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بنك اجلزيرة . . عطاء ووفاء

يعد بنك اجلزيرة اأحد البنوك الإ�ضالمية املرتبطة باملجتمع ارتباطًا وثيقًا، واإميانًا من القائمني عليه باأن عليهم واجبًا 

اجلزيرة لأهل  برنامج »خري  اجلزيرة  بنك  اأطلق  فقد  الغايل،  الوطن  واأبناء هذا  املجتمع  واإن�ضانيًا جتاه  اجتماعيًا 

اجلزيرة« يف عام 2006 م وذلك عندما قرر جمل�س اإدارة البنك ر�ضد 100 مليون ريال لتقدمي برامج متميزة 

موجهه لأعمال اخلري وتنمية املجتمع ال�ضعودي وذلك اإنطالقًا من تعاليم الدين الإ�ضالمي احلنيف.

ولقد اأن�ضئت اإدارة خدمة املجتمع يف البنك لتنفيذ العديد من الربامج والأن�ضطة داخل املجتمع ال�ضعودي وذلك 

من خالل دعم وتنظيم الأن�ضطة والربامج يف املجالت الجتماعية والإن�ضانية والثقافية والريا�ضية واملنا�ضبات 

الجتماعية الوطنية يف جميع اأرجاء الوطن.



كلمة رئي�س اللجنة العليا لربامج خدمة 

املجتمع :

جناح براجمها من  ي�ضكل قطاع اخلدمة الجتماعية يف بنك اجلزيرة من الأولويات الهامة والتي نعمل دوما على �إ

خالل ال�ضتمرارية وتنويع �لإبداع يف �ضتى املجالت وقطاعات اأعمالنا، وذلك بهدف تقدمي قيمة م�ضافة يف 

تنوعنا اجلغرايف املتعدد خلدمة املجتمع، ولن ناألو جهداً بتقدمي خدماتنا ملجتمعات القرى والهجر املختلفة يف 

�ضتى اأنحاء وطننا احلبيب.

وخالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية مت حتقيق العديد من الإجنازات الهامة على ال�ضعيد الإقليمي التي نفخر بها كوننا 

من اأوىل املوؤ�ض�ضات املالية يف اململكة التي حترز هذه اجلوائز العاملية، حيث حققنا لقب وجائزة  ''املوؤ�ض�ضة املثالية 

لدعم العمل الجتماعي والتنموي'' من جمل�س وزراء العمل وال�ضوؤون الجتماعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

يف البحرين، وهذا ما يدفعنا اإىل امل�ضي قدما لتحقيق روؤيتنا امللتزمون بها جتاه وطننا احلبيب وجمتمعنا الغايل.

نحن نرى ونوؤمن اأن خدمة املجتمع  واجب وطني ولي�ضت عبئًا ي�ضاف اإىل م�ضوؤوليات البنك، ولي�ضت جمرد 

عمل خريي يق�ضد من ورائه جتميل ال�ضورة اأمام الآخرين، وهو جزء ل يتجزاأ من م�ضوؤوليتنا جتاه املجتمع الذي 

نعمل يف حميطه ونتفاعل معه. اإنه حق علينا، للموظفني واأ�رسهم، وللمجتمع املحيط باأعمالنا، واأن تبّني مثل هذه 

الروؤية ل يقت�رس اأثرها الإيجابي على املجتمع بل يعود بالفائدة على الكيانات القت�ضادية نف�ضها، بدءاً بالعاملني 

فيها حيث يخلق لديهم قيم الولء والحرتام والتقدير ملا يقوم به البنك من اأعمال تخدم بيئته وجمتمعه، مما ي�ضهم 

بالرتقاء يف جودة العمل والعطاء.

خالد بن عمر البلطان

ع�ضو جمل�س الإدارة / رئي�س اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة



كلمة الرئي�س التنفيذي :

لقد كان بنك اجلزيرة �ضباقًا دوما يف طرح وابتكار ثقافة العمل يف حقل امل�ضوؤولية الجتماعية لدى املوؤ�ض�ضات 

والكيانات العاملة يف قطاعات الأعمال، حيث عملنا بجهد على تقدمي مناذج ناجحة للعمل الجتماعي 

والتنموي لل�رسكات، واإبراز تلك النماذج مما يحفز موؤ�ض�ضات الأعمال الأخرى على تقدمي جهود م�ضاعفة 

يف هذا الإطار، وزخرت م�ضريتنا ب�ضجل حافل بالإجنازات والعطاءات يف اإطار مبادارت العمل اخلريي وخدمة 

املجتمع، وكان عنوان حمطات تلك امل�ضرية احلثيثة برنامج '' خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة '' والذي ا�ضتفاد من خمتلف 

براجمه واأن�ضطته يف �ضتى حمافظات ومدن مملكتنا الغالية '' 6153 '' �ضابًا وفتاة.

اأهم  ين�ضب واأحد  العطاء ل  امل�ضوؤولية الجتماعية والعمل الجتماعي والتنموي يف بنك اجلزيرة نهر من  اإن 

املجتمع على  الذين  اإدارة خدمة  املوؤ�ض�ضاتية، ونعمل دومًا ممثلني يف  ثقافتنا وا�ضرتاتيجيتنا  من  اأولوياتنا وجزءاً 

اإجناحه بالتوازي متامًا مع جهودنا لإجناح اأعمال البنك املختلفة، وتظافر اجلهود يف هذين املجالني �ضي�ضهمان معًا 

يف بلورة واإثراء دور هذه املوؤ�ض�ضات يف حتقيق تنمية م�ضتدامة ومتكاملة يف املجتمعات التي تعمل بها.

وعلى العهد �ضوف من�ضي دومًا، فكل ما نقدمه لن نويف من خالله حق هذا الوطن علينا، فامل�ضئولية الجتماعية 

الآن التي باتت امل�رسوع الوطني الأبرز والذي �ضوف ي�ضهم يف م�ضرية التنمية القت�ضادية والعملية وتنمية املوارد 

الب�رسية، وقد حر�ضت قيادتنا الر�ضيدة كل احلر�س للنهو�س بالأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�س وموؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين.

نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب



اآل �ضعود بنك اجلزيرة على  كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

اأن�ضطة  واملوؤمترات �ضمن  للمعار�س  الدويل  الريا�س  مركز  منتجون يف  ملعر�س  الذهبية  رعايته 

برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة ''.

الأمري تركي بن عبداهلل يكرم بنك اجلزيرة لرعايته معر�س منتجون :

جوائز وتكرمي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م6



كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري/ في�ضل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �ضعود بنك اجلزيرة ب�ضفته 

عقد   والذي  الثاين،  والتاأهيل  الإعاقة  خلرباء  الدويل  باملوؤمتر  العمل  لور�س  احل�رسي  ال�رسيك 

مبحافظة عنيزة يف الفرتة من 3-4 ربيع الأخر 1435هـ املوافق 4-5 مار�س 2014م وذلك 

بتنظيم من جمعية عنيزة للتنمية واخلدمات الإن�ضانية.

الأمري في�سل بن بندر يكرم بنك اجلزيرة :

7 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



يف اللقاء ال�ضنوي الذي عقدته الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار، كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود رئي�س الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار بنك اجلزيرة ممثاًل 

باإدارة خدمة املجتمع، وذلك مل�ضاركة البنك يف دعم عدد من برامج التدريب.

الأمري �سلطان بن �سلمان يكرم بنك اجلزيرة :

جوائز وتكرمي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م8



كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود اأمري منطقة املدينة 

املنورة بنك اجلزيرة على رعايته مللتقى جمعيات رعاية الأيتام )الثالث( يف املدينة املنورة.  

الأمري في�سل بن �سلمان يكرم بنك اجلزيرة :

9 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



بنك  تكرمي  ومت  الإ�ضاري''،  ''القامو�س  تد�ضني  حفل  )�ضمعية(  ال�ضمعية  الإعاقة  جمعية  اأقامت 

اجلزيرة من قبل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال �ضعود، ب�ضفته 

''خري  برنامج  خالل  من  البنك  حر�س  على  يدل  مما  اجلمعية،  وبرامج  مل�ضاريع  الداعمني  اأبرز 

اجلزيرة لأهل اجلزيرة'' على القيام بدوره الوطني والجتماعي بدعم املوؤ�ض�ضات اخلريية التي تقدم 

خدماتها ملختلف �رسائح املجتمع يف جميع مناطق اململكة.

جمعية الإعاقة ال�سمعيه تكرم بنك اجلزيرة :

جوائز وتكرمي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م10



برعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري عبدالإله بن عبدالرحمن بن نا�رس بن عبدالعزيز اآل �ضعود 

اأقام فريق اإتيان التطوعي وم�ضت�ضفى الأمري في�ضل بن فهد بن عبدالعزيز للطب الريا�ضي حملة 

مت  حيث  الإعاقة،  ذوي  مع  للتعامل  املجتمع  اأفراد  وتثقيف  توعية  يف  للم�ضاهمة  واعي(  )كن 

تكرمي بنك اجلزيرة ممثاًل باإدارة خدمة املجتمع،  وذلك ب�ضفته الراعي احل�رسي للفعالية. 

الأمري عبد الإله بن عبدالرحمن يكرم بنك اجلزيرة '' كن واعي'' :

11 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



بـنـك اجلـزيرة  I 2014م12

اأن�شطة برنامج

''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة''



اأبرم بنك اجلزيرة عدداً من الإتفاقيات لدعم م�ضاريع الأ�رساملنتجة وامل�ضاريع ال�ضغرية مع كاًل 

التمياط ومركز  الرباخلريية بطلعة  الق�ضيم وجمعية  الأوىل مبنطقة  التعاونية  الن�ضائية  من اجلمعية 

''جنى''، ويف هذا الإطار مت تكرمي البنك يف عدد من املنا�ضبات نظري جهوده  بناء الأ�رس املنتجة 

امللمو�ضة يف هذا اجلانب.

برنامج القرو�س احل�شنة :

13 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



يف �ضبيل خدمة فتيات الأ�رس ذوي الدخل املحدود ومتكينهم من احرتاف مهن اخلياطة والتجميل 

والطبخ والتعامل مع احلا�ضب الآيل مما يعود عليهم وعلى اأ�رسهم بالفائدة وانتقالهم من مرحلة 

اأحمد   / الأ�ضتاذ  اجلوف  منطقة  اإمارة  وكيل  �ضعادة  افتتح  والإنتاج،  العطاء  مرحلة  اإىل  احلاجة 

بن عبداهلل اآل ال�ضيخ  مركز بنك اجلزيرة للتدريب الن�ضائي بجمعية الرب اخلريية باجلوف، حيث 

يحتوي املركز على اأربعة معامل وهي: )معمل للحا�ضب الآيل، ومعمل الطبخ واحللويات، 

ومعمل التجميل، ومعمل اخلياطة والتطريز(.

بنك اجلزيرة يدعم عددا من امل�رشوعات يف منطقة اجلوف :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م14



التابع جلمعية  لالأيتام  املزروعية  مركز  مع  بالتعاون  لالأيتام  الرتفيهي  املهرجان  اجلزيرة  بنك  اأقام 

الرب اخلريية بالأح�ضاء. وت�ضمن احلفل العديد من الفقرات الرتفيهية والعرو�س ال�ضتعرا�ضية التي 

اأدخلت البهجة والفرح وال�رسور يف نفو�س امل�ضاركني.

بنك اجلزيرة يقيم حفًل ترفيهياً للأيتام بالأح�ساء :

15 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



اأقام  بنك اجلزيرة بالتعاون مع جلنة رعاية الأيتام '' اأبطال''  مبحافظة اأملج املهرجان الرتفيهي لالأيتام 

وذلك بح�ضوروكيل حمافظة اأملج الأ�ضتاذ/ زياد البازعي ا�ضتمل احلفل العديد من الفقرات 

الرتفيهية، وامل�ضابقات الثقافية، والعرو�س ال�ضتعرا�ضية، التي اأدخلت البهجة وال�رسوريف نفو�س 

امل�ضاركني من الأيتام واحل�ضور ووزعت الهدايا على امل�ضاركني. 

بنك اجلزيرة يرعى الأيتام ''اأبطال'' مبحافظة اأملج :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م16



حتت مظلة برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة''، د�ضن بنك اجلزيرة معمل احلا�ضب الآيل يف مقر 

جمعية الرباخلريية يف خيرباجلنوب كما قام وفد من البنك خالل زيارة منطقة ع�ضري باإفتتاح 

معملي احلا�ضب الآيل والطبخ يف مقرجمعية رعاية الأيتام )اآباء( مبنطقة ع�ضريالذي يهدف 

للم�ضاهمة الفعالة يف رفع كفاءة ال�رسيحة امل�ضتهدفة.

 بنك اجلزيرة يفتتح معامل احلا�سب الآيل والطبخ يف منطقة ع�سري:

17 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



حر�ضًا منه علىتطويراأبناء وبنات وطننا الغايل مبا يعود بالنفع عليهم وعلى اأ�رسهم خا�ضة فيما 

حتفيظ  مقرجمعية  يف  القراآنية  املعامل  اجلزيرة  بنك  افتتح  الكرمي،  القراآن  وجتويد  بحفظ  يتعلق 

القراآن الكرمي  يف حمافظة القنفذة.

بنك اجلزيرة يفتتح  معامل القراآن الكرمي يف حمافظة القنفذة :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م18



من منطلق حر�ضه على تو�ضيع القاعدة اجلغرافية يف جمال العمل الجتماعي اأقام بنك اجلزيرة 

بالتعاون مع جمعية اأبي بكر ال�ضديق بالوجه مهرجانًا ترفيهيًا لالأطفال الأيتام ت�ضمن العديد من 

الفقرات الرتفيهية والعرو�س ال�ضتعرا�ضية التي اأدخلت البهجة وال�رسور يف نفو�س امل�ضاركني.

بنك اجلزيرة يقيم حفًل ترفيهياً للأيتام مع جمعية اأبو بكرال�سديق اخلريية بالوجه :

19 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



لنزلء  املفتوح  الرتفيهي  املهرجان  اجلزيرة  بنك  اأقام  العمل الجتماعي،  اأن�ضطة  لتنوع  منه  تبنيًا 

م�ضت�ضفى النقاهة بالريا�س، ا�ضتمل احلفل على العديد من الفقرات الرتفيهية والعرو�س امل�رسحية 

حيث مت معهم تبادل الأحاديث الودية وقدم البنك لهم ت�ضكيلة وا�ضعة من الهدايا التي تهدف 

لالحتفاء بهم وتخفيف املعاناة عنهم ورفع الروح املعنوية.

بنك اجلزيرة ينظم املهرجان الرتفيهي املفتوح لنزلء م�ست�سفى النقاهة بالريا�س :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م20



د�ضن �ضعادة حمافظ اخلفجي الأ�ضتاذ / حممد الهزاع، معمل الهاتف ال�ضت�ضاري برعاية كاملة 

ال�ضت�ضارات  ل�ضتقبال  م�ضت�ضارة  تدريب 20  على  امل�رسوع  احتوى  اجلزيرة، حيث  بنك  من 

والتعامل معها ومعاجلتها. 

الهاتف ال�ست�ساري يف جلنة التنمية الجتماعية الأهلية باخلفجي :

21 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



مت جتهيزمعمل لتعليم القراآن الكرمي يف مقرجمعية حتفيظ القراآن الكرمي بتهامة قحطان، بنمطقة 

ع�ضري وذالك �ضعيًا ل�ضتخدام التقنية يف حفظ وجتويد القراآن الكرمي . 

جمعية حتفيظ القراآن الكرمي بتهامة قحطان وربوعة اآل تليد :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م22



مت جتهيز معملني لتعليم القراآن الكرمي يف مقر جمعية حتفيظ القراآن الكرمي برفحاء،  مبنطقة احلدود 

ال�ضمالية مما ي�ضاعد الأبناء على ال�ضتفادة من املقراأة الإلكرتونية لتحفيظ وجتويد كتاب اهلل تعاىل.  

جمعية حتفيظ القراآن الكرمي برفحاء :

23 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



مت جتهيز معملني لتعليم القراآن الكرمي يف مقرجمعية حتفيظ القراآن الكرمي بتبوك. مما ي�ضهم يف 

حفظ وجتويد القراآن الكرمي.

جمعية حتفيظ القراآن الكرمي بتبوك :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م24



مت جتهيزمعملني للحا�ضب الآيل يف مقر جمعية الرب اخلريية بالعار�ضة بجازان. مما ي�ضاعد امل�ضتفيدين 

من برامج اجلمعية مبنطقة جازان علىال�ضتفادة الق�ضوى من خالل اإ�ضتخدام احلا�ضب الآيل يف 

التعليم والتدريب.

جمعية الرباخلريية بالعار�سه :

25 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



مت جتهيز قاعة للتدريب يف مقرجمعية حتفيظ القراآن الكرمي بت�ضالل يف منطقة جنران.حيث 

ي�ضاعد وجود القاعة يف اإقامة العديد من الأن�ضطة والفعاليات الهادفة.

جمعية حتفيظ القراآن الكرمي بت�سلل :

الربامج التعليمية والثقافية وامل�شاركات الجتماعية :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م26



مت جتهيز مر�ضم لتعليم اأطفال مر�ضى ال�رسطان ''�ضفاهم اهلل'' يف مقر مركز امللك فهد الوطني 

ومركز الأبحاث مبدينة الريا�س.

مركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال ومركز الأبحاث :

27 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة'' ور�ضة  امل�ضوؤولية الجتماعية  برنامج  رعى بنك اجلزيرة من خالل 

العمل )طعامنا م�ضوؤوليتنا( التي نظمتها جمعية اإطعام فرع الريا�س التي اأقيمت على مدى 

خم�ضة اأيام.

جمعية اإطعام تكرم بنك اجلزيرة : 

امل�شاركات الوطنية والإ�شالمية واملنا�شبات املتعلقة : 

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م28



د�ضن بنك اجلزيرة وفريق '' اإتيان'' التطوعي بالتعاون مع م�ضت�ضفى الأمري في�ضل بن فهد للطب 

الريا�ضي حملته التوعوية '' كن واعي'' حيث �ضمت احلملة عدداً من املتحدثني واإقامة بع�س 

الفعاليات، تاأتي ال�رساكة مع فريق اإتيان التطوعي وم�ضت�ضفى الأمري في�ضل بن فهد بن عبدالعزيز 

للطب الريا�ضي انطالقًا من الإميان التام مب�ضوؤولية البنك جتاه هذه الفئة الغالية، بهدف ن�رس ثقافة 

التطوع بني اأفراد املجتمع حتت �ضعار '' ل تكن اأنانيًا فهذا مكاين''، كما اأن هذا الدعم يعرب عن 

ريادة البنك يف دفع عجلة العمل التطوعي والإن�ضاين من خالل هذه الربامج التي ت�ضاهم يف 

تنمية وتثقيف اأفراد املجتمع للتعامل مع ذوي الإعاقة.

بنك اجلزيرة يرعى حملة توعية اليوم العاملي للإعاقة '' كن واعي'' :

29 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



�ضمن برامج امل�ضوؤولية الجتماعية اأطلق بنك اجلزيرة بال�رساكة مع �رسكة »اإنتل« ال�ضعودية برناجمًا 

لتاأهيل الأ�رس املنتجة وذلك من خالل اإعداد 270 مدربة لتدريب 700 اأ�رسة منتجة يف مناطق 

خمتلفة من اململكة وتعد م�ضاركة البنك يف هذة املبادرة امتداداً ل�ضمولية دوره يف خدمة امل�ضهد 

الذي يعطي م�ضاحة  الدوراحليوي  تقدمي  التنمية الجتماعية يف  الجتماعي والعمل على دعم 

اأكرب يف دعم اجتاهات التنمية.

بنك اجلزيرة واإنتل يطلقان �رشاكتهم يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م30



�ضمن برامج بنك اجلزيرة اأقام البنك احلفل اخلتامي لأن�ضطة نادي بناء لالأيتام بالتعاون مع جمعية  

»اآباء« لرعاية الأيتام يف منطقة ع�ضري. وت�ضمن الربنامج تنفيذ )9( دورات نوعية لتدريب وتاأهيل 

الأيتام ل�ضوق العمل على مدى عدة اأ�ضهر مما توؤهلهم هذه الدورات لكت�ضاب املزيد من املعارف 

والإمكانيات التي تعينهم يف م�ضتقبل حياتهم الوظيفي.

بنك اجلزيرة يدعم دورات التاأهيل وتدريب الأيتام يف منطقة ع�سري:

31 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



وقع  بنك اجلزيرة مع امل�رسف العام على مركز الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل للروبوتيك�س لريادة 

الأعمال التابع ل�ضندوق املئوية الأ�ضتاذ/ بدر بن نا�رس ال�ضلحان اتفاقية لإعداد مدربني امل�ضتوى 

الأول روبوت EV3 من اأبناء وفتيات دورالأيتام والرعاية الجتماعية.

بنك اجلزيرة يوقع اتفاقية اإعداد املدربني مع مركز الأمري عبد العزيز '' للروبتيك�س'' :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م32



�ضمن اأن�ضطة برنامج '' خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة '' رعى بنك اجلزيرة دورات برنامج التاجر 

ال�ضغري التي يدعمها البنك وذلك بالتعاون مع )موؤ�ض�ضة هن( التي تعنى بتدريب وتعليم طالب 

املراحل التعليمة الأولية على مبادئ التجارة والعمل احلر.

بنك اجلزيرة راعي تدريب لربنامج التاجر ال�سغري:

33 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



اأقام بنك اجلزيرة برنامج رياديون )للرجال( وبرنامج مهارة )للن�ضاء( لتدريب )40( �ضاب و�ضابة 

بالتعاون مع الغرفة التجارية ال�ضناعية باملنطقة ال�رسقية. 

بنك اجلزيرة يرعى برنامج رياديون ومهارة مع غرفة ال�رشقية :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م34



دعم بنك اجلزيرة م�رسوع تدريب )150( فتاة على الر�ضم بالتعاون مع اجلمعية العربية للثقافة 

والفنون يف حمافظة الر�س مبنطقة الق�ضيم.

بنك اجلزيرة يدعم برناجماً لتدريب الفتيات على الر�سم :

35 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



رعى بنك اجلزيرة بالتعاون مع جمعية عنيزة للتنمية واخلدمات ال�ضحية ور�س العمل امل�ضاحبة 

للموؤمتر الدويل لالإعاقة. 

بنك اجلزيرة راعي لور�س العمل امل�ساحبة للموؤمتر الدويل للإعاقة :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م36



اأقام بنك اجلزيرة دورة جتميل وخياطة لعدد )24( فتاة بالتعاون مع جمعية الرب اخلريية باحلوية 

مبحافظة الطائف. 

جمعية الرب باحلوية :

37 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



دعم بنك اجلزيرة دورة خدمة العمالء والت�ضويق )كيف تديرين م�رسوعك ال�ضغري( لعدد )50( 

فتاة يف حمافظة اخلرب باملنطقة ال�رسقية وذالك بالتعاون مع �رسكة مهارتي للخدمات امل�ضاندة.

بنك اجلزيرة راعي لدورة )كيف تديرين م�رشوعك ال�سغري( :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م38



دعم بنك اجلزيرة م�رسوع )نون( لتدريب )15( فتاة بالتعاون مع جمعية بنيان اخلريية بالريا�س.

بنك اجلزيرة راعي مل�رشوع )نون( :

39 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



اأقام بنك اجلزيرة )3( دورات يف جمال )الت�ضوير، التجميل، احلا�ضب الآيل ( لعدد )80( فتاة 

بالتعاون مع جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية يف مدينة بريدة. 

جمعية امللك عبدالعزيز يف بريدة :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م40



اأقام بنك اجلزيرة )4( دورات يف جمال )التخطيط، الت�ضميم، التطبيق، التقييم ( جلميع اأع�ضاء 

جمل�س �ضباب اجلوف. 

جمل�س �سباب اجلوف :

41 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



الرب  مع جميعة  بالتعاون  فتاة   )25( لعدد  اخلياطة  على  التدريب  دورتني يف  اجلزيرة  بنك  اأقام 

اخلريية بال�ضقيق باملنطقة اجلنوبية.

جمعية الرباخلريية بال�سقيق :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م42



اأقام بنك اجلزيرة برناجمًا تاأهيليًا لطالبات العمل لعدد )60( فتاة بالتعاون مع جمعية جود الن�ضائية 

بالدمام. 

جمعية جود الن�سائية :

43 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



دعم بنك اجلزيرة تدريب عدد )180( طالب من املرحلة الثانوية واجلامعية بالتعاون مع جمعية 

الرب اخلريية مب�ضتورة. 

جمعية الرباخلريية مب�ستورة :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م44



دعم بنك اجلزيرة برناجمًا لتدريب )40( فتاة على اإعادة تدوير الأثاث بالتعاون مع جمعية اأجا 

الن�ضائية اخلريية بحائل .

جمعية اأجا الن�سائية اخلريية بحائل :

45 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



رعى بنك اجلزيرة برنامج اأيامن �ضواعد الوطن التدريبي لعدد )125( �ضاب بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 

غدن لالإ�ضت�ضارات وبناء القدرات بجازان. 

برنامج اأيامن �سواعد الوطن التدريبي :

برنامج التدريب والتاأهيل ل�شوق العمل :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م46



�ضمن اأن�ضطة برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة''، اأقام بنك اجلزيرة بالتعاون مع مركز بناء 

الطاقات القيادية للتدريب دورة )بناء الهياكل التنظيمية واإدارة وتوجيه الأداء( لعدد )23( من 

قيادات العمل الجتماعي يف منطقة ع�ضري، مما �ضي�ضاهم باإذن اهلل يف تنمية و�ضقل مهارات 

قيادي القطاع اخلريي للتخطيط اجليد وتنفيذ براجمهم اخلريية.

بنك اجلزيرة يدعم دورة لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي يف منطقة ع�سري :

برنامج تاأهيل قيادات العمل الإجتماعي :

47 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



اأقام بنك اجلزيرة برنامج )تاأهيل مديري التخطيط والتطوير يف اجلمعيات اخلريية والتطوعية( 

الذي قدم لقيادات العمل الجتماعي يف منطقة تبوك بالتعاون مع مركز بناء الطاقات القيادية 

يف  اخلريية  القطاعات  يف  القيادات  ميثلون  متدربًا   )20( الدورة  هذه  يف  �ضارك  للتدريب. 

منطقة تبوك، تاأتي هذه الدورة �ضمن برامج تاأهيل قيادات العمل الجتماعي حيث يهدف بنك 

اجلزيرة من خاللها تنمية و�ضقل مهارات واإمكانات القياديني يف التخطيط والتنفيذ والتطوير،  

ويوؤهلهم لقيادة القطاع اخلريي وامل�ضي قدمًا  نحو حتقيق جناحات مبهره يف هذا املجال.

بنك اجلزيرة يدعم دوره لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي بتبوك :

برنامج تاأهيل قيادات العمل الإجتماعي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م48



�شمن اأن�شطة برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة'' اأقامت اإدارة خدمة املجتمع بالتعاون مع 

العمل الجتماعي  يف منطقة  للتدريب دورة لعدد )15( من قيادات  القيادات  تنمية  م�ؤ�ش�شة 

اجل�ف ليم�ش� قدمًا يف اإدارة الربامج اخلريية بكفاءة اأف�شل. 

بنك اجلزيرة يدعم دورة لتاأهيل قيادات العمل االجتماعي يف منطقة اجلوف :

49 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



مع  بالتعاون  املجتمع  اإدارة خدمة  اأقامت  اجلزيرة  بنك  الجتماعية يف  امل�ضوؤولية  برامج  �ضمن 

مركز تنمية القيادات للتدريب دورة الإنتاجية لل�ضخ�ضية الناجحة لعدد من القيادات بالقطاع 

اخلريية  القطاعات  ميثلون  متدربًا   )15( الدورة  هذه  �ضارك يف  ال�رسقية.  املنطقة  اخلريي يف 

يف املنطقة، وهي اإحدى برامج تاأهيل قيادات العمل الجتماعي، التي تهدف لتنمية مهارات 

القياديني يف التخطيط والتنفيذ والتطويرلأعمالهم الجتماعية واخلريية.

بنك اجلزيرة يدعم دورة لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي يف املنطقة ال�رشقية :

برنامج تاأهيل قيادات العمل الإجتماعي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م50



�ضمن اأن�ضطة برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة''، اأقام بنك اجلزيرة بالتعاون مع موؤ�ض�ضة تنمية 

القيادات للتدريب دورة )التخطيط الت�ضغيلي لقيادات العمل اخلريي( لعدد )25( من قيادات 

العمل الجتماعي يف منطقة جنران، اكت�ضب املتدربون عدداً من املهارات التي �ضت�ضاعدهم باإذن 

اهلل على تنفيذ براجمًا خريية واجتماعية اأكرث جناحًا.

بنك اجلزيرة يدعم دوره لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي يف جنران :                                    

51 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  اجلزيرة  بنك  اأقام  اجلزيرة''،  لأهل  ''خرياجلزيرة  برنامج  اأن�ضطة  �ضمن 

اخلدمات للتدريب جمموعة دورات متخ�ض�ضة لعدد )30( من قيادات العمل الجتماعي يف 

حمافظة الطائف مبنطقة مكة املكرمة، تعد هذة الدورة اإمتداداً لدور بنك اجلزيرة يف تعزيز العمل 

الجتماعي.

بنك اجلزيرة يدعم دوره لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي يف الطائف : 

برنامج تاأهيل قيادات العمل الإجتماعي :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م52



�ضمن برامج امل�ضوؤولية الجتماعية اأقامت اإدارة خدمة املجتمع بالتعاون مع مركز تنمية 

العمل اخلريي'' لعدد )25( من قيادات  الت�ضغيلي لقيادات  ''التخطيط  للتدريب دورة  القيادات 

العمل الجتماعي يف منطقة الق�ضيم. 

بنك اجلزيرة يدعم دوره لتاأهيل قيادات العمل الجتماعي مبنطقة الق�سيم :   

53 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



املهرجان  رعاية  يف  اجلزيرة  بنك  �ضارك  اجلزيرة''،  لأهل  اجلزيرة  ''خري  برنامج  اأن�ضطة  �ضمن 

الت�ضويقي الرم�ضاين لالأ�رساملنتجة بالتعاون مع الغرفة التجاريةال�ضناعية يف حمافظة جدة، التي 

عقدت يف فندق الهيلتون بجدة، مت تكرمي البنك من �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية م�ضاعل بنت  

مقرن بن عبدالعزيز.

 بنك اجلزيرة يرعى مهرجان الأ�رشاملنتجة بجدة :

برنامج ت�شويق منتجات الأ�رس املنتجة :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م54



تاأتي رعاية بنك اجلزيرة ملعر�س »منتجون« تاأكيداً على دورالبنك يف جمال دعم ال�رسائح الفاعلة 

يف املجتمع ال�ضعودي لتاأ�ضي�س كياناتهم اخلا�ضة، حيث تعتربامل�ضتثمرات من املنزل منوذجًاجاذبًا 

للدعم من كل القطاعات، ومنها بنك اجلزيرة الذي ي�ضعى لأن يكون لهذا امل�رسوع اأثراً كبرياً يف 

معاجلة الكثري من امل�ضاكل الجتماعية، حيث تركز جهود »بنك اجلزيرة« على خطط واأهداف 

بعيدة املدى لل�رساكة الفعالة والتكاتف احلقيقي مع املوؤ�ض�ضات املختلفة خلدمة املجتمع. 

بنك اجلزيرة يرعى معر�س منتجون : 
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الأ�رس  منتجات  ت�ضويق  بنك اجلزيرة مهرجان  اأقام  اجلزيرة''،  ''خري اجلزيرة لأهل  برنامج  �ضمن 

املنتجة يف مدينة تبوك بالتعاون مع جمعية امللك عبد العزيز اخلريية بتبوك مب�ضاركة »25« اأ�رسه. 

و�ضكل هذا املهرجان فر�ضة لالأ�رس املنتجة يف مدينة تبوك لعر�س منتجاتهم ب�ضكل اأف�ضل. 

 بنك اجلزيرة يرعى مهرجان تبوك للأ�رش املنتجة :

برنامج ت�شويق منتجات الأ�رس املنتجة :
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�ضمن برناجمه اخلا�س بت�ضويق منتجات الأ�رس املنتجة من خالل برنامج ''خري اجلزيرة لأهل 

اجلزيرة''، د�ضن بنك اجلزيرة مهرجان ت�ضويق منتجات الأ�رساملنتجة مبدينة حائل يف منتزه املغواة 

�ضارك  البنك،  من�ضوبي  من  عدد  بح�ضور  اخلريية  الن�ضائية   '' اأجا   '' جمعية  مع  بالتعاون  وذلك 

يف املهرجان عدد كبري من الأ�رس املنتجة مقدمني منتجات متنوعة ومميزة، �ضكل املهرجان 

نواة لتوا�ضل م�ضتقبلي يربط املنتجون بعمالئهم ويتيح لهم التحول اإىل م�ضاريع بحجم وربحية 

اأكربباإذن اهلل. 

 بنك اجلزيرة ميول مهرجان الأ�رش املنتجة بحائل :

57 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



الأ�رس  منتجات  ت�ضويق  مهرجان  اجلزيرة  بنك  اأقام  اجلزيرة''  لأهل  اجلزيرة  ''خري  برنامج  �ضمن 

املنتجه يف مدينة ينبع مب�ضاركة ''80'' اأ�رسة. 

بنك اجلزيرة يرعى مهرجان ينبع للأ�رش املنتجة :

برنامج ت�شويق منتجات الأ�رس املنتجة :
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الأ�رس  منتجات  ت�ضويق  مهرجان  اجلزيرة  بنك  اأقام  اجلزيرة''  لأهل  اجلزيرة  ''خري  برنامج  �ضمن 

املنتجة يف حمايل ع�ضري مب�ضاركة ''40'' اأ�رسة.

بنك اجلزيرة يرعى مهرجان حمايل ع�سري للأ�رش املنتجة :
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برنامج ذوي الإحتياجات اخلا�شة :

وقع الأ�ضتاذ/ خالد بن عمر البلطان، ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة العليا لربنامج ''خري 

اجلزيرة لأهل اجلزيرة '' مع معايل الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن احلمودي رئي�س جمل�س ادارة 

جمعية العوق الب�رسي بربيدة اتفاقية تدريب املكفوفني من اجلن�ضني علىا�ضتخدام احلا�ضب الآيل، 

''برايل �ضنز''، كما امتد الدعم بتكفل البنك مبنح كل متدرب  واأجهزة الطبخ الناطقة، واأجهزة 

ومتدربة اجلهاز اخلا�س بكل دورة.

بنك اجلزيرة يوقع اإتفاقية تدريب للمكفوفني مع جمعية العوق الب�رشي :
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اأقام بنك اجلزيرة ممثاًل باإدارة خدمة املجتمع حفل تخريج الدفعة الثانية لـ )25( متدربًا ومتدربة 

يف )دورة تاأهيل كوادر �ضعودية يف جمال الرتبية اخلا�ضة(، وذلك باإ�رساف نخبة من اأع�ضاء هيئة 

التدري�س بجامعة امللك عبدالعزيز وبالتعاون مع املركز العربي الرتقائي للرعاية النهارية، وذلك 

مبقر الإدارة العامة للبنك مبحافظة جدة. 

بنك اجلزيرة يحتفي بخريجي برناجمه مع املركز العربي الإرتقائي بجدة : 
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''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة''  اأن�ضطة امل�ضوؤولية الجتماعية يف بنك اجلزيرة حتت برنامج  �ضمن 

مت توقيع اتفاقيتني يف جمايل التدريب والتعليم، مع رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�ضعودية لالإعاقة 

ال�ضمعية )�ضمعية( لدعم اأن�ضطة وبرامج اجلمعية مبدينة الريا�س ياأتي امتداداً لعطاءات البنك يف 

اململكة وم�ضاهمته يف  مناطق  تقدمها اجلمعيات اخلريية يف خمتلف  التي  املختلفة  الربامج  دعم 

حتقيق اأهدافها.

بنك اجلزيرة يرعى عدة دورات بالتعاون مع اجلمعيه ال�سعودية للإعاقة ال�سمعيه :

برنامج ذوي الإحتياجات اخلا�شة :

بـنـك اجلـزيرة  I 2014م62



�ضمن اأن�ضطة برنامج ''خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة '' رعى بنك اجلزيرة بالتعاون مع معهد �ضناعة 

القدرات العايل للتدريب حفل تخريج )48( اأ�ضم �ضمن برنامج تاأهيل املعاقني �ضمعيًا ل�ضوق 

العمل، بالإ�ضافة اإىل )35( متدرب يف دورة تاأهيل معلمي الإعاقة ال�ضمعية مبحافظة جدة.

معهد �سناعة القدرات العايل للتدريب : 
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اأقام بنك اجلزيرة اأربع دورات يف جمال الرتبية اخلا�ضة لعدد )60( معلم ومعلمة مبجال الرتبية 

اخلا�ضة بالتعاون مع جمعية املكفوفني اخلريية )كفيف( مبدينة الريا�س.

بنك اجلزيرة يرعى برنامج لتاأهيل الكوادر مبجال الرتبية اخلا�سة :

برنامج ذوي الإحتياجات اخلا�شة :
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دعم بنك اجلزيرة تدريب )100( من الكوادر يف اجلمعية اخلريية لرعاية املعاقني )هدكا( بحائل 

بالإ�ضافة اإىل تدريب املكفوفني واملكفوفات من اأبناء اجلمعية.

اجلمعية اخلريية لرعاية املعاقني )هدكا( :
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�ضاهم بنك اجلزيرة يف جتهيز غرفة متكاملة للعالج الطبيعي للمعاقني بجمعية الربواخلدمات 

الجتماعية يف حمافظة اأملج  مبنطقة تبوك.

بنك اجلزيرة يجهز غرفة للعلج الطبيعي بجمعية الرب باأملج :

برنامج ذوي الإحتياجات اخلا�شة :
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اأقام بنك اجلزيرة عدد )6( دورات تدريبية لعدد )360( من من�ضوبي اجلمعيات اخلريية 

واملخت�ضني بذوي الحتياجات اخلا�ضة مبنطقة املدينة املنورة.

بنك اجلزيرة يدرب من�سوبي اجلمعيات اخلريية واملخت�سني بذوي الحتياجات اخلا�سة :

67 بـنـك اجلـزيرة  I 2014م



كلمة املدير التنفيذي لربامج 

خدمة املجتمع :

م�ضوؤوليتنا الجتماعية.. واجب وطني انبثق من �رسيعتنا ال�ضمحاء باأهداف �ضامية اأهمها النهو�س باملجتمع 

ومتكني الفرد ليكون ع�ضواً فعاًل منتجًا يف جمتمعه، وهذا ما يوؤدي اإىل الكثري من النتائج الإيجابية للكيانات 

واملجموعات القت�ضادية، ويعود بالكثري من املنافح للمجتمع ب�ضكل عام.

يف  وجل  عز  اهلل  قال  ال�ضمحاء،  عقيدتنا  يف  الرا�ضخة  مبادئنا  من  الجتماعي  دورنا  باأهمية  امياننا  انطلق  وقد 

هم وتراُحمهم  حمكم تنزيله '' اإمنا املوؤمنون اأخوة ''، وقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: '' َمَثُل املوؤمنني يف َتَوادِّ

ى ''.. من هذه املبادئ انطلقت  َهِر واحُلمِّ وتعاُطفهم مثُل اجل�ضد، اإِذا ا�ضتكى منه ع�ضو َتَداَعى له �ضائُر اجل�ضد بال�ضَّ

برامج اخلدمة الجتماعية لبنك اجلزيرة لتعطي وتقدم الكثري لوطننا احلبيب، حيث اأننا دوما نعترب اأن اخلدمات 

الجتماعية جزء هام وحيوي واأ�ضبح من ال�ضرتاتيجيات الأ�ضا�ضية للقطاع اخلا�س، والهدف دوما متكني الفرد 

ليكون ع�ضواً فعاًل يف املجتمع.

وبحمد اهلل وف�ضله متكن البنك ممثال يف اإدارة خدمة املجتمع من تقدمي ودعم الكثري من الربامج الجتماعية يف 

خمتلف بقاع اململكة الأمرالذي انعك�س ايجابًا على اأداء الأفراد يف تلك املناطق و�ضاعدهم على تطوير واكت�ضاب 

املهارات يف احلياة العملية والجتماعية، وهذا ما قاد بنك اجلزيرة اإىل ح�ضوله على العديد من اجلوائز الدولية 

لرباجمة  البنك  قدمه  الكبريالذي  والدعم  اجلزيرة''  لأهل  اجلزيرة  ''خري  برنامج  من خالل  ذالك  وكان  املرموقة، 

ومبادراتة.

اإن احلديث ليطول عن اجنازاتنا يف جمال اخلدمة الجتماعية،  فنحن ما�ضون قدمًا يف التو�ضع اجلغرايف لن�ضل اإىل 

النا�س يف كل مكان، كما اأننا ما�ضون يف البحث املكثف لبتكار العديد من الربامج الجتماعية لهذا الوطن 

املعطاء.

الدكتور/ فهد بن علي العليان

املدير التنفيذي لربامج خدمة املجتمع






