اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

دعم رصف أدوات طبية لـ  1100مريض وتوزيع  40,000كاممة
بنك الجزيرة يدعم  3856أرسة متأثرة من األزمة عرب  11جمعية خريية يف اململكة
ضم ــن أنش ــطة وبرام ــج املس ــؤولية االجتامعي ــة ببن ــك الجزي ــرة واس ــتمرارا ً للجه ــود املبذول ــة للمســـاهمة يف تخفي ــف آث ــار أزم ــة
كورون ــا ،فق ــد واص ــل البن ــك عطاءات ــه املجتمعي ــة يف دع ــم ع ــدد م ــن املرشوع ــات املتعلق ــة بذل ــك يف مختل ــف مناط ــق اململك ــة.
وش ــملت جه ــود بن ــك الجزي ــرة مس ــاعدة  3856أرسة ع ــر  11جمعي ــة خريي ــة وع ــدد م ــن املش ــاريع املجتمعي ــة ع ــى نط ــاق اململك ــة،
تضمن ــت إعان ــات ل ــأرس املت ــررة م ــن تبع ــات األزم ــة ع ــر تقدي ــم س ــال غذائي ــة وأدوات طبي ــة وقائي ــة ،وذل ــك بالرشاك ــة م ــع جمعي ــة
ال ــر الخريي ــة بتص ــال (نج ــران) ،وجمعي ــة ال ــر والخدم ــات االجتامعي ــة مبحافظ ــة بي ــش ،وجمعي ــة اإلحس ــان الطبي ــة الخريي ــة بج ــازان،
وجمعي ــة س ــاند الخريي ــة مل ــرىض الرسط ــان بج ــدة ،وجمعي ــة الكوث ــر الصحي ــة الخريي ــة بعس ــر ،وجمعي ــة األنام ــل املبدع ــة بج ــازان،
والجمعي ــة الخريي ــة بخمي ــس مش ــيط ،ولجن ــة أصدق ــاء امل ــرىض بالري ــاض ،والجمعي ــة الخريي ــة لألموم ــة والطفول ــة بالدم ــام ،وجمعي ــة
ال ــر الخريي ــة مبرك ــز النب ــك أب ــو ق ــر بالج ــوف.
ك ــا ق ــدم البن ــك دعـ ـاً لتكالي ــف اإليجـــار لع ــدد  36أرسة س ــجني بالتع ــاون مـــع اللجن ــة الوطني ــة
لرعاي ــة الس ــجناء واملف ــرج عنه ــم وأرسه ــم بالري ــاض .ك ــا وق ــع بن ــك الجزي ــرة ع ــدة اتفاقي ــات م ــع
جه ــات غ ــر ربحي ــة لتصني ــع ( )40,000كامم ــة قامش ــية م ــن صناع ــة األرس املنتج ــة ،لتوزيعه ــا يف
ع ــدد م ــن مناط ــق اململك ــة.
وفيــا يتعلــق بهــذه املســاهامت املجتمعيــة الجديــدة ،أفــاد الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب
لبن ــك الجزي ــرة األس ــتاذ نبي ــل ب ــن داود الحوش ــان اىل أن ه ــذه املب ــادرات ت ــأيت امت ــدادا ً ألع ــال

بنـــك الجزيـــرة فيـــا يتعلـــق بالحـــد مـــن آثـــار وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا  ،ومبـــا يســـهم يف
تخفي ــف األعب ــاء ع ــى األرس املحتاج ــة.

Press Release

PR & Communications

