






كلمـــــة رئيس مجلس اإلدارة
إنطالقًا من تعاليم ديننا االسالمي احلنيف و إستشعارًا باملسئولية االجتماعية جتاه أفراد املجتمع ، أطلق بنك اجلزيرة 

)برنامج خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة ( من خالل رصد )100( مليون ريال لتقدمي برامج متميزه موجهه ألعمال اخلير وتنمية 

املجتمع السعودي . 

إن بنك اجلزيرة يعد أحد البنوك اإلسالمية املرتبطة باملجتمع إرتباطًا وثيقًا؛ وإميانًا بأن علينا واجبًا إجتماعيًا و إنسانيًا 

جتــاه املجتمــع وتعزيــزًا لروابط التواصل مع أفراد و أبناء هذا الوطن الغالي ؛ فقد أنشأت إدارة خدمة املجتمــع في بنك 

اجلزيرة )برنامج خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة(  لتنفيذ العديد من البرامج واألنشطة داخل املجتمع السعودي ،  في املجاالت 

اإلجتماعية واإلنسانية  في جميع أرجاء الوطن.

ويركز البرنامج على تبني القضايا االجتماعية اخلاصة بالشباب والفتيات ودعمهم من خالل العديد من البرامج التدريبية 

والتأهيليه ، باإلضافة إلى تقدمي برامج تخدم ذوي الفئات اخلاصة باملجتمع ، وكذلك املساهمة في دعم األسر احملتاجة 

لرفع مستواهم املعيشي ، باإلضافة إلى دعم اجلمعيات اخليرية  التي تساهم في دفع عجلة التنمية املستدامة.

إن برنامج خدمة املجتمع )خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة( سوف يستمر في تقدمي العديد من األنشطة والبرامج ألفراد املجتمع 

السعودي في املجاالت اإلجتماعية واإلنسانية ، باإلضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متعددة للشباب والشابات 

السعوديني ؛ بهدف تهيئتهم للعمل في املجاالت املختلفة. 

إن برنامج )خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة( سوف يساهم في التنمية املستدامة التى تخدم كافة فئات املجتمع السعودي في 

مختلف مناطق مملكتنا الغالية .

رئيس مجلس اإلدارة
 طه بن عبداهلل القويز
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نسعى في بنك اجلزيرة للنهوض باملسؤولية االجتماعية جتاه أفراد املجتمع ، ونركز بشكل أساسي في دورنا باملسؤولية 

اإلجتماعية على حتقيق الشراكة احلقيقية بيننا وبني اجلهات ذات الصلة من خالل تقدمي برامج إجتماعية تساعد على 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ويسعى برنامج ) خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة ( لترسيخ مفهوم املسؤولية اإلجتماعية والعمل االجتماعي التطوعي وترسيخ 

مبدأ اإلحترام لألفراد الذي يحث املوظفني على تقدمي أفضل ما لديهم من إمكانيات باإلضافة إلى دعم املجتمع وحماية 

البيئة.

لقد جتاوز العمل اإلجتماعي اخليري مرحلة العطاء العشوائي حيث أصبح العمل االجتماعي يقدم بطرق وأساليب تتواكب 

وتتفاعل  مع التغيرات التي تطرأ على املجتمع. ومن هنا فإن برنامج ) خير اجلزيرة ألهل اجلزيرة ( يسعى إلى تقدمي 

العديد من البرامج واألنشطة اإلجتماعية واإلنسانية وتبني ورعاية بعض املناسبات االجتماعية الوطنية على مستوى 

مناطق اململكة احلبيبة.

كلمـــــة الرئيس التنفيذى

الرئيس التنفيذى
خالد  الودغيري
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أعضاء اللجنة العليا لبرنامج "خير الجزيرة ألهل الجزيرة"
تعقد اللجنة العليا " لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة " اجتماعات دورية للتباحث حول البرامج التي تخدم أفراد المجتمع .
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ويهدف هذا البرنامج إلى اإلعداد النفسي واملعرفـي واملهاري خلريجي وخريجات 

الثانوية العامة واجلامعات ؛ ملساعدتهم في اإلنخراط في سوق العمل ؛ كما 

يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديني بعد 

اإلنتهاء من فترة التدريب . 

و يركز البرنامج على بناء القيم التي تؤكد على التعاون واملسؤولية واإلتقان 

وحب العمل ، وذلك من خالل مجموعة من األنشطة اإلعدادية والتحضيرية 

والدورات التدريبية بهدف تطوير مهارات العمل ، وتأهيل العاطلني عن العمل 

وتطوير قدراتهم، من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة  تغطي مجاالت 

مهنية مختلفة.

مجاالت التدريب:

مت تنفيذ العديد من البرامج التدريبية  والدورات التأهيلية في مجاالت عدة 

والتي قدمت لشباب وفتيات هذا الوطن الغالي ومن أهم هذه املجاالت :

 – املختلفة  اإلدارية  الدورات   – اآللي  احلاسب  إستخدام   – اإلجنليزية  اللغة 

اخلياطة   – واإللكترونيات  والتكييف  والسباكة  بالكهرباء  احلرفى  التدريب 

إعداد وتأهيل النادالت - دورات  التجميل والعناية بالشعر –  املصنعية – 

إدارة املشاريع الصغيرة –  خاصة بتصميم اإلكسسوارات واألعمال الفنية – 

الدورة الـتأهيلية للعمل باألسواق املركزية والتجزئة .

برنامج '' البداية ''  التدريبي
المستفيدون من البرنامج:

الشباب  خلدمة  البرنامج  هذا  وجه 

البرنامج  وركز  باملجتمع  والفتيات 

الفئات  على خدمة األبناء من ذوي 

التعاون  من خالل  باملجتمع  اخلاصة 

احلكومية  اجلهات  من  العديد  مع 

واجلمعيات اخليرية.

البرنامج   هذا  من  إستفاد  وقد 

أبنــاء  من  وفتــاة  شـــابًا   )859(

واأليتــام  والـســـجنــاء  الــشهـــــداء 

والصم  اخلاصة  اإلحتياجات  وذوي 

واملكفوفني في مختلف مدن ومناطق 

اململكة .
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األمير عبدالعزيز بن سلمان المشرف على جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية 
مع المهندس طارق القصبي أثناء توقيع االتفاقية

توقيع إتفاقية التوظيف لبرنامج البداية مع األستاذ عبداهلل 
البطحي مدير عام شركة مكتبة العبيكان
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يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة املكفوفني من اجلنسني  على 

الالزمة وصقل مهاراتهم وقدراتهم ومتكينهم  املهارات  إكتساب 

من اإلستفادة من معطيات التقنية و احلاسب اآللي و مهارات 

إستخدام لغة برايل واإلعتماد الذاتي على أنفسهم وذلك لفتح 

املجال لهم بالتواصل مع املجتمع اخلارجي . 

المستفيدون من البرنامج :
و 20  كفيف  بواقع 54   ( بالبرنامج  كفيفًا   )74( تدريب  مت 

كفيفة ( على إستخدام احلاسب اآللي بالتعاون مع جمعية العوق 

البصري ) البصيرة (  في املناطق التالية  " الرياض – جدة – 

القصيم " و حصل املتدربون في نهاية الدورات على :

حقائب تدريبية . 	•

جهاز كمبيوتر محمول . 	•

برنامج قارئ للشاشة. 	•

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن مشعل  بن سعود نائب أمير منطقة القصيم يكرم األستاذ خالد 
البلطان على دعم بنك الجزيرة لبرنامج  - طموح - لتدريب  المكفوفين

المتدربون ببرنامج -طموح-للمكفوفين

برنامج تدريب المكفوفين
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يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة األسر 

املعيشي  املستوى  من  والرفع  احملتاجة 

على  التدريب  خالل  من  ألفرادها 

برامج  متويل  أو  والتوظيف  معينة  مهن 

ومشروعات إنتاجية وصناعية صغيرة ، 

إكساب  على  البرنامج  هذا  يعمل  حيث 

نساء هذه األسر مهارات حرفية متكنهن 

ألفراد  ثابت  دخل  مصدر  تأمني  من 

أسرهن و النهوض مبستوى املرأة وحتسني 

الدخل .

المجاالت التي تم التدريب و 
التمويل لها:

بتدريب  املجتمع  خدمة  إدارة  قامت 

من  ملجموعة  صغيرة   مشاريع  ومتويل 

ماسة  بحاجة  اللواتي  والنساء  الفتيات 

الدخل  وحتسني  ثابت  شهري  دخل  إلى 

من  الضرورية  احلياة  متطلبات  ملواجهة 

بـآن  باملجتمع  واملنتجة  احملتاجة  األسر 
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اإحدى املتدربات على اخلياطةمتدربات بربنامج الأ�سر املنتجة

برنامج " األسر المنتجة " 
واحد في املجاالت التالية :

 - والنسيج  الغزل   - املصنعية  اخلياطة 

والعناية  التجميل   - والتغليف  التعبئة 

ومتويل   - النادالت  وجتهيز   - بالشعر 

املشاريع الصغيرة باملنازل اخلاصة باألسر 

املنتجة.

المستفيدون من البرنامج :
املنتجة  لألسر  الدعم  البرنامج  هذا  قدم 

من خالل تدريب ) 60 ( فتاة من أبناء 

 ، مختلفة  مجاالت  في  احملتاجة  األسر 

كما مت متويل مشاريع صغيرة لـ ) 41 ( 

سيدة من  األسر املنتجة لتتمكن من بدء 

مشروعها الصغير من املنزل . 
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يهدف هذا البرنامج إلى املساهمة 

معامل  من  العديد  إنشاء  في 

اجلمعيات  في  اآللي  احلاسب 

واملؤسسات التدريبية ؛ من أجل 

على  التشجيع  في  املساهمة 

إستخدام احلاسب اآللي .

المستفيدون من البرنامج:
مت جتهيز معمل احلاسب اآللي مبركز النهضة للتدريب والتوظيف التابع جلمعية 

النهضة النسائية اخليرية بالرياض .

شكر وتقدير لإلدارة :
تلقت إدارة بنك اجلزيرة  خطاب شكر من  سمو األميرة / نوف بنت فيصل 

بن تركي آل سعود عضو مجلس اإلدارة املشرفة على مركز النهضة للتدريب 

والتوظيف التابع  جلمعية النهضة النسائية اخليرية بالرياض  وذلك ملساهمة 

بنك اجلزيرة بالتبرع بـ )30( جهازًا للحاسب آلي لتجهيز معمل احلاسب اآللي 

باإلضافة إلى دعم إدارة خدمة املجتمع برنامج )خير اجلزيرة  في اجلمعية  , 

ألهل اجلزيرة ( لعدد من الدورات التدريبية في مجال احلاسب اآللي .

برنامج "الجزيرة" للحاسب اآللي
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إجمالي عدد المستفيدين من " برامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة"
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أقامت إدارة خدمة املجتمع في بنك اجلزيرة ضمن برنامج  خير اجلزيرة ألهل 

اخليرية  اجلمعية  رياضيا - ألبناء  ثقافيا -  لقاء - رمضانيا -  اجلزيرة 

منسوبي  من  ومجموعة  اجلمعية  رئيس  بحضور  )إنسان(  األيتام  لرعاية 

اجلمعية  وإدارة  خدمة املجتمع ببنك اجلزيرة وذلك في مدينة الرياض يوم 

برنامجا  املجتمع  خدمة  إدارة  أعدت  حيث   , 1429/9/20هـ  السبت 

- متكامال - من املسابقات والفعاليات الترويحية والثقافية واأللعاب 

وذلك  باسمة   عائلية  أجواء  وسط  عالية  بروح  األيتام  ومشاركه  املائية 

بهدف رسم البسمة على شفاههم وإدخال البهجة والسرور لقلوبهم .

و يأتي تنظيم اللقاء الرمضاني إنطالقا من الدور االجتماعي لبنك اجلزيرة 

كواجب وطني وإنساني في خدمة األيتام التي تعد من الفئات الغالية على 

املجتمع ، وإستفاد من تنظيم اللقاء )35( شابًا من أبناء جمعية  رعاية 

األيتام ) إنســان( . 

اللقـــاء الـــرمضانـــي ألبنـــاء الجمعيـــــة 
الخيرية لرعاية األيتام ) إنسان ( :
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المؤسسين  جمعية  بعضوية   المشاركة 
لمركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة :

سلمان  األمير  مركز  به  يقوم  الذي  الدور  من  إنطالقا 

ألبحاث اإلعاقة حيث يعد مركزًا بحثيًا علميًا متخصصًا 

في اكتشاف اإلعاقة مبكرًا وإيجاد مسببات هذه اإلعاقة 

كما يهدف إلى االهتمام وتقدمي العناية لذوي االحتياجات 

اخلاصة ومساعدتهم للتغلب على إعاقاتهم وملا له من دور يعود بالفائدة على هذه الشريحة خاصة وعلى 

املجتمع ككل ، فقد قام بنك اجلزيرة باملشاركة بعضوية جمعية املؤسسني ملركز األمير سلمان ألبحاث 

اإلعاقة إستشعارًا من بنك اجلزيرة مبسؤوليته اإلجتماعية جتاه هذه الفئة من املجتمع .

بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  شكر  خطاب  يتلقى  الجزيرة  بنك 
سلمان آل سعود 

تلقى سعادة األستاذ/ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك اجلزيرة خطاب شكر من صاحب السمو 

امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز األمير سلمان ألبحاث 

اإلعاقة وذلك ملساهمة بنك اجلزيرة مببلغ وقدره مليون ريال كدفعة ثانية من عضوية املؤسسني للمركز. 

وقد قدم األستاذ/ طه بن عبدالله القويز شكره وتقديره لصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان 

وأوضح بأن املساهمة  في عضوية املؤسسيني تأتي إنطالقًا من الدور الذي يقدمه بنك اجلزيرة في املساهمة 

في مثل هذه املشروعات اإلجتماعية خاصة إن املركز يعنى بتقدمي أبحاث علمية مختلفة حيث يتركز إهتمام 

املركز في رسم وتطوير برامج األبحاث وحتديد أولوياتها ملعرفة عوامل اإلعاقة وإستجالء مسبباتها، . 

اجلدير بالذكر أن بنك اجلزيرة يعد أحد املشاركني في عضوية املؤسسني للمركز مببلغ وقدره خمسة ماليني 

ريال .
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األنشطة االجتماعية 
والرعايات

الرعاية الرئيسية لفعاليات مهرجان جدة )29( :
ساهم بنك اجلزيرة بواجبه اإلجتماعي وذلك من خالل رعايته لفعاليات مهرجان جدة 29 وتأتي هذه  

الرعاية إنطالقا من إميان بنك اجلزيرة باملساهمة في دعم مثل هذه التظاهرات واملهرجانات الوطنية 

التي تهدف لتشجيع السياحة الداخلية .

وقد كرم األمير خالد الفيصل – أمير منطقة مكة املكرمة – بنك اجلزيرة على رعايته ملهرجان جدة .

رعاية بنك الجزيرة لسباق نادي الفروسية بجدة :
قام بنك اجلزيرة برعاية سباق الفروسية إستشعارًا 

على  وحرصًا  اإلجتماعي  لدوره  اجلزيرة  بنك  من 

املساهمة في دعم مثل هذه النشاطات الرياضية 

واملرتبطة  العريقة  الرياضية  األنشطة  وخصوصا 

بتراثنا العربي واإلسالمي .
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األنشطة االجتماعية 
والرعايات

رعاية بنك الجزيرة للملتقى الدولي للبنوك :
تأتي رعاية بنك اجلزيرة البالتينية للملتقى السعودي الدولي للبنوك واإلستثمار الذي عقد بجدة 

وتنظيم  لتطوير  تهدف  التي  اللقاءات  هذه  مثل  دعم  في  املساهمة  بأهمية  اإلميان  من  إنطالقا 

اخلدمات املصرفية بالتزامن مع انضمام اململكة إلى منظمة التجارة العاملية .

رعاية الندوة للتمويل المنشآت الصغيرة :
تأتي رعاية بنك اجلزيرة لهذه الندوة ضمن إستراتيجية 

حتفيز  سبيل  في  و  املجتمع  خدمة  في  اجلزيرة  بنك 

النمو  على  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  وتشجيع 

واالنتشار حيث أقيمت الندوة مبدينة الرياض حتت رعاية 

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
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األنشطة االجتماعية 
والرعايات

رعاية ورشة العمل الخاصة بتدريب وتثقيف الشباب والشابات لتأسيس المشاريع الصغيرة:
رعى بنك اجلزيرة ورشة العمل اخلاصة ألصحاب املشاريع الصغيرة التي نظمت من خالل املعهد 

السعودي لتطوير أصحاب العمل )سيدي( بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية ، ويأتي 

دور بنك اجلزيرة بتدريب أصحاب املشاريع على إدارة منشآتهم  وإعداد دراسات اجلدوى ، وتبني 

مثل هذه البرامج التنموية الهادفة تعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح املجتمع وخاصة فئة 

الشباب والشابات من أصحاب املشاريع اجلديدة . 

حلول  اإلسالمي  االقتصادي  المؤتمر  رعاية 
وتطبيقات لقضايا إقتصادية معاصرة :

وقد شارك بنك اجلزيرة برعاية هذا املؤمتر حيث أنه أحد البنوك 

اإلسالمية  املصرفية  اخلدمات  مجال  في  الرائدة  الوطنية 

بنك  طوره  الذي  التعاونى  التكافل  برنامج  جتربة  ولعرض 

السعودي  السوق  في  اإلطالق  على  برنامج  كأول  اجلزيرة 

شريكًا  اجلزيرة  بنك  وليكون   ، الوكالة  عقد  مفهوم  يتبنى 

مهمًا في دعم و تطوير البحوث اإلقتصادية اإلسالمية . 
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المسـيـرة  فـعالــيـات  يـرعـى  الجـزيـرة  بـنـك 
الخيرية ''قافلة الخير''

بنـــك  شــارك 

فــــي  اجلزيـرة 

يـــة  لــــرعــــا ا

لــــرئيسيــــة  ا

لـفعـــاليـــات 

ة  لـمــسـيـــر ا

يـــــة  خلـــيـــر ا

فـــلـــــة  قـــــا "

اخليـــر" التــي 

نظمتها جلنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم مبحافظة جدة 

على  الضوء  تسليط  انحراف"بهدف  بال  شعار"''مجتمع  حتت 

أهمية رعاية وإصالح نزالء السجون ومساعدة أسرهم باحتوائهم 

باب  من  تأتي  احلملة  هذه  رعاية  اجلزيرة  بنك  مشاركة  وكانت 

تكاتف جميع مؤسسات املجتمع املدني مع برامج املديرية العامة 

للسجون ووزارة الداخلية لتقدمي مزيدًاً من الدعم املعنوي لهما 

في تنفيذ سياساتها وبرامجهما اإلصالحية، التي تتطلب كذلك 

للعون  وتقدميه  عنهم  واملفرج  النزالء  إلحتضان  املجتمع  جهود 

املادي واملعنوي لهم لتعود الثقة إلى نفوسهم ومتكينهم من أن 

ينخرطوا باملجتمع وميارسوا حياتهم بشكل طبيعي دون معوقات 

أو رفض من قبل املجتمع. 

رعـاية بنك الجزيرة للدورات العلمية الخاصة بـمنـسوبي الـجـوازات :
ملنسوبي  العلمية  الدورات  اجلزيرة  بنك  رعى 

والتي  املكرمة  مكة  مبنطقة  اجلوازات  قطاع 

مع  بالتعاون  باملنطقة  اجلوازات  إدارة  نظمتها 

مركز البحوث والتنمية بجامعة امللك عبدالعزيز 

مما يدل على جهد بنك اجلزيرة في دعم جميع 

ومنها  املجاالت  جميع  في  املجتمع  قطاعات 

البرامج اإلدارية التي من شأنها تطوير مهارات 

املقدمة  اخلدمات  وتطوير  واالتصال  التعامل 

للمجتمع وقد تضمن البرنامج تدريب )100( 

ضابط و) 1000( فرد من منسوبي اجلوازات .

مشـاركـة بنك الجزيرة  فى فعاليـات 
يوم المــهنـة بـجامعة ''الملك فـهــد":

املفتوح  اليوم  فعاليات  في  اجلزيرة  بنك  شارك 

واملعادن  للبترول  فهد  امللك  جامعة  نظمته  الذي 

بنك  مشاركة  تأتي   ، اجلامعة  مدير  رعاية  حتت 

اجلزيرة استشعارًا ملسئوليته اإلجتماعية وإنطالقًا 

من إستراتيجيه قطاع املوارد البشرية وتعزيز خلطط 

توطني وسعودة الوظائف ببنك اجلزيرة .
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قالــوا عـنا
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قالــوا عـنا
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قالــوا عـنا
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بدأ مشواري احلرفى من وقت أن بدأت التدريب  في مركز ذو النورين على دورة النسيج والتطريز 

للتنمية واخلدمات اإلجتماعية ألكون من  اليدوي وقد رشحت من قبل جمعية ماجد بن عبدالعزيز 

ضمن فتيات أسر اجلمعية التي مت تعينها على هذه الدورة وقد دعمنا بنك اجلزيرة إدارة خدمة املجتمع 

مشكورًا في جميع هذا البرنامج وقد إستفدت كثيرًا من التدريب فقد تعلمت حرفة مكنتني من تطوير 

ذاتي واإلعتماد على نفسي لكسب قوتي بعمل يدي من خالل هذه احلرفه التي تعلمتها وأتقنتها 

ومتيزت بها فتحولت بعد هذا البرنامج ألصبح موظفة في املصنع السعودي للحرف اليدوية واالسالمية 

بوظيفة مدربة تطريز يدوي.

إبنتكم

جوهره علي عامر
التدريبي   " البداية   " ببرنامج  التحقت 

املنتهي بالتوظيف  أحد برامج ) خير اجلزيرة 

الفرصة  لي  أتاح  والذي   ) اجلزيرة  ألهل 

التأهيل  على  واحلصول  مهاراتي  لتطوير 

العبيكان  مكتبة  بشركة  التوظيف  ثم  ومن 

الوظيفة  على  حصلت  ألني  سعيد  وأنا 

ملساعدتى في سد حاجاتي وتكوين أسرتي 

في املستقبل القريب.

محمد سعود

مستفيد من برنامج البداية.

كلمات نعتز بها
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لم أتوقع يوما من األيام أن يستطيع الطفل الكفيف أن يتعامل  مع 

احلاسب اآللي مبهارة وينافس بل يتحدى من هم بسنة أو أكبر منه من 

املبصرين في التعامل مع احلاسب اآللي ولوال الله ثم القائمني على بنك 

اجلزيرة ملا إستطعنا الوصول إلى ذلك ونحن نتقدم بالشكر لبنك اجلزيرة 

على دعمهم جلمعية العوق البصري اخليرية ببريدة وأنني أدعوهم لتقدمي 

املزيد من الدعم للجمعية حتى تقدم لنا املزيد من التدريب و التأهيل 

وحتى  تستطيع خدمة أكبر عدد من املكفوفني.

شكرًا بنك اجلزيرة 

إسماعيل خالد سليمان املشيقح

بسم الله والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني بدأت أول جتربة في 

حياتي العملية بطلب لدورة اخلياطة التي يدعمها بنك اجلزيرة )برنامج خير 

اجلزيرة ألهل اجلزيرة( في مركزجمعية النهضة للتدريب والتوظيف ، ولقد كانت 

جتربة رائعة تعلمت منها ماكنت أطمح إليه باإلضافة  إلى أنها فتحت املجال 

الوظيفي وحتسني الدخل املادي وبهذا أتقدم بالشكر اجلزيل إلى بنك اجلزيرة 

لدعمهم املتواصل ملثل هذه الدورات.

املتدربة

 أمل عبدالله
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شاركـونا لتطويـر مجـتمـعنـا

تسعى إدارة خدمة املجتمع  في بنك اجلزيرة إلى تطوير العمل في املجال اخليري واالجتماعي ، باإلضافة إلى وضع 

جميع مبادرات املسؤولية اإلجتماعية في إطار مؤسسي يعنى بالتخطيط ملشروعات تنمية مستدامة وفق منهجية علمية 

واضحة.

إن هذه اجلهود لن تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال املسؤولية اإلجتماعية،إال بالتواصل املستمر مع أفراد املجتمع 

تقدمي مشاركاتكم  املجتمع من خالل  دورنا جتاه  لتفعيل  فإنه يسعدني ويسرني دعوتكم ملشاركتنا  املنطلق  هذا  ومن 

وآرائكم ومالحظاتكم عبر إرسالها لنا على البريد اإللكتروني:

أخوكم

المدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع

د فهد بن علي العليان

csp@baj.com.sa
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