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َك  شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل استخالف األرض وعمارتها أمرًا ضروريًا، فقد قال تعالى )َوِإْذ َقاَل َربُّ
ْرِض  َن اأْلَ ْرِض َخِليَفًة( اآلية 30 من سورة البقرة، وقال تعالى )ُهَو َأنَشَأُكم مِّ ي َجاِعٌل ِفي اأْلَ ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّ

َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها( اآلية 61 من سورة هود. 

فكان لقيادتنا في هذه البالد الطاهرة اليد العليا في العمل؛ لبناء هذه الدولة الصالحة بالحرص على عمارة 
األرض ونشر التعليم واالتزان في مصالح البالد االقتصادية وخدمة المواطنين والحفاظ على البيئة، إذ 
عملت قيادتنا بكل جد لتطوير االقتصاد وتنميته مع ما حباها الله من نعم، وجعلت نصب عينها تطوير 
المجتمع وقدراته والرقي بثقافته وتعليمه وتمكينه للوصول به إلى أعلى الدرجات المعرفية والعلمية، 
ولم تغفل عن تطوير قدرات الوطن الطبيعية، والحفاظ على الموارد الموجودة، وتقليل أثر عجلة التنمية 
على الغطاء النباتي والمائي وعلى الهواء والغالف الجوي وذلك بالعمل على الحد من مصادر التلوث. 

وفي ظل هذا التوجه؛ انطلق البنك المركزي السعودي "ساما" بخطى ثابتة، ورؤية ثاقبة من خالل العمل 
على استقرار القطاع المالي وحوكمة إجراءاته وتحسين تشريعاته، وامتدت خدمات ساما لتشمل تقديم 
مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير المجتمع وخدمته وتوعيته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة 

التي تسهم في االستخدام العادل للموارد المتاحة.

البنك المركزي على مر السنين من جهود، ونشكر كل اإلخوة واألخوات الذين  أننا نعتز بما قدمه  كما 
أشرفوا على قيادة وتنفيذ تلك الجهود، والتي كان لها عظيم األثر في تطوير القطاع المالي وتحسين 
قدرات العاملين به من أبناء الوطن، مع عزمنا على تعظيم ذلك األثر من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية 
المجتمعية التي نهدف من خاللها إلى مزيد من التطوير والتمكين ألبناء المجتمع، ودعم القطاع المالي 

لتحسين أثر المسؤولية المجتمعية لكياناته في المجتمع والبيئة. 

كلمة محافظ 
البنك المركزي السعودي 

الدكتور: أحمد بن عبد الكريم الخليفي 
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بأنهــا  26000؛  آيــزو  الدوليــة  للمواصفــة  وفقــًا  المجتمعيــة  المســؤولية  ُتعــّرف 
مســؤولية المنشــأة تجــاه تأثيــر قراراتهــا وأنشــطتها وعالقاتهــا فــي المجتمــع والبيئــة، 
بالتــزام ســلوك أخالقــي يتســم بالشــفافية، الــذي مــن شــأنه أن يســاهم فــي التنميــة 
المســتدامة متضمنــة صحــة ورخــاء المجتمــع، ويأخــذ فــي االعتبــار توقعــات األطــراف 
المعنيــة )أصحــاب المصالــح(، ويتماشــى مــع القوانيــن المطبقــة ومعاييــر الســلوك 
الدوليــة، ويدمــج هــذا الســلوك فــي جميــع نشــاطات وممارســات المنشــأة وعالقاتها.

وحيــث يــؤدي البنــك المركــزي الســعودي "ســاما" دورًا أساســيًا فــي  إصــدار النقــد 
الســعودي، وتوطيــد وتثبيــت قيمتــه الداخليــة والخارجيــة، وإدارة السياســة النقديــة؛ 
للمحافظــة علــى اســتقرار األســعار وأســعار الصــرف، وهــو أحــد المحــاور االقتصاديــة 
الــذي تقــوم عليــه التنميــة فــي العالــم، فهــو مــاٍض فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 
مــن خــالل عملــه المتــوازن الــذي يشــمل باإلضافــة إلــى الجانــب االقتصــادي، الجانــب 
البيئــي واالجتماعــي أيضــًا، وذلــك مــن خــالل قراراتــه وأنشــطته وممارســاته وعالقاتــه 
التــي تؤثــر إيجابــًا فــي جميــع األطــراف المعنيــة بعملــه، واضعــًا فــي أولوياتــه المجتمــع 
الداخلــي مــن الموظفيــن و عائالتهــم والعامليــن فــي البنــك المركــزي بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر، والقطاعــات التــي يشــرف عليهــا، ومجتمعنــا المحلــي بكافــة مكوناتــه، 
والبيئــة بشــكل عــام، معبــرًا عــن تلــك المســؤولية مــن خــالل برامــج ومبــادرات وقــرارات 
جوهريــة، تعــزز االســتدامة وتســهم فــي تحقيــق رؤيــة وطننــا 2030 وتنميــة مــوارده 

وقدراتــه االقتصاديــة والبشــرية والبيئيــة.      

وفــي هــذا التقريــر؛ نســتعرض مبــادرات البنــك المركــزي الســعودي التــي قدمهــا حتــى 
نهايــة 2019م.

مقدمة
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1
المسؤولية

تجاه المجتمع
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هو عبارة عن برنامج يمنحه البنك المركزي السعودي 
المواطنين،  من  دراسيًا  المتميزين  والطالبات  للطلبة 
في  وظيفة  على  الحصول  فرصة  منحهم  متضمنًا 
البنك المركزي، ويكون ذلك عبر برنامج  تأهيلي يوفر 
فرصة لالبتعاث الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه 
األمريكية، وذلك  الجامعات  إحدى  االقتصاد من  في 
للحاصلين على شهادة البكالوريوس بتقدير عام )ممتاز/ 
سنة   27 يتجاوز  ال  وبعمر  يعادلها،  ما  أو  جدًا(  جيد 
المالية والمحاسبة ونظم  في تخصصات االقتصاد و 
المعلومات و بحوث العمليات و الرياضيات إضافة إلى 
تخصصات اإلحصاء واألساليب الكمية والهندسة إلى 

جانب تخصصي الحاسب اآللي والفيزياء.

المالية؛  المخصصات  حيث  من  المبتعث  ويعامل 
التعليم،  وزارة  ِقبل  من  المبتعث  الطالب  معاملة 
ويتم صرفها من الملحقية الثقافية في بلد االبتعاث، 
ويقدم للمبتعث من البنك المركزي راتب شهري بعد 
حسم التقاعد، وتذاكر سفر له ولعائلته، والتعويض عن 
التكاليف المترتبة على إصدار تأشيرة السفر، باإلضافة 
في  قبول  على  بالحصول  المتعلقة  الرسوم  إلى 
الجامعة التي يتم االلتحاق بها، مع مكافأة تميز مالية 
أو   )4.00 )3.75 من  إذا حقق معدل  للمبتعث  تقدم 
تحقيقه  المبتعث عند  تحسين وضع  ويتم  يعادله،  ما 
إلكمال  البعثة  في  استمراره  مع  الماجستير  لدرجة 

الدكتوراه.

برنامج االقتصاديين السعوديين

165
عدد الملتحقين بالبرنامج 

منذ عام 1419هـ

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الوطن، وذلك بوجود 
والكفاءة  والخبرة  العالي،  التأهيل  يملكون  مواطنين 
لقيادة اقتصاد الوطن مستقباًل، وقد كان لمخرجات هذا 
البرنامج أثر ملموس يتمثل في وجود قامات اقتصادية 
تقوم على إدارة الوظائف القيادية في القطاع الحكومي 
والخاص، مّما عزز من نضج عملية اتخاذ القرار االقتصادي 

في المملكة العربية السعودية. 

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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اهتــم البنــك المركــزي مبكــرًا بإدمــاج أبنــاء الوطــن مــن ذوي اإلعاقــة 
بالمجتمــع، مــن خــالل عــدة مبــادرات يأتــي فــي مقدمتهــا إعطــاء فرصــة 
التــي ال  مســاوية لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوظائــف 
تمنعهــم اإلعاقــة مــن مزاولتهــا وفــق إجــراءات مفاضلــة، لتحقيــق مبــدأ 
العدالــة. وقــد قــدم البنــك المركــزي العديــد من الفرص لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة للعمــل فــي المســتويات الوظيفيــة علــى مختلــف  تخصصاتهــا.

اإلحصاءات وفق المستوى

السنة
المستوى 

السابع
المستوى 
السادس

المستوى 
الخامس

المستوى 
الرابع

المستوى 
الثالث

اإلجمالي

2  2  1981م
1  1  1984م
2  2  1986م
2   2 1990م
1   1 1991م
1   1 1992م
1   1 1994م
12  1 2006م
2   201611م
7  61 2018م
2 1 1 2019م

11461123اإلجمالي

تم توظيف 

حتى نهاية عام 2019م.

 23
مواطنًا 

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
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Secure 17,18 برنامج

التبــرع  بتيســير   باالهتمــام  الســعودي  المركــزي  البنــك  بــادر 
للجمعيــات الخيريــة المعتمــدة، وعــدم التأثيــر علــى قيمــة مبالغ 
التبرعــات مــن خــالل خصــم أي رســوم للخدمــات مــن مبلــغ 
لــذا قــام البنــك المركــزي  بهــدف تمكيــن المجتمــع  التبــرع، 
مــن التبــرع بإصــدار  التعميــم رقــم )41312/ م أ ت / 532( 
وتاريــخ 29/ 8/ 1429ه ، والــذي وجــه فيــه البنــك المركــزي 
البنــوك بعــدم احتســاب رســوم علــى عمليــات االســتقطاع أو 
التحويــل مــن حســابات األشــخاص المتبرعيــن لصالــح حســابات 
الجمعيــات الخيريــة فــي المملكــة. وذلــك تأكيــدًا لــدور البنــوك 
فــي تمكيــن المتبرعيــن مــن العمــل الخيــري، ودعمــًا للجمعيــات 

الخيريــة لتحقيــق أهدافهــا.

عدم احتساب رسوم على عمليات االستقطاع أو التحويل 
إلى حسابات الجمعيات الخيرية في المملكة
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 ،"Secure " أطلق البنك المركزي السعودي مبادرة برنامج
بهــدف تدريــب وتأهيــل مجموعــة مــن الكــوادر الوطنيــة 
فــي مجــال األمــن الســيبراني للعمــل فــي القطــاع المالــي 
هــذه  ُتعــد  إذ  األخــرى،  القطاعــات  وكافــة  والمصرفــي 
المبــادرة ضمــن مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي 
قــدرات  لتنميــة  2030م،  المملكــة  رؤيــة  مــن  المنبثــق 
المواطنيــن فــي هــذا المجــال الحديــث والمهــم. حيــث تــم 
إطــالق برنامــج SECURE 17 فــي 2017م، تخــرج منــه 17 
 SECURE متدربــًا فــي ينايــر 2018م، وكذلــك تــم إطــالق
26 متدربــًا فــي  2018م، والــذي  تخــرج منــه  18  فــي 

أبريــل 2019م.

وقــد اهتــم البنــك المركــزي بموضــوع األمــن الســيبراني، 
وجعلــه أحــد أهــم أولوياتــه، وركــز علــى جانــب التدريــب 
الفحــص  إجــراءات  إلــى  باإلضافــة  والحمايــة،  والوقايــة 

Secure 17,18 برنامج

عدد الخريجينالعامالبرنامج

Secure 17201717م
Secure 18201826م

43اإلجمالي

تواجهــه  مــا  ظــل  فــي  المســتمرة  المخاطــر  وتقييــم 
تحديــات  مــن  الرقابيــة  والســلطات  المركزيــة  البنــوك 
كبيــرة؛ خصوصــًا مــع تســارع الطلــب المتنامــي للمصرفية 
للمنتجــات  المتزايــدة  التعقيــد  ودرجــة  اإللكترونيــة، 
التــي تتطلــب تصميــم وتنفيــذ  والخدمــات المصرفيــة 
الســيبراني  باألمــن  متعلقــة  تنظيميــة  إســتراتيجيات 

العالميــة.  والمعاييــر  الممارســات  ألفضــل  ،وفقــًا 



10

الجامعــات  مــع  الشــراكة  أبــواب  الســعودي  المركــزي  البنــك  فتــح 
الســعودية؛ رغبــة منــه فــي تقليــل الفجــوة بيــن مــا يتعلمــه الطالــب فــي 
قاعــات الدراســة وبيــن مــا يواجهــه فــي واقــع الحيــاة العمليــة، فمــد يــده 
إلــى العديــد مــن الجامعــات المتخصصــة؛ لمنــح فرصــة التدريــب التعاونــي 
للطلبــة لممارســة العمــل فــي البنــك المركــزي وفــق فتــرة زمنيــة يتــم 
تحديدهــا بالتنســيق بيــن الجامعــة والبنــك، وكان لتلــك المبــادرة قيمــة 
مضافــة، حيــث ســاهمت فــي توعيــة وإعــداد الطلبــة لســوق العمــل 
لتوســيع  المركــزي؛  البنــك  يمتلكهــا  التــي  الخبــرات  مــن  واالســتفادة 
آفــاق ورؤيــة الملتحقيــن بالتدريــب التعاونــي لالقتصــاد وأهميتــه وتأثيــره 
فــي تقــدم الشــعوب وازدهــار األوطــان. وقــد اســتقبل البنــك المركــزي 
المتدربيــن فــي تخصصــات الماليــة والمحاســبة، والقانــون، واالقتصــاد، 

وإدارة األعمــال، وتقنيــة المعلومــات. 

إجمالي عدد المتدربين 

حتى نهاية عام 2019م.

 50
متدربـًا 

برنامج التدريب التعاوني
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برنامج صناعة التأمين لحديثي التخرج 

هــو برنامــج تدريبــي تــم تنفيــذه فــي عــام 2017م، ويتكــون مــن 9 دورات تدريبيــة 
تهــدف الــى تأهيــل حديثــي التخــرج لاللتحــاق بســوق العمــل عــن طريــق إكســابهم 
المعــارف والمهــارات والشــهادات المهنيــة الالزمــة لممارســة المهنــة، وقــد يســر 

لهــم هــذا البرنامــج الحصــول علــى فرصــة وظيفيــة فــي قطــاع التأميــن.

دبلوم التأمين المتقدم ACII  للكوادر 
العاملة في قطاع التأمين 

برنامــج دبلــوم التأميــن المتقــدم والمعتمــد مــن المعهــد البريطانــي للتأميــن 
يهــدف إلــى تأهيــل عــدد مــن الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي القطــاع لشــغل 
مناصــب قياديــة وإشــرافية فــي قطــاع التأميــن ممــا يســهم فــي ارتفــاع نســب 

التوطيــن فــي تلــك المناصــب.

إجمالي عدد الملتحقين بالبرنامج

 142 
متدربًا ومتدربًة

عدد المشاركينالعامالبرنامج

20189ماألول

201914مالثاني
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برنامج )لويدز( لتطوير الكوادر الوطنية 
العاملة في قطاع التأمين

بطلــــب مــــن البنــك المركــزي وبالتعــاون مــع اللجنــة التنفيذيــة لقطــاع التأميــن، 
تــــم فــــي عــــام 2018م تصميــــم برنامــج خــــاص لتدريــب الكــوادر الوطنيــة فــي 
ــذا البرنامــــج التدريبــــي مــــن  ســــوق لويــــدز للتأميــــن فــــي لنــــدن.  ويتكــــون هــ
أســــبوع تعريفــــي بالبرنامــــج وأهدافــــه، وســــبعة أســــابيع للتدريــــب علــــى رأس 
العمــــل فــــي شــــركات تأميــــن تعمــــل فــي الســــوق البريطانيــة. وركــــز البرنامــج 
علــــى أنــواع التأميــن العــام وإعــــادة التأميــــن. وخــــالل البرنامــج ُطلــــب مــــن كل 
متــدرب العمــل علــى مشــروع فــردي، وُأتيحت الفرصــة لــكل متــدرب بحضــور 
إلــــى حضــــور المحاضــــرات  االجتمــاع األســــبوعي مــــع المرشــــد، باإلضافــــة 

األســــبوعية التــــي تناقــــش المواضيــــع المتزامنــــة فــــي مخاطــــر التأميــــن.

البرنامج التدريبي لصناعة التأمين 
لإلعالميين

التعريــف  إلــى  2018م، ويهــدف  عــام  تــم تقديمــه فــي  التدريبــي  البرنامــج 
واللوائــح  األنظمــة  يشــمل  بمــا  التأميــن  قطــاع  فــي  األساســية  بالمبــادئ 
اإلعالمييــن  شــريحة  تثقيــف  ويســتهدف  الســعودي،  بالســوق  الخاصــة 
المهتميــن بقطــاع التأميــن. وقــد تــم تقديمــه لمــدة يوميــن، وتحملــت تكاليــف 
البرنامــج لجنــة اإلعــالم والتوعيــة التأمينيــة المنبثقــة مــن اللجنــة التنفيذيــة 

لقطــاع التأميــن التــي يشــرف عليهــا البنــك المركــزي.

استفاد من هذا البرنامج

10 
 مشاركين

 من قطاع التأمين. 

استفاد من هذا البرنامج

 69
مشاركــــــــــًا.
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 تم تدريب

متدربين
164,407

أنشأ البنك المركزي السعودي المعهد المصرفي؛ 
الموارد  قدرات  تطوير  في  محوري  بدور  ليقوم 
معارف  فأثرى  المالي،  القطاع  في  البشرية 
الكوادر  تأهيل  في  وساهم  القطاع،  موظفي 
الوطنية للعمل في القطاع المالي، فكانت رحلة 
الدور  ذلك  على  شاهد  خير  الماضية  السنوات 
الفاعل، حتى ُتّوجت تلك الجهود الجبارة بالمرسوم 

الصادر بتحويلها إلى "األكاديمية المالية".
في 11,936 برنامجًا تدريبيًا ُعقد في الفترة 

مابين عام 2000م، حتى نهاية 2018م.
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تم عقد البرنامج التدريبي الخاص باختبار المستوى األول لشهادة المحلل المالي المعتمد، المقّدم بالتعاون مع 	 
الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وذلك بمقر األكاديمية المالية في مدينة الرياض.

التدريبية 	  الدورات  من  مجموعة  يشمل  الذي  العراقي،  المركزي  البنك  لمنسوبي  التدريبي  البرنامج  عقد  تم 
المتخصصة في مجاالت عمل وأنشطة البنوك المركزية.

نفذت األكاديمية المالية بالتعاون مع البنك المركزي برنامجًا تدريبيًا في )الرقابة الميدانية والمكتبية في البنوك 	 
وأعمال الصرافة( لمنسوبي البنك المركزي اليمني.

نظمت األكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية محاضرة توعوية مخصصة لفئة الصم. 	 
فيصل 	  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  من  المجتمع  كلية  وطالب  لطالبات  توعوية  ندوة  األكاديمية  نظمت 

بالمنطقة الشرقية.
قدمت األكاديمية برنامجًا عن اللوائح التنظيمية للسوق المالية السعودية؛  ويهدف البرنامج إلى توفير منصة 	 

للمشاركين في السوق المالية ُيمِكنهم من خاللها مشاركة أساليب التفكير اإلبداعي التي يطبقونها على أرض 
الواقع.

نفذت األكاديمية المالية برنامج المصرفية اإلسالمية، الذي احتفلت بتخريج الدفعتين األولى والثانية منه في 	 
2019م. 

المالي 	  القطاع  في  للعاملين  المهنية  القدرات  تطوير  مشروع  افتتاح  حفل  المالية  األكاديمية  استضافت 
الخبراء  من  عدد  حضور  االفتتاح  وشِهد  للرقابة،  المركزي  البنك  محافظ  وكيل  سعادة  بحضور  )الجدارات(، 

والمختصين وممثلين عن الجهات العاملة في القطاع البنكي والتأمين والتمويل.
نظمت األكاديمية المالية محاضرة توعوية لطالب جامعة الملك سعود، عن الجدارات والبرامج التحضيرية لها. 	 

برامج وفعاليات األكاديمية المالية بالتعاون مع البنك 
المركزي خالل عام 2019م:
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باإلضافة إلى عقد ورش العمل المسائية المجانية اآلتية:

 	 Corporate Governance )2019 حوكمة الشركات – )مارس
 	 Enterprise Risk Management )2019 إدارة مخاطر المؤسسة – )مارس
 	 Real Estate Finance )2019 التمويل العقاري – )أبريل
 	Fraud Risk Assessment and Controls )2019 تقييم مخاطر االحتيال ومراقبتها – )أبريل
 	Demystifying credit rating )2019 إزالة الغموض عن التصنيف اإلئتماني  – )أبريل
 	 Certificate in Treasury Management )2019 شهادة في إدارة الخزينة – )أبريل
 	 Corporate Governance & Due Diligence )2019 منتــدى حوكمــة الشــركات والعنايــة الواجبــة – )أبريــل

 Forum
فوائد أن تكون حاماًل لشهادة محلل مالي ومستقبل المحلل المالي في المملكة – )مايو 2019(	 

 Benefits of becoming a CFA Charter holder and the future for CFA Charter holders in Saudi
 Arabia

فوائد أن تكون حاماًل لشهادة محلل مالي ومستقبل المحلل المالي في المملكة – )سبتمبر 2019(	 
 Benefits of becoming a CFA Charter holder and the future for CFA Charter holders in Saudi

 Arabia
 	 HR Analytics  )2019 تحليالت الموارد البشرية – )أكتوبر
التحديات والحلول إلدارة مخاطر المؤسسة ومخاطر العمليات  – )نوفمبر 2019(	 
 	The Challenges and Solutions for Managing Enterprise Risk and Operational Risk
التحليل المتقدم للبيانات وأساليب تقارير األعمال باستخدام برنامج اإلكسل  – )ديسمبر 2019(	 

Advanced Data Analysis & Business Reporting Techniques Using Excel
 	 The Future is here. Introduction to Business )2019 هنا المستقبل..مقدمة لذكاء األعمال  – )ديسمبر

Intelligence BI
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المبــــادرات 
التطوعيــــة
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المبــــادرات 
التطوعيــــة

اجتماعية،  ترفيهية  فعالية  بترتيب  السعودي  المركزي  البنك  بادر 
الرعاية  دار  زاروا  منسوبيه،  من  ومتطوعة  متطوعًا   30 بمشاركة 
 19 االثنين  يوم  في  وذلك  الرياض  بمدينة  للمسنين  االجتماعية 
أحوال  تفقد  بهدف  2019م،  أغسطس   19 الموافق  الحجة  ذي 
قيم  وتعزيز  العزلة  مستوى  لتقليل  معهم؛  والتواصل  المسنين 
ترتيب  على  المتطوعون  وعمل  المسلم.  المجتمع  بين  الترابط 
تخللتها  الدار،  نزالء  جميع  فيه  شارك  اجتماعي،  ترفيهي  برنامج 
بعض التحديات واأللعاب وفقرات من الفنون الشعبية، ومسابقات 
ترويحية، اختتمت بتوزيع الهدايا على النزالء، وبتناول طعام العشاء 

معهم جميعًا.

30
مشـــــاركًا 

من الموظفين والموظفات
في 19 أغسطس 2019م.

زيــــارة دار 
الرعايــــــــة 
االجتماعية
للمسنيـن
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ــرع بالــدم، بالتعــاون مــع  يقــوم البنــك المركــزي الســعودي بحمــالت للتب
بنــك الــدم فــي جهــات طبيــة محليــة متعــددة، وتأتــي هــذه الحمــالت 
ضمــن الجهــود المســتمرة التــي يبذلهــا البنــك المركــزي؛ لتســليط الضــوء 
إذ   المرضــى.  دعــم  فــي  المجتمعيــة  المســؤولية  برامــج  أهميــة  علــى 
ــًا مالئمــًا داخــل المنشــأة إلقامــة الوحــدة  يخصــص البنــك المركــزي مكان
الخاصــة بالتبــرع بالــدم، وتوفيــر التســهيالت الالزمــة للطاقــم الطبــي التابع 
لبنــك الــدم وللموظفيــن والموظفــات الراغبيــن فــي التبــرع. وقــد بلغ عدد 
المتبرعيــن حتــى نهايــة 2019م، 222 متبرعــًا، بكميــة 110,0000 مليلتــر 

مــن الــدم. 

الجهة 
عدد تاريخ الحملةالمستفيدة

عدد أيام كمية التبرعالمتبرعين
الحملة

مستشفى الملك 
فيصل التخصصي

2019/03/24م
2019/03/28م

106 متبرعًا 
53,0002 مليلترومتبرعة

مدينة الملك 
فهد الطبية

2019/11/13م
2019/11/14م

116 متبرعًا 
58,0002 مليلترومتبرعة

222 متبرعًا اإلجمالي
ومتبرعة

 110,000
4مليلتر

التبـــــرع 
بالــــــدم 

 222
متبرعًا 

من الموظفين والموظفات
حتى نهاية 2019م.
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على  منسوبيه  تدريب  على  السعودي  المركزي  البنك  حرص 
مع  التعامل  في  مستواهم   لرفع  األولية؛  اإلسعافات  برنامج 
االحتياج  المجتمع في حال  المفاجئة وخدمة  الصحية  المواقف 
الجهات  أفضل  مع  التنسيق  على  عمل  كما  لمساهمتهم، 
التخصصية لتقديم مثل تلك البرامج، من خالل شراكات مجتمعية 
هادفة ذات طابع إنساني نبيل، إذ تساعد التدخالت اإلسعافية 
الصحيحة على إنقاذ حياة إنسان، أو تقليل الضرر به جراء نزيف حاد 
أو غيبوبة قد تكون قاتلة أو انسداد لمجرى التنفس قد يودي 
العالمي  اليوم  في  توعوية  محاضرة  البنك  نظم  وقد  بحياته. 
استضافة  تم خاللها  2019/9/16م،  بتاريخ  األولية  لإلسعافات 
مدرب من هيئة الهالل األحمر السعودي بمدينة الرياض؛ لتدريب 
للتطوع في  األولية؛  اإلسعافات  إجراءات  على  البنك  منسوبي 
إنقاذ أرواح المحتاجين في األوقات الحرجة، وتخلل ذلك التدريب 
إجراء  كيفية  على  الحضور،  من  اإلجراءات  لبعض  عملي  تطبيق 

اإلسعافات األولية للمصابين أو فاقدي الوعي.

كان عدد الحضور ما يقارب

 60
مشــــاركًا 

من الموظفين والموظفات.

تدريــــــــب 
المتطوعين
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3
المسؤولية 
تجــاه البيئة
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بادر البنك المركزي بإعادة تدوير األثاث الناتج عن عمليات إعادة 
الجمعيات  مع  بالتواصل  وذلك  للبنك،  الرئيسي  المركز  تطوير 
كميات  من  االستفادة  لها  أتاحت  حيث  الرياض،  بمدينة  الخيرية 
الخيرية  للجمعيات  ودعمًا  جهة،  من  البيئة  على  حفاظًا  محددة؛ 

لالستفادة منه في مواقع العمل من جهة أخرى. 

الكميةالصنفالجهة المستفيدةالسنة

1435هـ
2014م

مجموعة51جمعية البر الخيرية بمنطقة الرياض
41603جمعية البر الخيرية بالرياض فرع العريجاء

7575جمعية البر الخيرية بالرياض فرع حي الفيصلية
43697جمعية البر الخيرية بالرياض

1436هـ
2015م

مجموعة54جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية
مجموعة47جمعية البر الخيرية بالرياض فرع العريجاء

1437هـ
2016م

362,959جمعية أصيل التعاونية
مجموعة23جمعية البر الخيرية بالرياض

1438هـ
2017م

مجموعة17جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية
371,018جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية

1440هـ
402,385جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية2018م

1441هـ
2019م

11382جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية
845مركز التوحد

مجموعة2243جمعية اإلمام محمد بن سعود بمحافظة الدرعية
8149جمعية تطوير العمل التنموي " تنامي "

91,028جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية
644لجنة التنمية االجتماعية بالسويدي

636جمعية نادي الصم بالرياض
7121جمعية المؤسسة الدعوية للصم

تدوير األثاث المستخدم للجمعيات الخيرية

استفادت من المبادرة 

10
جمعيـات 

ومنظمات غير ربحية. 
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يقــوم البنــك المركــزي بإجــراءات عمليــة مســتمرة 	 
لمعالجــة المشــكالت التــي تواجــه البيئــة، وتشــجع 
وإدارة  والميــاه  الطاقــة  اســتهالك  ترشــيد  علــى 
وإدارة  ســليم،  بشــكل  منهــا  والتخلــص  النفايــات 
انبعاثــات الغــازات رغــم محدوديتهــا، كل ذلــك فــي 
إطــار ممارســات مســؤولة فــي مجــال االســتدامة 

جــاءت علــى النحــو اآلتــي :

البيئــة الطبيعيــة: قــام البنــك المركــزي باســتزراع 	 
المنطقــة المحيطــة بالمركــز الرئيســي؛ بهــدف زيــادة 
الغطــاء النباتــي المحيــط بالبنــك المركــزي، واســتثمار 
المســاحات الشــاغرة حولــه فــي زيــادة البيئــة الخضــراء. 

ــاه: قــام البنــك المركــزي 	  تخفيــض اســتهالك المي
تعمــل  بأخــرى  للميــاه  العاديــة  الصنابيــر  باســتبدال 
وكميــة  ســرعة  فــي  تتحكــم  متقدمــة،  بتقنيــة 
لالســتخدام،  وفقــًا  الصنابيــر  مــن  الميــاه  انســياب 
ترشــيد وخفــض كميــات  الــذي ســاهم فــي  األمــر 

المســتهلكة.  الميــاه 

علــى 	  المركــزي  البنــك  عمــل  الــورق:  اســتهالك 
للتقنيــة  والتحــول  الــورق،  اســتهالك  تخفيــض 
للوصــول تدريجيــًا إلــى بيئــة دون ورق، وقــد حقــق 

مساهمات بيئية
ســاما تقدمــًا فــي هــذا الجانــب، حيــث انخفضــت 
كميــات الــورق المســتخدمة بمقــدار 50% للعــام 
العــام   فــي  المســتخدمة  الكميــات  عــن  2019م، 

قبلــه.  الــذي 

مبانــي البنــك المركــزي: يتضــح جليــًا االهتمــام بــأن  	 
تكــون المبانــي الخاصــة بالبنــك المركــزي صديقــة 
للبيئــة، مــن خــالل االلتــزام وأخــذ جميــع المعاييــر 
البيئيــة اإليجابيــة بعيــن االعتبــار، األمــر الــذي مــن 
الضــارة  التأثيــرات  خفــض  فــي  اإلســهام  شــأنه 
التقليديــة.  والتشــييد  البنــاء  طــرق  عــن  الناتجــة 
باإلضافــة إلــى تحســين عمليــات التكييــف والتهويــة 
ونوعيــة النباتــات التــي تحيــط بالمبانــي إضافــة إلــى 

الداخليــة. النباتــات 
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4
المسؤولية

تجــاه الموظفين 
وعائـالتهم
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البرامج التدريبية والشهادات 
المهنية:

المــال  رأس  تطويــر  علــى  العمــل  علــى  المركــزي  البنــك  حــرص 
ــة، ومواجهــة  ــادة المرحل ــه ودوره فــي قي ــًا بأهميت البشــري؛ إيمان
تغيــرات المســتقبل بــكادر وظيفــي متطــور، يســهم فــي تجــاوز 
المالــي  للقطــاع  المصيريــة  القــرارات  ويصنــع  الصعوبــات، 
ــزة،  وذلــك مــن خــالل إدارة المــوارد  واالقتصــادي بقــدرات متمي
المركــزي  البنــك  لموظفــي  التدريــب  جرعــات  بتكثيــف  البشــرية 
الجامعــات  أفضــل  فــي  تقــام  متخصصــة،  بــدورات  بإلحاقهــم 

العالــم.  حــول  التدريــب  ومراكــز 

برامج التدريب على رأس العمل: 
شــرع البنــك المركــزي فــي تقديــم برامج التدريــب على رأس العمل 
للموظفيــن مبكــرًا، مّمــا يســهم فــي فهــم الموظــف لطريقــة 
العمــل والبيئــة التنظيميــة واكتســاب الخبــرة وطريقــة التواصــل 
بطريقــة  المنظمــة،  فــي  والوظائــف  القطاعــات  مختلــف  مــع 
مهنيــة تســهم فــي زيــادة معــارف ومهــارات وقــدرات الموظــف 

مــن جانــب، وتحســن مــن التكامــل بيــن الموظفيــن والوظائــف.

التحق بهذا البرنامج حتى 2019م

149
موظفًا

تم تدريب

 حتى نهاية 2019م

موظفًا وموظفة 34,187 

1

2

3

برنامج المساهمة في تعليم قيادة 
الموظفات للسيارة:

بادر البنك المركزي  بتقديم برنامج تغطية تكاليف رسوم تعليم 
من  الطبي  والفحص  الرخصة  واستخراج  للسيارة  المرأة  قيادة 
المراكز المعتمدة؛ دعمًا  منه للموظفات وحرصًا على إكسابهن  
المهارات الالزمة للقيادة  وممارسة حقهن في ذلك بعد صدور 

التوجيهات الخاصة بالسماح بقيادة المرأة للسيارة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من 
تلك المبادرة الحديثة،

 139
موظفة
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5

برنامج تشجيع الموظفين على 
الصحة العامة والرياضة: 

األنديــة  رســوم  دفــع  برنامــج  باعتمــاد  المركــزي  البنــك  ســاهم 
الرياضيــة لمنســوبيه؛ وذلــك لحثهــم علــى ممارســة الرياضــة ، إيمانــًا 
منــه  بأهميــة جــودة الحيــاة فــي تحســين عطــاء الموظــف وأدائــه 
لمهامــه، والتــي مــن أهمهــا تمتــع اإلنســان بصحــة جيــدة، مــن خــالل 
ممارســة الرياضــة بشــكل مســتمر، مّمــا يســهم فــي حــرق الدهــون 
وتعزيــز قــدرة العضــالت والمفاصــل، إضافــة إلــى  تحســين وظائــف 
األعضــاء ورفــع مناعــة اإلنســان ضــد األمــراض ،والــذي  ينعكــس 

ــة.  ــًا علــى الصحــة النفســية واالجتماعي إيجاب

بلغ عدد المستفيدين

 حتى نهاية 2019م.

 1,191
موظفًا وموظفة

العيادة الداخلية للموظفين:
عمــد البنــك المركــزي إلــى توفيــر عيــادة طبيــة داخليــة  بهــدف   
تقديــم الرعايــة الصحيــة لموظفيــه ، وحرصــا منــه علــى أن تكــون 
هنــاك اســتجابة ســريعة فــي حــال الحاجــة إلــى  الخدمــات  الصحيــة  
أو اإلســعافية ، إضافــة إلــى تقديــم الجانبيــن التوعــوي والعالجــي 

ــة. فــي الحــاالت االعتيادي

عدد الزيارات لالستفادة من خدمات 
العيادة خالل عام 2019م،

 3,101
زيارة

عدد المستفيدينالعام

2018514م

2019677م

1191اإلجمالي
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الفعاليات الداخلية عام 2019م:

استبانة المسؤولية المجتمعية:
 829 فيها  وشارك  المجتمعية،  بالمسؤولية  الوعي  مستوى  لقياس  المركزي؛  البنك  لموظفي  استبانة  طرح  تم 
موظفًا وموظفة، بما يعادل 32% من إجمالي عدد الموظفين، وعكست االستبانة نتائج جيدة يمكن البناء عليها 
المرجوة، ويسهم في  الذي يحقق األهداف  بالشكل  المركزي،  للبنك  المجتمعية  المسؤولية  إستراتيجية  لتطوير 
و  االستبانة  للمشاركين في  تقديرية  جوائز  ثالث  على  إجراء سحب  تم  وقد  المجتمعية،  ومبادراته  قدراته  تطوير 

تقديم هدايا قيمة لهم.

مسابقة اللغة العربية تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية: 
تم إطالق مسابقة عن طريق المدققين اللغويين بقسم التواصل الداخلي، شارك فيها أكثر من 1,062 من منسوبي 
فائزين عن طريق    10 اختيار  أسفرت عن  إجابات،   210 الصحيحة  اإلجابات  بلغ عدد  المركزي وفروعه، حيث  البنك 

السحب اإللكتروني، حصل فيها الفائزون على جوائز تشجيعية. 

حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية:
أقام البنك المركزي حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية للموظفين والموظفات في المقر الرئيسي؛ لتقديم 

خدمات الرعاية الصحية باإلضافة إلى الرد على أسئلة الحضور.

فعالية اليوم العالمي لالدخار:
28 أكتوبر من كل عام، بهدف  العالمي لالدخار الذي يوافق  اليوم  المركزي فعالية توعوية بمناسبة  البنك  أقام 
تشجيع ثقافة االدخار ومساعدة المشتركين في التخطيط لالحتياجات واألهداف المالية المستقبلية، وقد شارك 

في هذه الفعالية  نحو 100 موظف وموظفة. 

تطوير البيئة الطبيعية للمركز الرئيسي:
استضاف البنك المركزي خبراء من وزارة البيئة والزراعة والمياه، بهدف تحسين البيئة الطبيعية  وتطويرها، والتخلص 

من النباتات غير المناسبة في المركز الرئيسي واستزراع الشتالت المتوافقة مع أجواء البيئة المحلية.

6
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إستراتيجية 

المسؤوليـــة 
المجتمعيــــة



28

يسعى البنك المركزي السعودي إلى ممارسة جوهر 
المسؤولية المجتمعية بشكل نموذجي معترف به، 
يؤثر إيجابًا في جميع األطراف المعنية التي يتعامل 
معهم، وأن يؤدي دورًا فريدًا في النضج االقتصادي 
للمساهمة  لقدراته  المستمر  التطوير  مع  والمالي، 

في التنمية المستدامة. 
يعزز  إستراتيجيًا،  هدفًا  المركزي  البنك  وضع  وقد 
من  وينطلق  العمالء  لدى  الذهنية  وصورته  دوره 
مسؤوليته تجاه مجتمعه، أال وهو "تعزيز المسؤولية 
بناء  إلى  خالله  من  انطلق  الذي  المجتمعية"،  
والتي  المجتمعية  المسؤولية  في   إستراتيجيته 
اعتمدت في ديسمبر 2019م، من خالل العمل على 

محاور رئيسية جاءت على النحو اآلتي:
زيادة وعي الموظفين بالمسؤولية المجتمعية.. 1
في . 2 المجتمعية  المسؤولية  مبادئ  ترسيخ 

سياسات وإجراءات المنظمة.
تدعم . 3 التي  والفعاليات  المبادرات  إطالق 

المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والبيئة.
البنك . 4 عليها  يشرف  التي  القطاعات  تحفيز 

المركزي لممارسة المسؤولية المجتمعية.

بجميع  االهتمام  اإلستراتيجية  تلك  تضمنت  وقد 
البنك  بعمل  عملها  يرتبط  التي  المعنية،  األطراف 
بشكل  المجتمعية  لمسؤوليتها  تطبيقًا  المركزي؛ 

مثالي، ومن هذا المنطلق؛ وجه البنك المركزي إستراتيجيته 
فئات  على  والتركيز  المصالح،  أصحاب  بجميع  لالهتمام 
له،  المجتمعي  الدور  إبراز  في  أهمية  من  لها  لما  محددة، 

وذلك من خالل التركيز على المحاور اآلتية:    
المجتمع، مع 	  التواصل مع  المجتمع: ويتضمن جوانب 

المالي  والوعي  والتعليم  التدريب  برامج  على:  التركيز 
ذوي  األشخاص  تمكين   - البطالة  بقضية  االهتمام   -

اإلعاقة - دعم القطاع الثالث. 
االهتمام 	  جوانب  ويتضمن  العمل:  وبيئة  الموظفون 

جاذبة  عمل  بيئة  وتوفير  البشري،  المال  رأس  بتطوير 
ومثالية وفق أفضل معايير الصحة والسالمة المهنية، 
واالهتمام بعائالت الموظفين، وتحفيز العمل التطوعي 

المنظم في جوانب يحتاجها المجتمع.
الكيانات المنتمية للقطاع المالي: ويتضمن االهتمام 	 

بالمسؤولية المجتمعية على مستوى القطاع، وتمكين 
المركزي من  البنك  التي يشرف عليها  المالية  الكيانات 
تطوير تلك الممارسات بما ينعكس إيجابًا على سمعة 
في  االستمرار  مع  الحقل،  هذا  في  وفاعليته  القطاع 
العمالء  بحماية  المتعلقة  واإلجراءات  األنظمة  تطوير 
وتوعيتهم وتثقيفهم، وإعطاء فرص للموردين المحليين 

في تقديم خدماتهم للقطاع.
موارد 	  على  المحافظة  على  العمل  وتتضمن  البيئة: 

من  البيئة،  على  الضارة  اآلثار  وتقليل  الطبيعية  البيئة 
واالنبعاثات،  الطاقة  استهالك  تحسين معدالت  خالل 

اإلستراتيجية الجديدة للمسؤوليـة المجتمعيـة
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وتقليل استخدام الورق، وترشيد استخدام المياه، 
وبحث أي أفكار جديدة تساهم في المحافظة على 

مكونات البيئة الطبيعية.

وسيتضمن إطار تطبيق اإلستراتيجية العمل في البداية 
على إبراز وجود المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي 
ومبادراته؛ لتكون معروفة لدى المجتمع مع االهتمام 
المجتمعية،   المسؤولية  حقل  في  موظفيه  بتوعية 
والعمل  المالي،  القطاع  تجاه  بمسؤوليته  والوفاء 
بعد  سيتحرك  َثم  ومن  البيئة.  لتحسين  جاد  بشكل 
تحقيق هدفه المرحلي باالنتقال تدريجيًا إلى التركيز على 

القطاع؛ إذ إن التحسن في ممارسة القطاع للمسؤولية 
المجتمعية هو هدف هام يسعى له البنك المركزي، مع 
متوازن  بشكل  المحاور  جميع  على  العمل  في  استمراره 
التي  وللجهات  له  المجتمعية  المسؤولية  تعزيز  يضمن 
وأهداف  المستدامة  التنمية  يحقق  بما  عليها،  يشرف 

رؤية المملكة 2030. 

وقد بدأت أولى الخطوات الفعلية لهذا التفعيل، من خالل 
إنشاء وحدة إدارية بمسمى شعبة المسؤولية اإلجتماعية 

تم ربطها بإدارة التواصل.

%40
%30

%10
%10

%20
%40

%30
%20

قصير المدى طويل المدى

البيئة القطاع الموظفون المجتمع

إستراتيجية المسؤولية المجتمعية
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6
أهم مبادرات الجهـــات 

التي يشـــــــرف عليها 
البنك المركزي 
2017 - 2019م
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مبادرات الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي:

تأسيس مركز التميز للتوحد - البنوك السعودية
البشرية  الموارد  وزارة  مع  بالتعاون  السعودي  المركزي  البنك  بادر 
بتأسيس  السعودية،  البنوك  من  وبدعم  االجتماعية،  والتنمية 
وتشغيل مركز التميز للتوحد، وذلك في العام 2019م ليكون مركزًا 
رئيسيًا، ومرجعًا متخصصًا لجميع مراكز التوحد الخاصة في المملكة، 
وتعميم تجربته والمساعدة في نقل المعرفة وتدريب وتأهيل الكوادر 
العاملة في تلك المراكز، إضافة إلى دعم األبحاث االجتماعية وإنشاء 
قاعدة بيانات وطنية ونمذجة الخدمات المقدمة لحاالت التوحد في 

المملكة.
يأتي ذلك  إيمانًا من البنك المركزي  بأهمية الشراكة مع المجتمع 
األسر  بعض  تواجه  التي  المجتمعية  للمشكالت  حلول  لتقديم 
واألفراد، عبر بعض الحاالت المرضية التي يصعب عالجها أو تكون 

تكلفتها مرتفعة بشكل كبير.
ويهدف المركز إلى استقطاب الخبرات ونقل التجارب العالمية محليًا، 
بتأهيلهم  والقيام  بالتوحد؛  المصابين  ومساندة  رعاية  جانب  إلى 

اجتماعيًا ودمجهم في سوق العمل . 

برنامج تمويل األسر المنتجة - البنك األهلي 
التجاري 

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تمويل لألسر المنتجة بدون جدوى 
المادي لذوات  الدعم  ربحية كقرض حسن، حيث ركزت على تقديم 
الدخل المحدود وكل من ترغب في العمل واإلنتاج للحد من ظاهرتي 
والمشاريع  المنتجة  األسر  سيدات  واستهدفت  والبطالة.  الفقر 

الصغيرة. 

برنامج رعاية األيتام - البنك األهلي التجاري
يهدف هذا البرنامج إلى دعم الطلبة األيتام المسجلين بالجمعيات 
التدريب  من  متكاملة  خدمات  حزمة  تقديم  على  ويقوم  الخيرية، 
والترفيه والصحة؛ لصقل شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم حتى يتمكنوا 
من دخول سوق العمل أو إكمال دراستهم الجامعية. وقد استهدف 

هذا البرنامج الطلبة والطالبات على حد سواء.

بلغت قيمة المحفظة التمويلية
لهذه المبادرة

42,150,000 ريال 

كان عدد المستفيدات

 11,251
مستفيدة

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

17,600,000 ريال 

بلغ عدد المستفيدين 

 1,291
طالبًا وطالبة 

بلغت قيمة الدعم لهذه المبادرة أكثر من

286,000,000 ريال 
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برنامج اإلنتاج الحرفي - البنك األهلي التجاري
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آليات ومناهج التدريب الحرفي؛ لرفع 
جودة المنتجات ومساعدة الحرفيات على التسويق من خالل تأهيل 
في  والجودة  واالبتكار  العمل  على  مهاراتها  وتنمية  المرأة  وتمكين 
األسر  من  سيدات  البرنامج  استهدف  وقد  اليدوية،  الحرف  مجال 

المحتاجة المسجلة لدى الجمعيات الخيرية.

برنامج سامبا لإلسكان - مجموعة سامبا المالية 
يهدف هذا البرنامج إلى دعم األفراد األشد حاجة في توفير مسكن 
سنوات  خمس  في  سكنية  وحدة   500 توفير  يستهدف  حيث  لهم، 

لألسر األشد حاجة من خالل تسليم مئة وحدة سكنية سنويًا. 

دعم مبادرة فرجت - مجموعة سامبا المالية/ 
البنك العربي الوطني

مبادرة  الوطني في  العربي  والبنك  المالية  شاركت مجموعة سامبا 
»فرجت« التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة الخدمات اإللكترونية 
»أبشر« خالل شهر رمضان المبارك؛ لمساعدة الموقوفين والسجناء 

في قضايا مالية واإلفراج عنهم. 

محفظة القروض الحسنة - بنك الجزيرة
المنتجة  واألسر  والفتيات  الشباب  إقراض  على  البرنامج  هذا  يعمل 
مريحة  بأقساط  وسدادها  الصغيرة،  مشاريعهم  مال  رأس  لتمويل 
والمشاريع  المنتجة  األسر  ويستهدف  فوائد،  أو  أرباح  أي  ودون 

متناهية الصغر.

برنامج تدريب وتأهيل الشباب والفتيات - بنك 
الجزيرة

يعمل البرنامج على تقديم حزمة من المشاريع التدريبية التي تساهم في 
تمكين الشباب من خالل أدوات ومهارات تساعدهم في صنع مستقبلهم 

وصقل مواهبهم، ويستهدف الشباب والفتيات على حد سواء.

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

9,520,000 ريال

كان عدد المستفيدات 

 2,435
سيدة

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

100,000,000 ريال

يستهدف

 500
وحدة سكنية

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

31,700,000 ريال

بلغ عدد المستفيدين

 5,217
مستفيدًا ومستفيدة

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

8,334,059 ريااًل

بلغ عدد المستفيدين

 4,789
مستفيدًا ومستفيدة

بلغت مساهمة بنك سامبا 

5,000,000 ريال
بلغت مساهمة البنك العربي الوطني

 2,000,000 ريال
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برنامج دعم األشخاص ذوي اإلعاقة - بنك 
الجزيرة

يعمل هذا البرنامج على دعم مشاريع تعمل على تقديم حلول لمعاناة 
األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومعالجة جوانب الضعف المختلفة 
بالشراكة مع جهات متخصصة –حكومية وخاصة- في مجاالت اإلعاقة، 
ويستهدف هذا البرنامج جميع األشخاص ذوي اإلعاقة باختالف نوع 

اإلعاقة. 

مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية - مصرف 
الراجحي

الراجحي على إنشاء وتجهيز مركز طبي متكامل ضمن  يعمل مصرف 
القلبية، وقد  القصيم للقسطرة  العام في منطقة  الرس  مستشفى 
تم البدء بالمشروع ومن المتوقع االنتهاء منه وإطالق أعماله فعليًا 
في الربع األول من عام 2021م. ُقدمت المبادرة بهدف دعم القطاع 
القصيم  منطقة  في  الموجودة  االنتظار  قائمة  وتخفيف  الصحي، 

والمناطق القريبة منها، وإتاحة فرص للعمل.

مركز مصرف الراجحي للعالج الطبيعي والعالج 
الوظيفي ومكافحة التدخين - مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي ببناء وتجهيز مركز طبي متكامل ضمن مستشفى 
طريف العام للعالج الطبيعي والعالج الوظيفي، باإلضافة إلى مركز 
لمكافحة التدخين وقد تم فعليًا إطالق أعمال المركز في الربع األول 
الشمالية،  الحدود  منطقة  أمير  قبل  من   2020 الجاري  العام  من 
الجانب،  هذا  في  الصحي  القطاع  جهود  دعم  إلى  المركز  ويهدف 

باإلضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة في هذه المنطقة.

المساهمة في مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 
- البنك الفرنسي

سلمان  الملك  لمركز  كاملة  عضوية  بتدشين  الفرنسي  البنك  قام 
ألبحاث اإلعاقة، بحيث يصبح البنك أحد األعضاء المؤسسين للمركز، 
اإلعاقة من  حياة ذوي  نوعية  تحسين  إلى  المساهمة  وتهدف هذه 

خالل البحث العلمي لتقديم الحلول لمشكالت اإلعاقة.

بلغت تكلفة هذا البرنامج 

7,338,917 ريااًل

بلغ عدد المستفيدين 

 4,139
شخصًا من ذوي اإلعاقة

تبلغ تكلفة هذه المبادرة

10,161,000 ريال

بلغت تكلفة هذه المبادرة

8,700,000 ريال

بلغت تكلفة المساهمة

2,000,000 ريال
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دعم جمعية "عالجي" الخيرية - البنك الفرنسي/ 
البنك العربي الوطني

إلى  العربي الوطني دعمًا ماليًا  الفرنسي والبنك  البنك  قدم كل من 
جمعية عالجي؛ وذلك لخدمتها ألبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود، 
والتي تهدف إلى إجراء أكثر من 1000 عملية عيون، إضافة إلى عمليات 
جراحة القلب والعظام والسمنة والعمود الفقري، وجراحات القوقعة 

والقرنية، تحت مظلة التكافل االجتماعي. 

مسرعة األعمال "َتقُدم" - بنك ساب 
جامعات  يتضمن  والتوجيه  اإلرشاد  على  قائم  عملي  برنامج  هو 
أعد  وقد  الناشئة.  األعمال  ومساندة  تسريع  إلى  ويهدف  متعددة، 
البرنامج عن طريق مركز ريادة األعمال التابع لجامعة الملك عبد الله 
بالتعاون  المركز  بواسطة  إدارته  وتتم   ،)KAUST( والتقنية  للعلوم 
مع ساب، ويساعد البرنامج رواد األعمال الجامعيين المحتملين على 

تحويل المشاريع إلى نماذج رائدة، واألفكار إلى أعمال. 

أكاديمية ساب - بنك ساب 
تم إطالق أكاديمية ساب للتطوير والتدريب في كل من الرياض وجدة 
والشابات،  الشباب  قدرات  بتطوير  األكاديمية  هذه  وتعنى  والدمام، 
وتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة؛ وذلك عبر إعطائهم دورات 
الذات ومهارات  التالية: تطوير  المجاالت  3 أشهر في  متقدمة لمدة 
غسل  ومكافحة  وااللتزام  لألفراد،  المصرفية  والخدمات  التواصل، 

األموال، وخدمة العمالء.

برنامج ريالي - بنك ساب 
مستوى  ورفع  الطالب  تمكين  إلى  يهدف  تدريبي  برنامج  هو  ريالي 
التخاذ  الالزمة  باألدوات  تزويدهم  من خالل  المالي  والوعي  الثقافة 

قرارات مالية سليمة.

بلغت مساهمة البنك الفرنسي

2,000,000 ريال
بلغت مساهمة البنك العربي

1,000,000 ريال

تهدف إلى إجراء

 1000
عملية عيون

تجاوزت تكلفة المبادرة

9,000,000 ريال

بمشاركة  78فريقًا

مـــــــن  14جــامعة

تخرج منها

600 متدرب ومتدربة
خالل 4 سنوات.

في 2600 مدرسة، في 16 مدينة 
حول المملكة. 

بلغ عدد المستفيدين

560,000
طالب وطالبة
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عيادة ساب للنساء والوالدة بجمعية عناية لرعاية 
المرضى - بنك ساب 

قام بنك ساب بإنشاء عيادة النساء والوالدة لألسر المحتاجة، بالتعاون 
العيادة في  إنشاء هذه  المرضى. وقد ساهم  لرعاية  مع جمعية عناية 

دعم جهود الجمعية لخدمة المستفيدين من خدماتها. 

مبادرة الفرع االفتراضي للبنك - بنك االستثمار
مدينة  داخل  لألطفال  افتراضيًا  فرعًا  لالستثمار  السعودي  البنك  أنشأ 
المصرفي  الوعي  تعزيز  بهدف  وذلك  التعليمية؛  الترفيهية  "كيدزدوم" 
لدى األطفال. كما درب البنك موظفي المدن الترفيهية على شرح آلية 
الخدمات البنكية للبنك السعودي لالستثمار ليقوموا بتدريب األطفال 

على كيفية تجسيد أعمال موظفي البنك في الفروع االفتراضية. 

برنامج واو الخير - بنك االستثمار
نقاط  تحويل  إمكانية  خاللها  من  يتم  منصة  عن  عبارة  البرنامج  هذا 
المشتريات التي يحصل عليها عمالء البنك إلى الجمعيات الخيرية التي 
من  المستفيدين  المبادرة  هذه  وتمكن  معها.  بالتنسيق  البنك  قام 

الجمعيات من الحصول على دعم عمالء البنك.

اعتماد %1 من صافي األرباح لخدمة المجتمع - 
مصرف اإلنماء 

المجتمعية  اإلنماء  مصرف  مسؤولية  تعزيز  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
من خالل تحويل %1 من صافي األرباح لتمويل المبادرات التي يطلقها 

المصرف في خدمة المجتمع.

 - STEM دعم المركز الوطني لتطوير التعليم
مصرف اإلنماء

التعليم ممثلة بمبادرة  المبادرة لدعم وزارة  قدم مصرف اإلنماء هذه 
والرياضيات  والهندسة  والتقنية  العلوم  تعليم  لتطوير  الوطني  المركز 
STEM، والذي جاء إطالقه ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني وبما 
ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز خطوات االنتقال نحو 
مهارات  تحفيز  التنافسية من خالل  الكفاءة  ورفع  المعرفي،  االقتصاد 

التفكير العلمي لدى طالب التعليم العام بالمملكة.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 

252,000 ريال
سنويًا. 

عدد المستفيدين

500 طفل
سنويًا

يتوقع أن يتبرع العمالء بما يزيد عن

500,000 ريال
سنويًا. 

عدد الجمعيات المستفيدة

47
جمعية خيرية

بلغ عدد المستفيدين أكثر من 

13,000
حالة

 منذ افتتاح العيادة.

بلغت قيمة الدعم المقدم 

3,000,000 ريال
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دعم صندوق اإلنماء وريف الوقفي - مصرف 
اإلنماء

صندوق  وهو  الوقفي،  وريف  اإلنماء  صندوق  بدعم  المصرف  قام 
لصالح  وحداته  ُتوقف  عامًا  طرحًا  ومطروح  مفتوح  وقفي  استثماري 

مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية )وريف الخيرية(. 

دعم صندوق اإلنماء عناية الوقفي - مصرف اإلنماء
قام المصرف بدعم صندوق اإلنماء عناية الوقفي وهو صندوق استثماري 
وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا، توقف وحداته لصالح الجمعية الخيرية 

الصحية لرعاية المرضى )عناية(.

دعم صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد - مصرف
اإلنماء

قام المصرف بدعم صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد وهو صندوق
استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا، توقف وحداته لصالح

جمعية العناية بمساجد الطرق.

دعم مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث - بنك الرياض 

قام بنك الرياض بدعم وتوفير الرعاية الطبية والتخصصية لذوي اضطراب 
ومركز  التخصصي  فيصل  الملك  مستشفى  مع  بالتعاون  التوحد  طيف 
األبحاث، من خالل دعم األبحاث العلمية، وتدريب العاملين بالمركز، إضافًة 
إلى نشر الوعي باضطراب التوحد، من خالل تقديم دعم مالي للمركز للعمل 
على الدراسات والبرامج الخاصة بالتوحد لمدة ثالث سنوات، وقد قدم 
البنك مبلغ 10,100,000 ريال في عام 2018م، ومبلغ 10,790,000 ريال 

خالل 2019م. 

برنامج األجهزة الطبية - بنك الرياض
األجهزة  من  بعدد  تبرع  حيث  المبادرة،  هذه  بتقديم  الرياض  بنك  قام 
الطبية لبعض من المراكز الصحية بمناطق الرياض، عسير، المدينة المنورة، 

الحدود الشمالية؛ لخدمة المستفيدين من خدمات تلك المراكز. 

إنشاء كرسي بنك البالد البحثي للتنمية المستدامة 
واألمن الغذائي - بنك البالد

بالتعاون مع جامعة الملك فيصل باألحساء، تم إنشاء كرسي بنك البالد 
البحثي للتنمية المستدامة واألمن الغذائي، ويستمر عمل هذا الكرسي 

لمدة ثالث سنوات. 

بلغت إجمالي قيمة الدعم المقدم 

20,890,000 ريال 
حتى عام 2019م

بلغت تكلفة المبادرة

900,000 ريال

تبلغ تكلفة المبادرة

3,000,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

1,000,000 ريال

بلغت قيمة الدعم المقدم 

1,000,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

1,000,000 ريال
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بلغت تكلفة المبادرة

104,900 ريال
تطوير برنامج التاجر الصغير - بنك الرياض

قدم بنك الرياض هذه المبادرة لترسيخ الثقافة المالية وإدارة األموال 
لدى األطفال، وتمكينهم من االستخدام الجيد للموارد المالية، وقد 

استهدفت المبادرة أطفال الموظفين العاملين بالبنك. 

دعم مبادرة جود اإلسكان - عدة جهات
أطلقتها  التي  الخيرية  جود  لمنصة  دعمًا  مالية  جهات  عدة  قدمت 
العربية  المملكة  حول  فقرًا  األشد  لألسر  دعمًا  اإلسكان  وزارة 
الفئة  لهذه  السكن  مشكلة  على  القضاء  في  لإلسهام  السعودية؛ 

بدعم من الجهات المتبرعة.

العناية باأليتام - شركة بوبا 
مبادرة"تطمن"  منها:  لأليتام  مبادرات  عدة  بوبا  شركة  قدمت 
إلى  تهدف  جميعها  وكانت  الصحية،  والورش  المجاني  والتأمين 
يغطي  الذي  الطبي  التأمين  توفير  خالل  من  األيتام  بصحة  العناية 
احتياجاتهم مجانًا، باإلضافة إلى تقديم ورش صحية توعوية لتحسين 

معارفهم وممارساتهم الصحية.

تجهيز غرفة أطفال مرضى الدم الوراثي - شركة 
تشب للتأمين

وتجهيز  لتأهيل  إرادة  لجمعية  بالتبرع  للتأمين  تشب  شركة  قامت 
منها  مساهمة  الوراثي؛  الدم  مرضى  أطفال  ألعاب  غرفة  وتشغيل 

في دعم جهود الجمعية لخدمة األطفال المصابين بهذا المرض. 

مبادرة لنزرعها - شركة التعاونية 
بالمملكة؛  مدن  عدة  في  األشجار  زراعة  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
المدن  داخل  األحياء  مختلف  في  النباتي  الغطاء  زيادة  بهدف 
لتحسين بيئتها؛ مما يزيد من جودة حياة األفراد، ويسهم في تحقيق 

االستدامة. 

استفاد من تلك المبادارت أكثر من 

 3,000
يتيم ويتيمة

بلغت تكلفة المبادرة 

112,500 ريال

مبالغ المساهمات لهذه المبادرة

40,000,000 ريال
مصرف الراجحي

1,000,000 ريال
شركة دار التمليك

1,000,000 ريال
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

بلغت تكلفة هذه المبادرة

114,285 ريال
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مبادرة منازل آمنة - شركة التعاونية 
قدمت هذه المبادرة؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي واالجتماعي 
قامت  حيث  السكن،  بجانب  االهتمام  خالل  من  وذلك  للمحتاجين، 
المبادرة بالمساهمة في إعادة بناء المباني الهالكة، وتأثيث مساكن 
األسر المحتاجة في بعض مناطق المملكة وهي المنطقة الوسطى 

والشرقية والغربية.

مبادرة حارتنا أجمل - شركة التعاونية
قامت هذه المبادرة بدهن وتجميل الحي الموجود به المركز الرئيسي 
لشركة التعاونية؛ لتحسين البيئة، ولكي ينعكس أثر الشركة على أقرب 

المجتمعات لها وهو الحي الذي يوجد به مقرها الرئيسي. 

التوعية المرورية - شركة نجم 
قدمت شركة النجم العديد من المبادرات والحمالت التي ركزت على 

التوعية المرورية وأهمية التأمين منها:
لتعزيز  صح"  "أمنها  وحملة  المرورية،  للتوعية  سالم"  "أوصل  حملة   
اآلمنة  القيادة  لتشجيع  سالمة"  أكثر  "لطرق  وحملة  التأمين،  ثقافة 
بالسالمة  للتوعية  توقفها"  ال  "حياتهم  وحملة  الطرق،  وسالمة 

المرورية، وغيرها.

مبادرة تشجير الرياض - شركة ساب تكافل
انطالقًا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية باالهتمام بالطبيعة، 
وتنفيذ  رعاية  في  تكمن  مبادرة  بعمل  تكافل  ساب  شركة  ساهمت 
المخطط تشجيرها؛ وذلك بهدف  بالمناطق واألماكن  الزراعة  أعمال 

التوعية بأهمية العمل الجماعي لتنمية المجتمع.

مبادرة هيا نمشي معًا - شركة الوطنية
قامت شركة الوطنية بعمل مبادرة هيا نمشي معًا، وذلك بالمشاركة 
في فعالية منظمة من قبل مركز العون ألصحاب اإلعاقات الذهنية؛ 
اإلعاقات  ذوي  لألطفال  الفرصة  إتاحة  إلى  الفعالية  هذه  وتهدف 
المجتمع  الوعي في  ونشر  وقدراتهم  مهاراتهم  الذهنية الستعراض 

عن هذه الشريحة المهمة.

بلغت تكلفة المبادرة

75,850 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

100,000 ريال

وقد بلغت تكاليف تلك المبادرات 

44,000,000 ريال

بلغت تكلفة هذه المبادرة ما يقارب

70,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة 

68,000 ريال
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مبادرة رالي حائل - شركة ميد غلف
انطالقًا من دعم المواسم الوطنية ومن خالل استضافة المملكة لرالي 
حائل، قامت شركة ميد قلف بعمل مبادرة؛ تهدف إلى التوعية الصحية 

وعمل الفحوصات الطبية لزوار  رالي حائل.  

مبادرة اليوم الوطني الثامن والثمانين - شركة 
ميد غلف 

لرعاية  الخيرية  الجمعية  مع  اتفاقية  بتوقيع  قلف  ميد  شركة  قامت 
األيتام إنسان لدعمها بمبلغ )88 ريااًل( عن كل وثيقة تأمين تصدر من 
الموقع اإللكتروني في اليوم الوطني، وذلك بهدف دعم الجمعية في 

أعمالها اإلنسانية. 

مبادرة دار المسنين والمسنات - شركة ميد غلف
والمسنات،  المسنين  لدار  زيارة  مبادرة  بعمل  قلف  ميد  شركة  قامت 

وتقديم أجهزة طبية مجانية لنزالء الدار .

مبادرة اليوم الوطني التاسع والثمانين - شركة 
ميد غلف

لرعاية  الخيرية  الجمعية  مع  اتفاقية  بتوقيع  قلف  ميد  شركة  قامت 
األيتام إنسان لدعمها بمبلغ )89 ريااًل( عن كل وثيقة تأمين تصدر من 
الموقع اإللكتروني في اليوم الوطني، وذلك بهدف دعم الجمعية في 

أعمالها اإلنسانية.

مبادرة ريال لكل وثيقة - شركة والء
أطلقت شركة والء مبادرة التبرع بريال عن كل وثيقة تأمين يتم إصدارها، 
حيث يتم التبرع بنصف ريال لمصلحة جمعية بناء لرعاية األيتام ونصف 
المبادرة  هذه  اإلعاقة، وهدف  ذوي  لرعاية  إيفاء  لجمعية  اآلخر  الريال 

تقديم الدعم المادي والمعنوي ألبناء الوطن. 

دعم جمعية ود الخيرية- شركة والء 
قامت شركة والء بتقديم ورعاية مهرجان ترفيهي خيري لدى جمعية ود 
يستهدف جميع أفراد األسرة، ويعود ربحه بالكامل إلى بناء سكن آمن.

بلغ عدد المستفيدين أكثر من

500 زائر 
وبلغت التكلفة اإلجمالية للمبادرة 

200,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة 

65,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة 

20,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة

48,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة

2,000,000 ريال

بلغ عدد األسر المستفيدة

100 أسرة 
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دعم جمعية كالنا - شركة التعاونية 
لعدد  الكلوي  الغسيل  لبرنامج  مجانية  بمبادرة  التعاونية  قامت شركة 
في  المساهمة  بهدف  وذلك  المحتاجين؛  الكلوي  الفشل  مرضى  من 

تحسين صحة أفراد المجتمع. 

مبادرة صحة المجتمع - شركة التعاونية 
قامت الشركة من خالل هذه المبادرة بإنشاء عيادة متنقلة تزور المراكز 
التجارية في عدة مدن سعودية، تستهدف جميع فئات المجتمع؛ وذلك 

لنشر الوعي الصحي في المجتمع. 

حملة قيادة المرأة - شركة التعاونية 
نظمت شركة التعاونية حملة موسعة لتعريف السيدات بقواعد القيادة 

اآلمنة؛ وذلك بهدف رفع مستوى السالمة المرورية لدى السيدات.

مبادرة رعاية األيتام - شركة التعاونية 
المسؤولية  من  وذلك  لأليتام،  ترفيهية  رحلة  التعاونية  شركة  نظمت 

المجتمعية للشركة؛ بهدف الترويح والترفيه لهذه الفئة الغالية. 

مبادرة يوم العيد - شركة التعاونية 
األطفال  على  هدايا  بتوزيع  المبادرة  هذه  خالل  من  الشركة  قامت 
الفرح  نشر  بهدف  وذلك  العيد؛  يوم  المستشفيات  في  المنومين 
فرحة  ولمشاركة  المستشفى،  في  المنومين  األطفال  لدى  والسرور 

العيد معهم. 

مبادرة صحة المسنين - شركة التعاونية 
أقامت الشركة برنامجًا ترفيهيًا صحيًا ألعضاء دار المسنين؛ وذلك بهدف 
تقديم الرعاية الصحية الالزمة، ونشر الوعي الصحي لدى هذه الفئة من 

المجتمع. 

مبادرة حققنا أمنياتهم - شركة التعاونية 
تهدف هذه المبادرة إلى توزيع هدايا على األطفال المصابين بالسرطان؛ 

إلدخال البهجة والسرور في نفوسهم. 
 

بلغ إجمالي الدعم 

150,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة 

138,468 ريال

بلغت تكلفة الحملة 

50,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة

45,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة

50,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة قرابة

25,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

45,000 ريال
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مبادرة المرأة للقيادة اآلمنة - شركة أسيج
إلى  تهدف  والتي  اجتماعية،  مبادرات  عدة  بعمل  أسيج  شركة  قامت 
التوعية بأسس وقواعد القيادة اآلمنة، وتطبيقًا للقرار السامي لمساعدة 
المميز  السعودية  المرأة  دور  أيضًا  يبرز  أهدافها كما  تحقيق  المرأة على 

وإسهاماتها ونجاحاتها في تنمية المجتمع. 

دعم الجمعيات الخيرية - شركة األهلي تكافل
الخيرية،  البر  جمعية  من  لكل  مادي  بدعم  تكافل  األهلي  شركة  قامت 
المجتمعية  بمسؤوليتها  القيام  بهدف  وذلك  األيتام؛  دار  وجمعية 

ومساندة الجمعيات الخيرية للقيام بأعمالها. 

مبادرة العودة للمدارس - شركة اليانز 
قامت شركة اليانز بعمل مبادرة العودة للمدارس، وذلك من خالل توزيع 
600 حقيبة مدرسية كاملة االحتياجات لطالب مدارس المرحلة االبتدائية 

من ذوي الدخل المحدود؛ لدعمهم وتحفيزهم في عامهم الدراسي.  

مبادرة السلة الغذائية - شركة اليانز
قامت شركة اليانز بمبادرة السلة الغذائية كجزء من مبادرات المسؤولية 
االجتماعية بتوزيع 250 سلة غذائية )تحوي مواد غذائية أولية متنوعة( 

للعائالت ذات الدخل المحدود من مناطق مختلفة في الرياض. 

مبادرة معسكر اليانز لكرة القدم - شركة اليانز
اختيار  إلى  القدم؛ تهدف  اليانز بعمل مبادرة لمعسكر كرة  قامت شركة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين )14-16( للمشاركة في معسكر أليانز 
إكسبلورر في ميونيخ، ألمانيا. انطلقت المبادرة للمرة الخامسة بمشاركة 
والتطلع  الخبرة،  إكساب  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف  محليًا  ناديًا   16
للمستقبل االحترافي. وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 250 شابًا.

مبادرة المشاركة في مؤتمر السالمة المرورية 
الخامس- شركة الراجحي تكافل

المرورية؛  السالمة  مؤتمر  في  بالمشاركة  تكافل  الراجحي  شركة  قامت 
عدد  وتقليل  الطرق،  على  السالمة  تعزيز  إلى  المشاركة  هذه  وتهدف 

الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. 

بلغت تكلفة المبادرة أكثر من

100,000 ريال

بلغت تكلفة الدعم

100,000 ريال

بلغت تكلفة الدعم

20,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

20,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

170,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

45,000 ريال
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مبادرة تدريب خريجي الجامعات السعودية - 
شركة تشب

قامت شركة تشب العربية باستقطاب وتدريب أكثر من 27 طالبًا من 
حديثي التخرج، وتدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل.

دعم جمعية األيدي الحرفية - الشركة المتحدة 
للتأمين التعاوني

الحرفية، وتهدف  المتحدة دعمًا ماديًا لجمعية األيدي  قدمت شركة 
توظيف،  أو  بمشروع  المنتهي  الحرفي  التدريب  إلى  الجمعية  هذه 

وذلك رغبة في دعم الكوادر الوطنية. 

دعم جمعية ساند - شركة المتحدة للتأمين 
التعاوني

افتتاح  تدشين  حفل  برعاية  التعاوني  للتأمين  المتحدة  شركة  قامت 
جمعية ساند، والتي تضم األطفال المصابين بمرض السرطان.

مبادرة تأمين مركبات جمعية عناية الخيرية - 
شركة الدرع العربي

المركبات  لجميع  مجاني  تأمين  بمبادرة  العربي  الدرع  شركة  قامت 
الخاصة بجمعية عناية الخيرية. وبلغ عدد المركبات المؤمنة 34 مركبة.

مبادرة دعم وتدريب األطفال ذوي اإلعاقة - 
شركة بروج

بالمساهمة بدعم وتدريب األطفال ذوي اإلعاقة  بروج  قامت شركة 
في جمعية األطفال المعاقين.

مبادرة مارش أكاديمي ومارش coop - شركة 
مارش لوساطة التأمين وإعادة التأمين

تدريب  في  والمساعدة  للمساهمة  المبادرة  هذه  الشركة  قدمت 
وتأهيل خريجي الجامعات للعمل في السوق، وذلك من خالل تدريبهم 
 31 المستفيدين  التأمين. ويبلغ عدد  العمل في نشاط  لتغطية حاجة 

متدربًا.

بلغت تكلفة المبادرة

61,000 ريال

بلغت قيمة الدعم

75,000 ريال

بلغت قيمة الدعم

50,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

45,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

80,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

1,500,000 ريال
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دعم الجمعية الخيرية الصحية للعناية بالمرضى 
)عناية( - عدة جهات

قامت عدة شركات بالتبرع لجمعية عناية ودعمها للمساهمة في عالج 
المرضى الفقراء، والمحتاجين من السعوديين وتخفيف آالمهم بعالجهم 

بجودة عالية.

دعم مؤسسة مجتمع جميل الخيرية - شركة عبد 
اللطيف جميل المتحدة للتمويل

ساهمت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل في دعم مؤسسة مجتمع 
ابتكارية  حلول  وتبني  دعم  إلى  المؤسسة  تهدف  حيث  الخيرية،  جميل 
والتركيز على ستة مجاالت أساسية هي: فرص العمل، والفنون، والتعليم، 

والصحة، والمناخ، والبحث العلمي. 

دعم جمعية النهضة - شركة أمريكان إكسبريس 
ساهمت شركة أمريكان إكسبريس في دعم جمعية النهضة التي تعمل 
على تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بتنفيذ عدد من 

المشاريع والبرامج التنموية الهادفة.

التوعية العامة - دويتشة الخليج للتمويل
شاركت شركة دويتشة الخليج للتمويل في العديد من الحمالت التوعوية 
في  المشاركة  خالل  من  وذلك  المالي،  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  التي 
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة واليوم العالمي لالدخار واليوم 
العالمي للشمول المالي. كما قامت الشركة بالمشاركة في يوم الغذاء 

العالمي واليوم العالمي للسرطان. 

بلغت تكلفة الدعم

29,000,000 ريال

بلغت تكلفة الدعم

4,197,500  ريال

بلغت قيمة الدعم

500,000 ريال
شركة بيت التأمين لوساطة التأمين

200,000 ريال
شركة مارش لوساطة التأمين وإعادة 

التأمين

100,000 ريال
شركة أيس لوساطة التأمين وإعادة 

التأمين

بلغت تكلفة الحمالت

740,000 ريال
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مبادرة مجتمع واحد - الشركة السعودية لتمويل 
المساكن )سهل(

هي مبادرة تطوعية تم إطالقها كحملة إعالمية لشهر رمضان المبارك 
وإعادة  ترميم  إلى  تهدف  العطاء؛  رمضان  مظلة  تحت  2019م  لعام 
تهيئة المنازل المتهالكة لألسر المتعففة وتسهيل حياتهم اليومية عن 
طريق ترميم تلك المنازل بدءًا باألساسيات مثل ”أعمال السباكة، الصيانة 
”طالء  مثل  الثانويات  إلى  وصواًل  المنزلية”  األجهزة  توفير  الكهربائية، 
المجتمع؛  أفراد  كافة  من  المتطوعين  بأيدي  األثاث”  تجديد  الجدران، 

سعيًا إلى تنفيذ المسؤولية االجتماعية. 

رعاية ملتقى اإلسكان واإلسكان التعاوني الدولي 
- شركة بداية لتمويل المنازل

برعاية ملتقى اإلسكان واإلسكان  المنازل  لتمويل  بداية  قامت شركة 
التعاوني  إلى دعم مشاريع اإلسكان  الدولي، والذي يهدف  التعاوني 

وتمكين فئات محددة جدًا من االستفادة من هذا الدعم.

مبادرة دعم رسومات وإبداعات األطفال ذوي 
اإلعاقة - عدة جهات

إبداعــات األطفــال ومشــاركتهم فرحتهــم والفخــر  انطالقــًا مــن دعــم 
برســومهم اإلبداعية، قامت عدة شــركات بتقديم دعم ألطفال جمعية 

األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــالل رعايــة تلــك الرســوم واإلبداعــات.

بلغت تكلفة المبادرة

220,000 ريال

بلغت تكلفة المبادرة

120,000 ريال

بلغت قيمة الدعم

50,000 ريال
شركة الصقر

20,000 ريال
الشركة العربية للتأمين التعاوني

10,000 ريال
شركة الدرع العربي 

15,000 ريال
شركة اتحاد الخليج
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