاة                       

 الشريك
 جمعية البر اخليرية بأم الدوم

 المنطقة
مكة املكرمة  -  أم الدوم                          

 الشريحة المستفيدة
٧5 شابًا 

 الشريك
 جمعية رعاية األجيال اخليرية 

 مبدينة جدة 
 المنطقة

مكة املكرمة - جدة                         
 الشريحة المستفيدة

142 شابًا 

دورة  فن المكياج 
وتصفيف الشعر 

برنامج تنمية القيادات 
الشبابية )شارق(

تدريب )75( شابًا على التطبيقات 
اإللكترونية والحاسب في األعمال 

المكتبية في أم الدوم

تدريب نزالء دار المالحظة 
على برنماج )طموح(

9
16

15

14 10

13
12 11

تدريب )60( فتاة على فنون الديكوباج 
وتصميم هدايا تراثية والتطريز اليدوي 

والكروشيه وفن التسويق  

تدريب على فن تنسيق الزهور وتغليف 
الهدايا وتركيب العطور وصناعة الصابون

تدريب الفتيات على مشروع إجادة 
لتمكين الفتيات الباحثات عن العمل 

ودورة الذكاء المالي 
 صيانة أجهزة الجوال وفنون 

الخياطة واألشغال اليدوية

برنامج التدريب والتأهيل 
) تمكين (
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 الشريك
 جمعية فتاة البدائع اخليرية

  للتنمية االجتماعية
 المنطقة

 القصيم - البدائع    
 الشريحة المستفيدة

2٧0 فتاة

 الشريك
جمعية تنمية ومتويل األسر 

املنتجة )أعمال(
 المنطقة

 الرياض | شقراء - الزلفي 
 الشريحة المستفيدة

40 شابًا

 الشريك
شركة عصر الرؤية العاملية 

 لانتاج الفني
 المنطقة

 الشرقية | الدمام - اخلبر - الظهران
 الشريحة المستفيدة 

٣0 شابًا

 الشريك
 جمعية بنيان اخليرية النسائية 

األسرية
 المنطقة

االرياض - الرياض                          
 الشريحة المستفيدة

50 فتاة

 الشريك
 جمعية بدار لتنمية الشباب

 المنطقة
 جازان - جازان    

 الشريحة المستفيدة
٧5 شابًا

 الشريك
وقف مركز طابه للدراسات واالستشارات 

 الوقفية والوصايا
 المنطقة

املدينة املنورة - املدينة املنورة                          
 الشريحة المستفيدة

50 شابًا

تدريب )40( شابًا على صيانة 
أجهزة الجوال في شقراء 

والزلفي

تدريب )30( شابًا من فئة 
األيتام إعالميًا لسوق العمل

تدريب )50( شابًا من نظار األوقاف 
على إدارة المشاريع في الجهات 

الوقفية وإدارة المخاطر وعمليات 
االستثمار الوقفي

17

20
19

22

18

تدريب )50( فتاة على فن صناعة 
السجاد والطباعة على األواني

تدريــب )270( فتــاة علــى فــن صناعــة العطــور 
ومهــارات التجميــل والمكيــاج والطبــخ وتغليــف 
الهدايــا والديكوبــاج ومهــارات الخياطــة  وفــن 
الرســم علــى الخــزف وصناعــة الخــوص وصناعــة 

الســبح

برنامج التدريب والتأهيل 
) تمكين (

21

تدريب )75( شباب على تصميم 
األوتوكاد والفوتوشوب والثري 

دي ماكس
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دورة تدريب الشباب على صيانة كهرباء املنازل 
وميكانيكا السيارات يف محافظة رفحاء

دورة تدريب الشباب والبنات على صيانة كهرباء املنازل وميكانيكا 
السيارات والتكييف والتبريد وكهرباء السيارات والفوتوشوب والتصوير 

واملونتاج التلفزيوني يف محافظة األفاج

دورة تدريب الشباب على املونتاج واجلرافيك وتصميم املواقع والتطبيقات 
االلكترونية واحلاسب يف األعمال املكتبية يف محافظة أم الدوم

دورة صيانة أجهزة اجلوال واحلاسب اآللي بالتعاون مع جمعية البر 
بطلعة التمياط.

13

24
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وصحيــة  اســرية  بنــواٍح  اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  معانــاة  ترتبــط 
واقتصاديــة، عمــل البرنامــج علــى حــّل هــذه املعانــاة ومعاجلــة جوانبهــا 
املختلفــة بالشــراكة مــع جهــات متخصصــة - حكوميــة وخاصــة - يف 
مجــاالت اإلعاقــة وبالتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة الصحيــة واملراكــز 

 . التخصصيــة 

 برنامج تأهيل
) ذوي االحتياجات الخاصة (

 المســؤوليـة االجتمــاعية
خير الجزيرة ألهل الجزيرة
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1

2

عدد املستفيدين :
 154٨ مستفيدًا .

يتضمن البرنامج إنشاء املعامل والصاالت اخلاصة بالعاج الطبيعي والوظيفي 
والتأهيلي لذوي االحتياجات اخلاصة على اختاف إعاقاتهم - احلركية 

والذهنية - يف املراكز واجلمعيات ذات العاقة

ــات األساســية ألي مجتمــع فــي  ذوي االحتياجــات الخاصــة أحــد المكون
العالــم وال يخلــو مجتمــع أو شــعب مــن اإلعاقــات بأنواعهــا المختلفــة ، 
ومــن مســؤوليتنا االجتماعيــة تقديــم الدعــم والرعايــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وتأهيلهــم وإشــراكهم فــي المجتمــع . 
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 الشريك
 معهد قمم الرواد للتدريب 

 المنطقة
 مكة املكرمة - جدة     
 الشريحة المستفيدة

 44طفل وأسرة

 الشريك
معهد صناعه القدرات 

 العالي للتدريب
 المنطقة

 مكة املكرمة - جدة  
الشريحة المستفيدة 

50 شابًا وفتاة                      

 الشريك
مركز ارادة املتخصص للرعاية 

 النهارية 
 المنطقة

 الباحة | الباحة - املخواة
 الشريحة المستفيدة 

٣0 شابًا وفتاة                      

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية األهلية 

بحلي
 المنطقة

 مكة املكرمة - وادي حلي
 الشريحة المستفيدة

 40  طفًا                     

 الشريك
جلنة التنمية األهلية برفحاء 

 المنطقة
احلدود الشمالية - رفحاء                          

 الشريحة المستفيدة
 ٨4 طفل وأسرة

 الشريك
مكتب تفرد لاستشارات التربوية 

 والتعليمية 
 المنطقة

| الدمام -اخلبر      الشرقية  
 الشريحة المستفيدة

 50 فتاة

 الشريك
مركز عالم منائي لامراض 

 النفسية والعصبية  
 المنطقة

الرياض - الرياض                          
 الشريحة المستفيدة

10 أطفال

 الشريك
 جمعية متازمة النجاح

 المنطقة
مكة املكرمة - جدة                           

 الشريحة المستفيدة
15 شابًا وفتاة

تمكين المعاقين 
والعاملين معهم  

تدريب المختصين وأسر أطفال 
اضطراب فرط الحركة وتشتت 

االنتباه

برنامج )امنحني صوتًا( لألطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد 

حافلة

1
8

7

6 2

5
4

3

تجهيز معمل التخاطب وتحسين 
النطق لذوي االحتياجات الخاصة

تنمية مهارات أطفال اضطراب 
طيف التوحد وأسرهم 

دورات تدريبية للمتعاملين مع 
أطفال ذوي اضطراب التوحد

مبادرة ألجلهم- فئة ذوي اضطراب 
طيف التوحد ومتالزمة داون

 برنامج تأهيل
 ) ذوي االحتياجات

 الخاصة (

 المســؤوليـة االجتمــاعية
خير الجزيرة ألهل الجزيرة

20 
18 24



 الشريك
اجلمعية السعودية الضطراب 
 فرط احلركة وتشتت االنتباه  

 المنطقة
 املدينة املنورة - املدينة املنورة   

 الشريحة المستفيدة
240 شابًا وفتاة

 الشريك
جمعية العوق البصري 

اخليرية ببريدة
 المنطقة

 القصيم - بريدة 
 الشريحة المستفيدة 

51 شابًا وفتاة                 

 الشريك
 شركة ادوات االحتراف 

 المنطقة
 الباحة | الباحة - تهامة  

 الشريحة المستفيدة 
40 شابًا                      

 الشريك
املركز العربي االرتقائي للرعاية 

 النهارية
 المنطقة

مكة املكرمة-الشرقية | 
 الطائف -حفر الباطن
 الشريحة المستفيدة

 2٣0 شابًا وفتاة                      

 الشريك
جمعية مترجمي لغة اإلشارة  

 المنطقة
 عسير-مكة املكرمة- الشرقية  |

 أبها-جدة- الدمام           
  الشريحة المستفيدة

100 شابًا

 الشريك
 مركز هدوء لارشاد االسري 

 المنطقة
 الرياض | املجمعة - متير    

 الشريحة المستفيدة
40 شابًا

 الشريك
اجلمعية اخليرية لرعاية املعاقن 

 مبنطقة حائل
 المنطقة

حائل  - حائل                          
 الشريحة المستفيدة

64 طفل

 الشريك
 جمعية املكفوفن باملدينة املنورة »رؤية«

 المنطقة
املدينة املنورة - املدينة املنورة                         

 الشريحة المستفيدة
40 شابًا

تدريب المكفوفين 
والمكفوفات

صيانة الجوال لذوي 
اإلعاقة الجسدية

تجهيز وحدة البيئة متعددة الحواس 
السنوزلين  لألطفال ذوي اإلعاقة

مشروع القراءة بدون عناء 
لضعاف البصر

9
16

15

14 10

13
12 11

تأهيل كوادر سعودية في 
التربية الخاصة

 دورات إعداد المترجم
 الفوري لصم 

تأهيل أسر ذوي القدرات الفائقة 
والمرشدين والمرشدات في التربية 

الخاصة

تدريب المختصين على التعامل مع 
أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت 

االنتباه  

 برنامج تأهيل
 ) ذوي االحتياجات

 الخاصة (
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 الشريك
اجلمعية السعودية اخليرية 

 ملرضى الزهامير 
 المنطقة

 الرياض-مكة املكرمة-الشرقية |
 الرياض - جدة - الدمام    
 الشريحة المستفيدة

٣00 شابًا وفتاة

 الشريك
جمعية التنمية األسرية 

باألحساء 
 المنطقة

 الشرقية - األحساء 
 الشريحة المستفيدة

 45 شابًا وفتاة                      

 الشريك
مركز مهارات التفوق للرعاية 

 النهارية 
 المنطقة

 احلدود الشمالية - عرعر
 الشريحة المستفيدة 

60 طفل وأسرة

تدريب ذوي االحتياجات الخاصة 
على الحاسب اآللي وسكرتارية 

تدريب المختصين وأسر أطفال 
اضطراب طيف التوحد

17

18

تدريب أطباء وممارسين صحيين 
المتعاملين مع مرضى الزهايمر

 برنامج تأهيل
 ) ذوي االحتياجات

 الخاصة (

20

19

 الشريك
 جلنة التنمية االجتماعية بالدلم 

 المنطقة
الرياض - اخلرج                          

 الشريحة المستفيدة
20 شابًا وفتاة

دبلوم التطبيقات المكتبية 
وصيانة الحاسب اآللي 
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تدريب املختصن على كيفية التعامل مع أطفال 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  بالقصيم

دورة تدريب و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ذوي 
متازمة داون بجدة

دورة متكن املعاقن والعاملن معهم بجدة 

دورة صيانة اجلوال لذوي األعاقة اجلسدية بالباحة 

13

24

 المســؤوليـة االجتمــاعية
خير الجزيرة ألهل الجزيرة

20 
1827



 برنامج بنك الجزيرة
  لدعم االبتكار 

)مبتكرون(
ميثــل االبتــكار باإلضافــة ملهــارات ريــادة األعمــال أساًســا مهًمــا لإلنطاق 
إلــى تأهيــل  لــذا ســعى البنــك  نحــو حتقيــق مســتهدفات رؤيــة 20٣0، 
وتدريــب شــباب وفتيــات الوطــن المتــاك هــذه املهــارات عبــر برنامــج 
نوعــّي ميثــل حاضنــة أعمــال لــرواد األعمــال ومشــاريعهم املبتكــرة يف 
شــتى املجــاالت االقتصاديــة والصناعيــة والتقنيــة باســم »مبتكــرون«
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يعمل البرنامج على تقدمي الدعم الفني 
واإلداري واملالي للمشاركن وأفكارهم املبتكرة 

.

1

2

3 عدد املستفيدين :
 ٣45 مستفيدًا.

يتخرج من البرنامج مشاريع ناضجة مستعدة 
لدخول سوق العمل مبنتجات عملية ومبتكرة 

 برنامج بنك الجزيرة
  لدعم االبتكار 

)مبتكرون(

ابتكر، فاالبتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط.

 ستيف جوبز

 المســؤوليـة االجتمــاعية
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 الشريك
techshop السعودية 

 المنطقة
 الرياض - الرياض    
 الشريحة المستفيدة

45 شابًا وفتاة

 الشريك
مركز رواد االبتكار لاستشارات

 المنطقة
 الشرقية - اجلبيل

 الشريحة المستفيدة
 255 طاب وطالبات                       

 الشريك
techshop السعودية 

 المنطقة
 الرياض - الرياض    
 الشريحة المستفيدة 

45 شابًا وفتاه

تأهيل داعمي رواد 
االبتكار

برنامج بنك الجزيرة لدعم 
االبتكار )برمجيات الجوال(

برنامج بنك الجزيرة لدعم 
االبتكار )االبتكار الصناعي(

2

3 1
 برنامج بنك الجزيرة 

 لدعم االبتكار 
) مبتكرون (
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افتتاح برنامج مبتكرون -النسخة الثانية- يف مجال 
تطبيقات الهواتف الذكية-1

افتتاح برنامج بنك اجلزيرة لدعم االبتكار )يف املجال الصناعي(

ختام برنامج مبتكرون يف نسخته الثانية مع  سعادة 
الرئيس التنفيذي

13

2
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 التطــــــــــــــــــوع 
وبناء القدرات

يحمــل البنــك علــى عاتقــه أهميــة تطويــر العمــل اإلجتماعــي باململكــة 
إذ أنــه ميثــل الــذراع التنفيــذي الــذي يباشــر امليــدان، لــذا فقــد حــرص 
علــى تطويــر القيــادات يف اجلهــات غيــر الربحيــة اخليريــة واالجتماعيــة 
واإلداريــة،  القياديــة  املهــارات  تطويــر  حيــث  مــن  التطوعيــة  والفــرق 
والتعريــف بأحــدث التحديثــات يف إدارة العمــل اخليــري وســبل تفعيلهــا
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يتم عقد الدورات التطويرية وورش العمل
بالتنسيق مع مراكز تدريبية إحترافية

وشخصيات أكادميية متخصصة

1

2

عدد املستفيدين :
 ٩٩0 مستفيدًا.

العمـل التطوعــي .. خدمة للمجتمع وتعزيــز لالنتمــاء الوطنــي 

تطمــح المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال رؤيتهــا 2030 إلــى 
تطويــر مجــال العمــل التطوعــي، ورفــع نســبة عــدد المتطوعيــن مــن 

ــة عــام 2030 . ــل نهاي ــون متطــوع قب ــى ملي 11 ألفــا إل
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 الشريك
 مكتب غزارة املستدامة 

 المنطقة
 الشرقية - األحساء     

 الشريحة المستفيدة
25 شابًا

 الشريك
 جمعية البر اخليرية مبستورة

 المنطقة
 مكة املكرمة - مستورة  
الشريحة المستفيدة 

100 شابًا                      

 الشريك
 مركز تنمية القيادات

 المنطقة
 الشرقية - حفر الباطن

 الشريحة المستفيدة 
15  شابًا                     

 الشريك
اجلمعية اخليرية لتحفيظ 

القرآن بالرياض
 المنطقة

 الرياض - الرياض
 الشريحة المستفيدة

 100 شابًا                       

 الشريك
جمعية البر اخليرية مبحافظة احلوطة 

 المنطقة
الرياض - حوطة بني متيم                         

 الشريحة المستفيدة
100 شابًا وفتاة

 الشريك
جمعية التنمية األسرية بالقريات

 المنطقة
 القريات   

 الشريحة المستفيدة
50 فتاة

 الشريك
 جمعية سواعد اخليرية  

 المنطقة
الرياض - املجمعة                          

 الشريحة المستفيدة
100 شابًا وفتاة

 الشريك
 مركز تنمية القيادات

 المنطقة
 القريات                     
 الشريحة المستفيدة

15 شابًا

تجهيز معمل تعليم 
لغة انجليزية

LMI االنتاجية الشخصية

تجهيز قاعة تدريبية

LMI القيادة الشخصية  

1
8

7

6 2

5
4

3

تجهيز قاعة تدريبية

تجهيز معمل حاسب آلي

حافلة 15 راكب  تأهيل إداراة تنمية
الموارد المالية

 التطــــــــــــــــــوع 
وبناء القدرات
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 الشريك
 ركن لاستشارات وبناء القدرات  

 المنطقة
 الباحة - الباحة   

 الشريحة المستفيدة
25 شابًا

 الشريك
ركن لاستشارات وبناء 

القدرات
 المنطقة
 الرياض 

 الشريحة المستفيدة 
25  شابًا                

 الشريك
 مركز تنمية القيادات 

 المنطقة
 املدينة املنورة - ينبع  
 الشريحة المستفيدة 

15 شابًا                      

 الشريك
مؤسسة مبادرة التغيير

 المنطقة
ممكة املكرمة - مكة املكرمة

 الشريحة المستفيدة
 40 فتاة                      

 الشريك
مركز تنمية القيادات  

 المنطقة
الرياض - الرياض          

 الشريحة المستفيدة
15 شابًا

 الشريك
اجلمعية اخليرية لتيسير الزواج

  الرعاية األسرية  
 المنطقة

 القصيم - عنيزة    
 الشريحة المستفيدة

50 شابًا وفتاة

 الشريك
 مركز قدرات التميز للتدريب الصحي

 المنطقة
الرياض/مكة - الرياض،جدة                         

 الشريحة المستفيدة
40 شابًا وفتاة

 الشريك
 اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام بالباحة 

 المنطقة
الباحة - الباحة                        

 الشريحة المستفيدة
50 شابًا وفتاة

أصواء لبناء قدرات 
القطاع غير الربحي

LMI القيادة التحفيزية

تأهيل الممارسين الصحيين 
على مهارات التوعية

تجهيز قاعة تدريبية

9
16

15

14 10

13
12 11

تأهيل أخصائيات العالقات 
العامة

LMI القيادة الشخصية الفعالة

تجهيز قاعة تدريبية
أصواء لبناء قدرات القطاع 

غير الربحي

 التطــــــــــــــــــوع 
وبناء القدرات
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 الشريك
 جمعية خيرات حلفظ

 النعمة
 المنطقة

 الرياض - الرياض   
 الشريحة المستفيدة

100 شابًا

 الشريك
غدن لاستشارات وبناء القدرات

 المنطقة
 مكة+الرياض+الدمام

 الشريحة المستفيدة 
100 شابًا وفتاة

مشروع هارون للتطوع 
االحترافي

18

حافلة 15 راكب

 التطــــــــــــــــــوع 
وبناء القدرات

 الشريك
شركة عصر الرؤية العاملية

 المنطقة
 عسير - أبها 

 الشريحة المستفيدة
 25 شابًا                      

 بناء السمعة للقطاع
 غير الربحي

19 17
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برنامج صناعة الوعي الصحي للممارسن الصحين بجدة

تسليم حافلة مجهزة جلمعية خيرات حلفظ النعمة بالرياض

برنامج أصواء لبناء قدرات القطاع غير الربحي باخلرج

برنامج القيادة الشخصية LMI للقطاع غير الربحي بينبع

13

24
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تعد القروض احلســنة من العاجات الناجحة للحد من مشــكلة 
إلــى احللــول التنمويــة  الفقــر باالنتقــال مــن احللــول الرعويــة 
ألصــل املشــكلة، لــذا فقــد قــام البنــك بإنشــاء محفظــة إقراضيــة 
القــرض  اتفاقيــة  بتوقيــع  خالهــا  مــن  يقــوم  الغــرض،  لهــذا 
االجتماعيــة  التنميــة  مــع اجلمعيــات اخليريــة وجلــان  احلســن 
املنتشــرة يف مناطــق ومحافظــات اململكــة بهــدف إقــراض الشــباب 
وســدادها  الصغيــرة،  مشــاريعهم  مــال  رأس  ومتويــل  والفتيــات 

بأقســاط مريحــة ودون أي أربــاح أو فوائــد 

 محفظة
القروض الحسنة
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 يبلغ عدد احملافظ املمولة من » خير اجلزيرة « 
 2٧ محفظة ، بالتعاون مع  15 جهة خيرية

1

2

3

يقدم البرنامج دورات تأهيلية  لتمكن املقترضن 
من مهارات »إنشاء وإدارة املشاريع الصغيرة« واملهارات 

التسويقية ذات العاقة

عدد املستفيدين :
 1٧6٩ مستفيدًا.

محفظة القروض الحسنة  تمويل األسر المنتجة ، وتأهيلهم ، 
وتدريبهم .. ليس مجرد عالج لقلة الدخل .. بل حل تنموّي وتمكين 

لألفراد ومساهمة في االقتصاد
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2

3 1

 الشريك
جمعية طلعة التمياط اخليرية

 المنطقة
 طلعة التمياط  

 الشريحة المستفيدة
٩ شباب

 الشريك
مركز بناء األسر املنتجة )جنى(

 المنطقة
 جميع مناطق اململكة  

 الشريحة المستفيدة
 1٧20 فتاة                       

 الشريك
اجلمعية التعاونية متعددة األغراض 

 مبنطقة القصيم )حرفة(
 المنطقة

 مكة+الرياض+الدمام
 الشريحة المستفيدة 

 40 فتاة                       

 تمويل محفظة
 القروض الحسنة

 تمويل محفظة
 القروض الحسنة

 تمويل محفظة
 القروض الحسنة

 محفظة
القروض الحسنة
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توقيع جتديد اتفاقية متويل محفظة القروض احلسنة مع مركز بناء األسر املنتجة جنى

ركن مبيعات ألحد عميات محفظة القروض احلسنةأحد منتجات عميات محفظة القروض احلسنة2

1

3
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 جائزة بنك الجزيرة
 للتربية الخاصة

وتنويًعــا   ، البنــك  التــي يحــرص عليهــا  املجتمعيــة  للشــراكة  امتــدادا 
تأتــي  فيهــا  بصمتــه  لوضــع  اجلزيــرة«  »خيــر  يســعى  التــي  للمياديــن 
جائــزة بنــك اجلزيــرة للتربيــة اخلاصــة  كإحــدى ثمــار هــذه الشــراكات يف 
قطــاع التعليــم، حيــث  خصصــت  لطــاب وطالبــات ومعلمــي ومعلمــات 
ومشــريف ومشــرفات التربيــة اخلاصــة، ومتنــح للمتميزيــن واملتفوقــن 
واملوهوبن يف مســارات اإلعاقة »العقلية، الســمعية البصرية، احلركية، 
صعوبــات التعلــم يف مجــاالت حفــظ القــرآن، التفــوق الدراســي، اإلبــداع 
الفنــي، اإلبــداع األدبــي، اإلبــداع العلمــي، التميــز العلمــي واإلشــرايف«.
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 إجمالي عدد املستفيدين :
  26 مستفيدًا.

جائــزة بنــك الجزيــرة للتربيــة الخاصــة ، مســاهمة فــي تأهيــل قــدرات 
ــر برامــج  الطــالب والطالبــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وتطوي

العامليــن معهــم، ورفــع مســتوى أدائهــم .
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 الشريك
إدارة التعليم 

مبنطقة القصيم 

جائزة بنك الجزيرة للتربية الخاصة بتعليم القصيم  

 جائزة بنك الجزيرة

 للتربية الخاصة

 المنطقة
 القصيم 

الشريحة المستفيدة 
   26

طاب وطالبات ومعلمي 
ومعلمات ومشريف ومشرفات 

التربية اخلاصة 
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تدشن جائزة بنك اجلزيرة للتربية اخلاصة بتعليم القصيم

توقيع اتفاقية جائزة بنك اجلزيرة للتربية اخلاصة بتعليم القصيم

2

1
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الفعاليات والمشاركات 
الوطنية واإلسالمية

يشــارك البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة يف املناســبات الوطنيــة 
واحلمــات اإلنســانية اســتجابة لدعــوة القيــادة الرشــيدة يف اململكــة 
الطبيعيــة  الكــوارث  ملواجهــة  أو  لإلغاثــة  ســواًء  الســعودية  العربيــة 

وخافــه، باإلضافــة لدعمــه للدراســات والبحــوث املتخصصــة.
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 إجمالي عدد املستفيدين:
 2550 مستفيدًا.

مــن مســؤوليتنا االجتماعيــة  المســاهمه فــي بنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج، 
مــن خــالل المشــاركة فــي  تعزيــز المناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة وتفعيلها. 

.
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 الشريك
مركز واحة معالم العالم للنشىء

  الترفيهي 
 المنطقة

 الرياض - الرياض    
 الشريحة المستفيدة

 1000 مشاركًا

 الشريك
جلنة التنمية االجتماعية 

األهلية بالقصب
 المنطقة

 الرياض - القصب 
الشريحة المستفيدة 

50 مشاركًا

 الشريك
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي  
 المنطقة

 الرياض - الرياض    
 الشريحة المستفيدة 

 500 مشاركًا                       

 الشريك
املسار لاستشارات االقتصادية والتنموية  

 المنطقة
مكة املكرمة - جدة                         

 الشريحة المستفيدة
500 مشاركًا

 الشريك
 مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة  

 المنطقة
 الرياض - الرياض    

   الشريحة المستفيدة
 500 مشاركًا

مهرجان القصب لألسر 
المنتجة 

حفل التدشين الرسمي 
لكود البناء السعودي 

ندوة توظيف األشخاص ذوي 
األعاقة الشمول والمساواة 

5 1

4
3

2

ورشة تعزيز ثقافة االدخار بالمملكة وفق 
رؤية 2030 وأثرها المالي واالجتماعي 

 مبادرة بناء للحفاظ 
على البيئة

الفعاليات والمشاركات 
الوطنية واإلسالمية
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بنك اجلزيرة يرعى حفل تدشن كود البناء السعودي.

بنك اجلزيرة يرعى ورشة تعزيز ثقافة األدخار  وفق رؤية 20٣0 بجامعة امللك عبدالعزيز

بنك اجلزيرة يرعى ندوة توظيف األشخاص ذوي األعاقة )ذوي القدرات 
الفائقة ( الشمول واملساواة مبركز امللك سلمان ألبحاث األعاقة   13

2
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تفريج كربة السجناء

) تفريج (
يف  واالنســانية  االجتماعيــة  مســؤوليته  ضمــن  البنــك  يشــارك 

املاليــة احلقــوق  ذوي  مــن  املعســرين  الســجناء  كربــة  تفريــج 

 المســؤوليـة االجتمــاعية
خير الجزيرة ألهل الجزيرة

20 
18 50



تفريج ..  يد حانية ، ولمسة عطف لكل سجين أعسر بحقوق مالية ، 
نسعــى لنكــون سبب في إعـــادة شمل األســرة و بنــاءهـا مرة أخرى .

 الشريك
أمارة منطقة احلدود الشمالية 

 المنطقة
احلدود الشمالية - عرعر، 

 رفحاء ، طريف  
الشريحة المستفيدة 

12 رجل                        

تفريج كربة سجناء 
الحقوق المالية

2 1
تفريج كربة السجناء

) تفريج (

 الشريك
 جمعية البر بالرس 

 المنطقة
 القصيم - الرس     

 الشريحة المستفيدة
٧ نساء ورجال

تفريج كربة سجناء الحقوق 
المالية

عدد املستفيدين :
 1٩ مستفيدا .
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 خير الجزيرة لموظفي الجزيرة 
) إخاء (

بعــض  ومســاهمًة يف حتمــل  البنــك  ملوظفــي  اخلدمــة  تقــدمي  علــى  حرصــًا 
األعبــاء التــي تواجههــم يهــدف برنامــج »خيــر اجلزيــرة األهــل اجلزيــرة » إلــى 
املســاهمة يف دعــم االحتياجــات (املاديــة ،الصحيــة ، التعليميــة ، الرعايــة....(.
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 إجمالي عدد املستفيدين :
  2٨ مستفيدًا.

إخــاء .. مشــاركة وجدانيــة ومشــاعر اجتماعيــة يقدمهــا البنــك للموظفيــن 
يســعى مــن خاللهــا للمســاهمة مــن دعــم فــي احتياجاتهــم .
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