
 

 

 
  

 لسوق العمل« متالزمة داون»نك الجزيرة يؤهل شباب ب

 
ضمن إطار برامج بنك الجزيرة للمسؤولية االجتماعية، وتأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية وتضمين كافة شرائح المجتمع 

الجزيرة بأهمية العديد من فئات في برامج ومبادرات الدعم الرامية إلى تأسيس مبدأ التكافل االجتماعي، وإيماناً من بنك 
« متالزمة داون»شاباً وفتاة من ذوي  05المجتمع ومنها فئة ذوي متالزمة داون الغالية، قام بنك الجزيرة بدعم توظيف 

شاباً وفتاة ودورة مساعد بائع وفني  05بعد تأهيلهم من خالل دورات تدريبية متنوعة منها دورة المساعد اإلداري لعدد 
 فتاة. 50شاباً ودورة مساعدة فنية تجميل لعدد  50د تعبئة لعد

تأتي إيماناً  هذه المبادرة» وأشار األستاذ نبيل بن داود الحوشان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك الجزيرة إلى أن 
تقديم مبادرات  ال من أجلمن البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع، وتدعيماً لقيم بنك الجزيرة الرئيسة والتي تهدف للتواصل الفع  

 اجتماعية تنموية هادفة وبناءة.

في بنك الجزيرة أن البنك يسعى من خالل برامج المسؤولية االجتماعية لدعم  وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
ألهل  رةجميع فئات المجتمع، حيث تعد فئة ذوي االحتياجات الخاصة من أهم الفئات المستهدفة في برنامج خير الجزي

الجزيرة والتي تشمل اإلعاقة البصرية والسمعية والحركية والذهنية وكذلك طيف التوحد وصعوبات التعلم؛ حيث أسهم 
البرنامج في تقديم العديد من المبادرات النوعية لهذه الفئات، وذلك عبر العديد من البرامج المتميزة للمكفوفين وأطفال التوحد 

المملكة، باإلضافه إلى البرامج الموجهة للصم من الجنسين، وكذلك البرامج المختصة بتأهيل في عدد من مناطق ومحافظات 
 ذوي اإلعاقات المختلفة.

وتهدف الشراكة مع جمعية متالزمة النجاح بجدة إلى اإلسهام في دعم وتأهيل أعضاء هذه الشريحة الغالية ودمجهم في 
ع بمتالزمة داون وضرورة التواصل مع المصابين بها ومساعدتهم، المجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المجتم

 والعمل على تعزيز الثقة لديهم، وإشعارهم بمكانتهم في المجتمع.

وأكد األستاذ الحوشان على حرص بنك الجزيرة في مواصلة تقديم دعمه الدائم للكيانات والجمعيات الخيرية وتعزيز العالقة 
الجتماعي الذي يتمثل في رعاية ذوي متالزمة داون، وتطوير عدد من البرامج واألنشطة معهم، لدعم الدور اإلنساني ا

المتميزة التي تسعى لخدمتهم وتهيئتهم لممارسة حياتهم وفق أفضل السبل، حيث يسعى بنك الجزيرة من خالل هذه المبادرة 
اناتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في إلى دمج وتمكين ذوي متالزمة داون بالمجتمع وتأهيلهم وتوظيفهم وإبراز إمك

مجتمعنا، وذلك ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تحقيق إنجاز نوعي على مستوى الخدمات ونوعية الدورات المقدمة 
 لهذه الشريحة.

لجزيرة وأثنى األستاذ الحوشان على جهود جمعية متالزمة النجاح لخدمة ذوي متالزمة داون، مؤكداً على حرص بنك ا
على التعاون مع مؤسسات المجتمع لتقديم الدعم لمثل هذه الفئات الغالية على قلوب المجتمع، وذلك في إطار التزام البنك 

 .0505ببرامجه للمسؤولية االجتماعية التي تحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 

محمد حامد الفايز شكره وتقديره لبنك الجزيرة، وأشار من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة جمعية متالزمة النجاح األستاذ 
إلى التعاون والدعم المقد م من بنك الجزيرة ومراعاته الحتياجات ذوي متالزمة داون الذين يتطلب تعليمهم تهيئة البنية 

لهم أمراً يستوجب تأهيالتحتية المناسبة، وتصميم وتنفيذ العديد من البرامج المتخصصة المالئمة لقدراتهم، ما يجعل تعليمهم و
 السخاء تجاههم والدعم المتواصل الحتياجاتهم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية متالزمة النجاح بمبادرات بنك الجزيرة تجاه المجتمع، مؤكداً أن ما يقدمه بنك الجزيرة 
ى الشركات والبنوك الوطنية إل يترجم دوره االجتماعي والوطني الفاعل تجاه فئة غالية من أبناء وبنات الوطن، متمنياً من

 االقتداء بهذه الخطوات السباقة من بنك الجزيرة في سبيل دعم العمل االجتماعي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية متالزمة النجاح عن تقديره لهذا التعاون مع بنك الجزيرة الذي من شأنه أن يفتح أفقاً 
خاصة بشكل عام ومتالزمة داون بشكل خاص ليشغلوا مختلف لتوسيع فرص توظيف األفراد من ذوي االحتياجات ال

 األعمال والوظائف الممكنة وفق المعطيات المهنية والعلمية المتاحة.

 



 


