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عندما أطلق بنك الجزيرة في عام 2006م برنامجه الواعد لخدمة المجتمع تحت 
دوره  تعزيز  إلى  ذلك  في  يطمح  كان  فقد  الجزيرة«،  ألهل  الجزيرة  »خير  عنوان 
والتزامه الثابت بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، التي من 

شأنها توفير حياة كريمة ألبناء وبنات الوطن. 

وبدون شك؛ فإن شغف بنك الجزيرة واندفاعه غير المنقطع بتلمّس احتياجات 
أبناء مجتمعه في مدن المملكة وبواديها وهجرها وقراها، بات في واقع األمر 
واجبًا أصيالً يحتّل موقع الصدارة ضمن اهتمامات البنك وأولوياته، وجزءًا ال يتجّزأ 
وقيمنا  الحنيف،  اإلسالمي  ديننا  تعاليم  من  ذلك  في  منطلقًا  نشاطاته،  من 

اإلنسانية النبيلة التي لطالما كانت المملكة خير ممثالً لها. 

ورغم اإلنجازات التي تبرز يومًا تلو اآلخر، وأصدائها اإليجابية التي تتراكم بمرور 
السنين، إال أننا سنواصل طريقنا الذي اخترناه بحماسة مضافة، وطاقة ال تنضب، 
ال  الذين  البنك،  قطاعات  مختلف  لدى  أبنائنا  همم  على  ذلك  في  معتمدين 
يّدخرون من جهٍد في سبيل تحقيق مزيدًا من التعاضد والترابط مع أبناء وطننا 

ومد يد العون لهم إلضاءة الطريق أمامهم ... 

                                                                                                  رئيس مجلس اإلدارة 
                                                                                                  طه بن عبداهلل القويز 

خيركم خيركم ألهله ... 



مع بداية كل عام تتجدد أنفاسنا في بنك الجزيرة النطالقة جديدة على طريق 
البسمة  فيها  نرسم  أخرى،  محطات  نحو  خاللها  الرحال  نشّد  والعطاء،  الخير 
على شفاه البعض حينًا، ونضيء األمل في نفوس البعض حينًا آخر، ممتلئين 
فخرًا واعتزازًا بانتمائنا لهذا الوطن المعطاء، وبدورنا الرائد في مساندة أهله، 

وتلمس احتياجاتهم ووفاءنا لخدمة تطلعاتهم وآمالهم.
 

لقد حقق بنك الجزيرة ومنذ تبنيه إلستراتيجيته طويلة األمد لخدمة المجتمع، 
والتطوعية  االجتماعية  الخدمات  نطاق  عكسها  الفتة  ونتائج  نوعية  قفزات 
أنحاء  مختلف  في  ودعمه  برعايته  وشملها  البنك  احتضنها  التي  والخيرية 
المملكة، والتي امتدت مظّلتها لتشمل قطاعات واسعة من أفراد المجتمع 
وشرائحه، الذين سعى البنك إلى مساندتهم، وتعزيز أنشطتهم، والدفع بهم 

على طريق النجاح والوصول ألهدافهم.
 

ومهما اتسعت اإلنجازات التي أثمرها برنامج »أهل الجزيرة ألهل الجزيرة« فإن 
والكثير  الكثير  رصيدها  في  زال  ال  الجزيرة«  »بنك  لدى  المجتمع  خدمة  إدارة 
من الطموحات لتحقيق رؤية البنك وتطلعاته لإلسهام في تنمية المجتمعات 
عبر الشراكة مع القطاع الحكومي. وما هذا التقرير الذي بين أيديكم سوى 
إطاللة موجزة على مبادرات البنك التي اضطلع بها خالل عام 2011م، وكلنا أمل 

أن نمضي بإنجازاتنا نحو آفاق جديدة. 

                                                                                           الرئيس التنفيذي 
                                                                                           نبيل بن داوود الحوشان  

محطة أخرى على طريق العطاء 



ينطلق بنك الجزيرة في مفهومه للمسئولية االجتماعية، من ارتباطه الوثيق بالمجتمع، والتزامه 
الثابت بواجباته االجتماعية واإلنسانية تجاه الوطن وأبنائه، وتمّسكه بقيم التكافل االجتماعي التي 
دعا إليها ديننا اإلسالمي الحنيف، وصوالً إلى مجتمع متعاضد وواحد، وبما يترجم على أرض الواقع 

أرفع معاني العطاء والوفاء للوطن وأبنائه. 

البنك إلى تبني إستراتيجية واعدة لخدمة  وفي سبيل تحقيق غاياته في هذا المجال، فقد سعى 
المجتمع عبر برنامج "خير الجزيرة ألهل الجزيرة" والذي رصد من خالله 100 مليون ريال خصصها لدعم 
تطلعات البنك في مجال تنفيذ البرامج واألنشطة االجتماعية التي تسهم في تعزيز حضور البنك 
المؤسسات  مع  تعاونه  وتفعيل  للمجتمع،  المستدامة  التنمية  عجلة  دفع  في  رئيس  كشريك 
والجمعيات الخيرية واالجتماعية للوصول إلى أهدافها المنشودة، عبر شراكات حيوية أقامها البنك 
وأبنائه في مختلف  الوطن  لخدمة  المحلي  المجتمع  تآلف مؤسسات  يحتذى في  أنموذجًا  وتعد 

أنحاء المملكة. 

للمساهمات  التقليدية  المفاهيم  تغيير  إلى  المجتمع  لخدمة  برامجه  وعبر  البنك  عمد  وقد 
االجتماعية. حيث عمل البنك على تنفيذ برامج تسهم في تحقيق تنمية مستدامة من خالل السعي 
إلى التأهيل المهني والمعرفي لشريحة واسعة من الشباب والشابات وتهيئتهم لسوق العمل، 
على  المحتاجة  األسر  لمساعدة  الحسنة  القروض  وتقديم  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  فيهم  بمن 
الجمعيات  من  عدد  في  اآللي  الحاسب  معامل  تجهيز  إلى  باإلضافة  الخاصة،  مشاريعهم  تأسيس 

والمراكز التدريبية، فضالً عن رعاية األيتام وتقديم البرامج الترويحية والترفيهية لهم.

خدمة المجتمع ... 
           مفهوم ورؤية 



أن يكون بنك الجزيرة في مقدمة البنوك والمصارف اإلسالمية 

المساهمة في مجال المسؤولية االجتماعية.

رؤيتنا: 

منظومة  خالل  من  المجتمع  أفراد  ومهارات  قدرات  تنمية 

إلحداث  سعيًا  ؛  الربحية  غير  واألنشطة  البرامج  من  متكاملة 

نقلة نوعية وتنمية مستدامة في حياة الفرد والمجتمع.

رسالتنا: 





أنشطة برنامج
     »خير الجزيرة ألهل الجزيرة«

 2011





إنسجامًا مع قيم التكافل اإلجتماعي، ساهم بنك الجزيرة في 

لدعم  الخيري  عبدالعزيز  بن  األمير سلمان  إنشاء وقف  مشروع 

نفقات تشغيل مركز جمعية األطفال المعوقين وتوفير الخدمات 

المجانية المقّدمة ألكثر من 3000 طفل سنويًا، حيث قّدم البنك 

تبرعًا ماليًا لدعم هذا المشروع الحيوي الرائد. 

وقف األمير سلمان بن عبدالعزيز الخيري
13





مؤسسي  جمعية  أعضاء  كأحد  مشاركته  وضمن  البنك  قّدم 

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة، الدفعة الخامسة واألخيرة من 

تطوير  إلى  الهادف  المركز،  بإنشاء  الخاصة  المالية  مساهمته 

التي  العقبات  وتذليل  اإلعاقة  حاالت  لمعالجة  العلمية  األبحاث 

تواجهة المعاقين وتحّد من قدراتهم. 

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 
15





المجتمع،  في  العاملة  لألسر  اإلنتاجية  القدرة  تعزيز  وراء  سعيًا 

فقد أبرمت إدارة خدمة المجتمع بالبنك مذكرة تفاهم مع وزراة 

الضمانية  لألسر  إنتاجيًا  مشروعًا   50 لدعم  اإلجتماعية  الشؤون 

الجوف  بمنطقتي  والنسيج  الغزل  مشاريع  مجال  في  العاملة 

والحدود الشمالية. 

وزارة الشؤون االجتماعية
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التي  واالجتماعية  والثقافية  التعليمية  البرامج  سلسلة  ضمن 

خدمة  إدارة  قامت  المحتاجة،  األسر  أبناء  لدعم  البنك  يتبّناها 

األمير  جمعية  في  اآللي  للحاسب  معملين  بتجهيز  المجتمع 

أبناء  وتدريب  تأهيل  للمساهمة في  الخيري،  لإلسكان  سلمان 

الجمعية وتطوير قدراتهم العملية والمهنية.

جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري
19





اإلجتماعية  والخدمات  البّر  جمعية  مع  وبالتعاون  البنك  قام 

المحلي  المجتمع  ُأسر  من  فتاة   30 بتدريب  ينبع  بمحافظة 

وفن  الهدايا  وتغليف  اليدوية  الفنون  بمجال  تدريبية  دورات  في 

قدراتهن  تطوير  من  لتمكينهن  الشعر،  وتصفيف  التجميل 

اإلنتاجية، وتأهيلهن لسوق العمل. 

جمعية البّر والخدمات االجتماعية بينبع 
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ومساندتهم  المكفوفين  دعم  مجال  في  لجهوده  مواصلًة 

لتجاوز التحديات وإطالق طاقاتهم، فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية 

ومتدربة  متدربًا   106 لتدريب  الخيرية  البصري  العوق  جمعية  مع 

إلبقائهم على  األجهزة  اآللي، ومنحهم  الحاسب  استخدام  على 

»برايل«  أجهزة  على  التدريب  جانب  إلى  العصر،  لغة  مع  تواصل 

الحديثة ومنحهم إياها تحفيزًا لهم. 

جمعية العوق البصري الخيرية 
23





كما قام البنك وفي إطاره تعاونه المتواصل مع جمعية العوق 

البصري الخيري بتدشين معمل بنك الجزيرة للحاسب اآللي في 

التي  المالئمة  التقنية  البيئة  يوفر  والذي  ببريدة،  الجمعية  مقر 

اآللي،  الحاسب  مع  التعاطي  من  الجمعية  منسوبي  تمّكن 

اإلمكانات  أمامهم  التواصل، ويتيح  المزيد من  وتحفيزهم نحو 

الالزمة لتلقي برامج التدريب. 

جمعية العوق البصري الخيرية 
25





والخدمات  للتنمية  عبدالعزيز  بن  ماجد  جمعية  مع  بالتعاون 

االجتماعية في جّدة، قام البنك بتدريب 100 فتاة من اأُلسر المحتاجة، 

ضمن دورات تدريبية متخصصة منتهية بالتوظيف في عدد من 

تعبئة  المصنعية،  الخياطة  قطاعات:  في  والمصانع  المعامل 

وتغليف الحلويات، فن التغليف

جمعية ماجد بن عبدالعزيز 
          للتنمية والخدمات االجتماعية
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البنك  قام  فقد  المحتاجة؛  األسر  دعم  في  جهوده  مع  تماشيًا 

بالمدينة  االجتماعية  للخدمات  الخيرية  الجمعية  مع  وبالتعاون 

ضمن  المحلي،  المجتمع  ُأسر  من  فتاة   95 بتدريب  المنورة، 

الخامات،  تصنيع  إعادة  مجاالت:  في  متخصصة  تدريبية  دورات 

الخياطة،  ديكورات  االحترافي،  الطبخ  التعليمية،  الوسائل  إعداد 

اإلنتاجية  بمشاريعهن  البدء  في  لمساعدتهن  وذلك  التغليف. 

الصغيرة.

الجمعية الخيرية للخدمات 
          االجتماعية بالمدينة المنورة 

29





تجسيدًا للشراكة القائمة بين البنك والمؤسسات والجمعيات 

جمعية  مع  وبالتعاون  البنك  قام  فقد  المملكة،  في  الخيرية 

الشقائق بجّدة برعاية برنامج التأهيل النفسي والحرفي للنساء 

مساندتهن  بهدف  وذلك  سيدة،   100 بمشاركة  المطلقات، 

وتشجيعهن على مواصلة دورهن اإليجابي في المجتمع. 

جمعية الشقائق بجّدة 
31





الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا 

الكوادر  وتدريب  بتأهيل  اهتمامه  إطار  الجزيرة وفي  بنك  تبنى 

بمحافظ  الخيرية  الجمعية  مع  وبالتعاون  الشابة،  السعودية 

الحاسب  الجوال وصيانة  صبيا، برنامجًا تدريبيًا في مجال صيانة 

المحلي،  المجتمع  أبناء  من  شابًا   80 بمشاركة  وذلك  اآللي، 

لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل مالئمة. 

33





أقام  فقد  المجتمع،  خدمة  في  الهادفة  برامجه  إطار  وفي 

من  والبكم،  للصم  بالتوظيف  منتهيًا  تدريبيًا  برنامجًا  البنك 

شمل  »سمعية«،  السمعية  لإلعاقة  السعودية  الجمعية  أبناء 

تدريب  مجال  في  متدربًا   30 تأهيل  جانب  إلى  متدربًا،   40 تدريب 

المعاقين. كما تكفل البنك وعلى صعيد آخر، بتأمين عدد من 

اللوحات اإللكترونية التعليمية لمركز الجمعية بمنطقة مكة 

المكرمة. 

الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية
35





حرصًا من البنك على إحاطة أبناء المجتمع من ذوي االحتياجات 

المجتمع  خدمة  إدارة  رعت  فقد  ورعاية،  اهتماٍم  بكل  الخاصة 

والتوّحد،  العقلية  اإلعاقات  مدربي  إلعداد  واعدًا  تدريبيًا  برنامجًا 

من  استفاد  حيث  جّدة،  بمدينة  أمل  رسالة  مركز  مع  بالتعاون 

البرنامج 30 متدربًة متخصصة. 

رسالة أمل
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سعيًا وراء تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فقد نظم 

البنك وبالتعاون مع جمعية البّر الخيرية بمحافظة محايل دورتين 

وذلك  التجميل،  وفن  والخياطة،  التفصيل  مجال  في  تدريبيتين 

العمل،  اأُلسر المحتاجة بالمحافظة لسوق  لتأهيل 35 فتاة من 

ومساندتهن على إطالق مشاريعهن الخاصة.

جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل
39





آلي  حاسب  معمل  بتجهيز  بالبنك  المجتمع  خدمة  إدارة  قامت 

بمقر لجنة التنمية االجتماعية بمركز جالجل بمحافظة المجمعة، 

المؤسسات  ضمن  العمل  ببيئة  واالرتقاء  التطوير  بهدف  وذلك 

وإدارة  التواصل  في  التقنية  وسائل  أحدث  ومواكبة  االجتماعية، 

نشاطات اللجنة. 

لجنة التنمية االجتماعية بجالجل
41





البنك دورات  الخيرية ببني يزيد، نّظم  البّر  بالتعاون مع جمعية 

المنطقة في عدد من  أبناء  لتأهيل 38 شابًا وفتاًة من  تدريبية 

المهارات الفنية والمجاالت المهنية شملت: صيانة أجهزة الحاسب 

التجميل،  فنون  الهدايا،  صناعة  المتنقلة،  الهواتف  صيانة  اآللي، 

وتحسين  الخاصة  مشاريعهم  إلقامة  تأهيلهم  بهدف  وذلك 

مستوى دخلهم المادي. 

جمعية البّر الخيرية ببني يزيد
43





البّر  جمعية  مع  وبالتعاون  البنك  أقام  فقد  مماثل؛  نحو  وعلى 

 45 شملت  تدريبية  دورة  القنفذة،  بمحافظة  بعجالن  الخيرية 

والمهن  الحرف  من  مجموعة  ضمن  المحافظة  أبناء  من  شابًا 

السيارات،  صيانة  اآللي،  الحاسب  صيانة  مثل:  المتخصصة 

كهربائي سيارات، والتي تؤهلهم للبدء بحياتهم العملية ضمن 

مشاريعهم الخاصة. 

جمعية البّر الخيرية بعجالن
45





أقام البنك وتحت مظلة برامجه التعليمية والثقافية واالجتماعية 

مجال  في  تدريبيتين  دورتين  المجتمع،  أفراد  لخدمة  الموجهة 

اأُلسر  من  األحساء  محافظة  ألبناء  الفخار،  وأعمال  النخيل  أعمال 

مركز  مع  بالتعاون  وذلك  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  المحتاجة 

التنمية االجتماعية بالمحافظة وشملت 30 مستفيدًا.

مركز التنمية 
          االجتماعية بمحافظة األحساء

47





المهرجانات الترفيهية لأليتام

انطالقًا من الدور الفاعل للبنك في رعاية واحتضان األيتام، تماشيًا 

فقد  االجتماعية،  المسئولية  ومفاهيم  الحنيف  الدين  قيم  مع 

أقامت إدارة خدمة المجتمع في بنك الجزيرة مهرجانات ترفيهية 

الجمعيات  مع  بالتعاون  المملكة  مناطق  من  عدد  في  لأليتام 

والمؤسسات االجتماعية في كٍل من منطقة نجران، ومحافظة 

رفحاء، ومنطقة مكة المكرمة، وأبها. واشتملت على مجموعة 

البهجة  أدخلت  التي  الهادفة  واألنشطة  الفعاليات  من  متنوعة 

والسرور في نفوس األطفال. 
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مشاريع اأُلسر المنتجة
الواعدة، فقد  اإلنتاجية  المنتجة ودعمًا لمشاريعها  تحفيزًا لأُلسر 

قام البنك بتمويل عدد من مشاريع تلك اأُلسر بالتعاون مع عدد 

مناطق  مختلف  في  المتخصصة  والمؤسسات  الجمعيات  من 

جمعية ماجد بن عبدالعزيز  المملكة والتي اشتملت على: 

للتنمية والخدمات االجتماعية بجّدة، وجمعية البّر الخيرية 

النسائية  الخيرية  أجا  جمعية  جانب  إلى  عسير،   vبمحايل

بحائل. 
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جمعية النهضة النسائية 

رعى بنك الجزيرة وامتدادًا لتعاونه المتواصل مع جمعية النهضة 

المحتاجة في مجال  اأُلسر  لتدريب 04 فتاة من  النسائية دورتين 

والتي  العمل،  بيئة  وإجراءات  وسلوكيات  المصنعية،  الخياطة 

على  الحصول  عبر  العمل  لسوق  المشاركات  الفتيات  تؤهل 

وظيفة مناسبة أو البدء بمشاريعهن الصغيرة. 
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أقام البنك وبالتعاون مع الجمعية النسائية الخيرية األولى بجّدة 

لسوق  المحتاجة  اأُلسر  من  فتاة   30 لتأهيل  تدريبيتين  دورتين 

البدء  أو  مالئم،  مادي  ودخٍل  وظيفة  على  والحصول  العمل 

بمشاريعهن الخاصة ضمن قطاعي: تزيين العروس، والخياطة. 

الجمعية النسائية الخيرية األولى بجّدة
55





وضمن اهتمامات البنك بتنمية المواهب الفنية واإلبداعية؛ فقد 

رعى إقامة دورتين متخصصتين في مجال الرسم بالزيت، لفئتي 

وبالتعاون  30 متدربًا،  والمتقدمين، وذلك بمشاركة  المبتدئين 

مع الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة.

الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة
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تولى البنك وفي سياق برامجه التدريبية الموجهة لتنمية أفراد 

القصيم  المحتاجة بمنطقة  اأُلسر  30 فتاة من  تدريب  المجتمع، 

وبالتعاون مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية، وذلك 

في عدد من الدورات الحرفية المتخصصة كالتصوير الفوتوغرافي، 

والديكور والتصميم الداخلي، لتأهيلهن لسوق العمل. 

جمعية الملك عبدالعزيز 
          الخيرية النسائية بالقصيم 
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الجمعية الخيرية 
          النسائية بالجبيل الصناعية

النسائية  الخيرية  الجمعية  مع  وبالتعاون  البنك  قام  كما 

بالجبيل الصناعية بتنظيم دورات تدريبية ضمن مجاالت: تصميم 

وبمشاركة  بالبشرة،  والعناية  والتجميل  الصيانة،  المجوهرات، 

على  للحصول  تأهيلهن  بهدف  المنطقة،  شابات  من  فتاة   53

وظيفة ومصدر رزق مالئم. 
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البنك  نّظم  فقد  المجتمع،  فتيات  لتأهيل  مبادراته  وضمن 

دورات  ثالثة  النسائي  للتدريب  تراتيب  مركز  مع  وبالتعاون 

التجميل، والتخطيط لمشروع  الطهي،  متخصصة في مجاالت: 

جديد، استفاد منها 52 فتاة، على نحو يؤهلهن الفتتاح مشاريعهن 

الصغيرة. 

مركز تراتيب للتدريب النسائي
63





 55 بتدريب  بالقصيم  حرفة  جمعية  مع  وبالتعاون  البنك  قام 

فتاة ضمن ثالث دورات متنوعة في مجاالت: فرز التمور وتغليف 

المنتجات، تصنيع المربيات من التمور، الضيافة وخدمات الطعام 

البدء  أو تمكينهن من  العمل  تأهيلهن لسوق  والشراب، بهدف 

بمشاريعهن الخاصة. 

جمعية حرفة 
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جمعية النجيل 

وتحت مظلة برامجه االجتماعية الموجهة لخدمة ومساندة اأُلسر 

المنتجة، فقد تبنى البنك إنشاء حاضنة لمشاريع اأُلسر المنتجة 

بالتعاون مع جمعية النجيل الخيرية بالعال، في القطاعات اإلنتاجية 

الخياطة،  التجميل،  النخالة،  منتجات  الطبخ،  التالية:  والحرفية 

المصنوعات اليدوية. 
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... وبعد؛ 

نحو  طموحنا  فإن  اإلنجازات  تعاظمت  مهما  أنه  ندرك  الجزيرة  بنك  في  فإننا 

الدؤوب  االجتماعية، وسعينا  انطالقًا من مسئوليتنا  له،  المزيد ال حدود  تحقيق 

نحو اإلسهام الفاعل في تحقيق أغراض التنمية الشاملة.

 

الضوء على حزمة  نلقي  أن  أيديكم  بين  الذي  التقرير  حاولنا ومن خالل  ولقد 

البرامج والمبادرات التي واصل البنك تبنيها تحت مظلة »خدمة المجتمع« خالل 

التنوع وتعميق الشراكة مع المؤسسات  إلى  2011م، والتي سَعينا خاللها  عام 

االجتماعية والخيرية في مختلف أنحاء المملكة، وفاًء من البنك لكافة شرائح 

المجتمع، وتفعيالً لقيم ديننا الحنيف الداعية للتعاضد والتكافل اإلجتماعي. 

والتواصل مع  العطاء  آفاق جديدة من  لتدشين  نتطلع للمضي قدمًا  إذ  ونحن 

أبناء مجتمعنا، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة العاملين لدى بنك 

وإلى  البنك،  مساعي  إنجاح  في  الكبير  األثر  لتفاعلهم  كان  والذين  الجزيرة، 

القائمين لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية واإلنسانية ولتعاونهم المثمر، 

لالرتقاء  وألهمتنا  بتلقيها  سعدنا  التي  ومرئياتكم  لمشاركاتكم  وكذلك 

بأدائنا على طريق خير المجتمع وأبنائه ... 

                                                                 د. فهد بن علي العليان

                                                                 المدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع

على الخير نلتقي
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