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ت ّوجه �ساب فـي خدمة املجتمع
احلياة
امل�ستدامة

النجاح فـي �أعمالنا يعني �أكرث من جمرد حتقيق الأرباح .فهو يعني �أي�ض ًا ترك انطباع حقيقي و�أثر �إيجابي فـي
املجتمع .نحن فـي �ساب ،نهدف دوم ًا لأن نكون ونلعب دور ًا فاع ًال فـي احلياة ال�سعودية .فنحن ننمو ونزدهر حق ًا
عندما نك�سب ثقة املجتمعات التي نعمل فـيها.
حتى الآن ،برامج �ساب للم�س�ؤولية االجتماعية متنوعة وناجحة للغاية ،وحائزة على جوائز �أي�ض ًا .ولتعزيز
فعاليتها ب�شكل �أكرب  -وبعد االطالع على �أف�ضل التجارب واملبادرات العاملية فـي هذا املجال  -قررنا �أن نتع ّرف
عن قرب على هذه التجارب الناجحة ،وتطبيقها مبا يتالءم مع جمتمعنا.
براجمنا للم�س�ؤولية االجتماعية حتت ثالثة حماور رئي�سية :بناء املجتمع ،واحلياة امل�ستدامة ،وطموح ال�شباب.
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طموح ال�شباب
 %60من ال�سعوديني هم حتت �سن الثالثني ،ومع ن�سبة كهذه من غري امل�ستغرب �أن يختار �ساب فئة
ال�شباب لتكون من �أولوياته ،و�أن ي�سعى دائم ًا لإيجاد �أف�ضل الطرق مل�ساعدة �شباب اململكة لتحقيق
طموحاتهم والو�صول �إىل �إمكاناتهم الكاملة.
يوفر برنامج ريايل لالدخار الن�صائح وامل�شورة حول كيفـية �إدارة ال�ش�ؤون املالية بذكاء ،مما ي�ساعد
على جعل اجليل القادم �أكرث وعي ًا بالأمور املالية .كما ت�س ّهل �أكادميية �ساب على اخلريجني اجلدد
الدخول �إىل عامل العمل ،مع �إتاحة فر�ص توظيف داخل �ساب للم�شاركني� .أي�ض ًا ،يو ّفر برنامج تقدم
الإر�شاد والتخطيط وتقييم املخاطر لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة مل�ساعدة ال�شباب على �إقامة
م�شاريع �صغرية ناجحة خا�صة بهم.
تفا�صيل الربامج الثالثة اخلا�صة بال�شباب كالتايل:

برنامج «تقدم»

قدم �ساب جوائز نقدية للفرق الفائزة يف الن�سخة الثانية من برنامج «تقدم» لدعم م�شاريع رواد
الأعمال اجلامعيني ،مببلغ �إجمايل ي�صل �إىل  2.5مليون ريال �سعودي .وذلك خالل احلفل اخلتامي
الذي �أقيم يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية لتتويج الفائزين.
وح�صلت الفرق الـ  6الفائزة على مبلغ قدره  375,000ريال �سعودي لكل فريق ،بالإ�ضافة �إىل ثالث
جوائز تقديرية �أخرى مت منحها لعدد من الفرق امل�شاركة .لتكون هذه اجلوائز النقدية مبثابة املحفز
احلقيقي لالنتقال من مرحلة الأفكار �إىل مرحلة التنفيذ والعمل لبناء �شركات نا�شئة .يذكر �أن برنامج
«تقدم» الذي يقام بالتعاون مع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية هو مثال للمبادرات الكربى التي
يطرحها �ساب دعم ًا لر�ؤية اململكة  ،2030ومنوذج ًا لتطلعات البنك مل�ساعدة ودعم قطاع املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة باعتباره �أحد �أهم روافد التنمية االقت�صادية للمملكة ،لإ�سهامه يف بناء جيل
واعد قادر على قيادة م�ستقبل البالد يف خمتلف امليادين التجارية وال�صناعية واملعرفية والتقنية� .أن
برنامج «تقدم» تلقى العديد من املبادرات ،مت اختيار  24مبادرة من قبل جلنة حتكيم ت�ضم نخبة من
اخلرباء واملخت�صني .وبح�سب اخلطة املر�سومة للربنامج ،ح�صل كل فريق على دعم مايل� ،إىل جانب
تزويد �أع�ضاء الفرق املختارة باخلربات العلمية واملهارات العملية عن طريق �إ�شراكهم يف ور�ش عمل
PRESS REPORT – May 2018
متنوعة متتد ملدة �ستة �أ�شهر .و�أجريت بعد ذلك املزيد من االختبارات لتقييم عمل كل فريق ،وعلى
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م�شاريع واعدة.

�أكادميية �ساب

احتفلت «�أكادميية �ساب» بتخريج الدفعة الثالثة من املتدربني والبالغ عددهم 150متدرب ومتدربة
من خمتلف مناطق اململكة ،ومن اجلدير بالذكر �أنه قد تخرج من «�أكادميية �ساب» حتى الآن 394
متدرب ومتدربة.
امتد الربنامج التدريبي لثالثة �أ�شهر .كما مت تنظيم يوم مهنة مفتوح ملنحهم فر�ص احل�صول على
الوظائف املنا�سبة مل�ؤهالتهم ،حيث مت توجيه الدعوة للعديد من البنوك وال�شركات املحلية الرائدة
لعر�ض الوظائف املتاحة لديها على اخلريجني واخلريجات.
وقد القت الأكادميية �إقبا ًال وا�سع ًا من قبل املتقدمني للربامج التدريبية ،وقد تلقت �إ�شادة العديد من
املتخ�ص�صني يف �سوق التدريب والتوظيف .و�سوف توا�صل الأكادميية تقدمي براجمها على النحو الذي
يتطلبه �سوق العمل.

برنامج «ريايل»

يعترب برنامج «ريايل» �أحد �أهم املبادرات امل�شرتكة بني بنك �ساب وجمموعة �سدكو القاب�ضة ،والتي
تهدف �إىل تعزيز الوعي املايل لدى �شرائح املجتمع وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات مالية �سليمة.
قدمة لربنامج ريايل للوعي املايل ،اتفاقية �شراكة يتم
وقع �ساب مع جمموعة �سدكو القاب�ضة ،املُ ِ
مبوجبها تو�سعة نطاق برنامج ريايل ،ليتمكن من الو�صول �إىل �شريحة �أكرب من املجتمع ال�سعودي
ويزودهم باملهارات املالية الأ�سا�سية التي ت�ساعدهم على مواجهة م�س�ؤولياتهم املالية .ومن خالل هذه
االتفاقية �سيتم تو�سعة نطاق برنامج ريايل للوعي املايل وتعزيز الو�صول �إىل ثالث �شرائح رئي�سية
�أ�سا�سية يف املجتمع ،فئة ال�شباب وت�شمل طالب الثانوي واجلامعيني ،وفئة الأ�شبال وت�شمل طالب
االبتدائي بني �أعمار � 9إىل � 11سنة ،و�أخري ًا طالب املرحلة املتو�سطة .وهو برنامج معتمد من وزارة
التعليم يف املدار�س واجلامعات ،ويهدف �إىل تعريف الأجيال القادمة خا�صة ،مبزايا الوعي املايل
و�أهميته وتطوير مهاراتهم وتزويدهم باملعرفة التي متكنهم من مواجهة م�س�ؤوليات حياتهم .وجنح
الربنامج بالو�صول �إىل � 400ألف م�ستفيد وي�سعى للو�صول �إىل مليوين م�ستفيد بحلول عام 2020م.
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بناء املجتمع
هي مظلة ت�ضم حتتها جميع مبادراتنا فـي املجاالت اخلريية وال�صحية والتعليمية ،حيث تعمل على تكوين
هوية خا�صة بها لن�ستطيع من خاللها تعزيز الوعي ب�أعمالنا اخلريية.
لكن تبقى مهمتنا احلقيقية هي بذل جميع ما يف و�سعنا ملحاولة التجاوب مع �آمال النا�س وحتقيق �أحالمهم.

طالب املرحلة اجلامعية

كجزء متكامل من براجمه املتعددة ،يدير �ساب �سل�سلة من برامج التدريب التعاوين والتدريب
ال�صيفي للطالب اجلامعيني ،والتي حتظى باحرتام وتقدير كبريين ،وذلك بالتعاون مع عدد من
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية يف كافة مناطق اململكة.

طالب درجة املاج�ستري

بهدف تطوير خريجي اجلامعات من خمتلف التخ�ص�صات ،قام بنك �ساب وبالتعاون مع العديد من
امل�ؤ�س�سات التعليمة العاملية ،بتقدمي منح درا�سية لتعلم اللغة الإجنليزية يف اململكة املتحدة ،مما ي�ساعد
على وجه اخل�صو�ص طالب ال�شريعة الإ�سالمية على حت�سني مهاراتهم ومتكينهم من القيام ب�أعمال
امل�صرفية الإ�سالمية عاملي ًا.

برنامج �أروى للحقائب املدر�سية للأيتام

مببادرات �صغرية مننحهم فر�ص تعليم كبرية
�ضمن �إطار مبادرات �ساب يف امل�س�ؤولية االجتماعية� ،أطلق البنك بالتعاون مع عدد من جمعيات
رعاية الأيتام باململكة برنامج «�أروى» والذي يقدم من خالله �أكرث من  5,000حقيبة مدر�سية جمهزة
بالأدوات الالزمة وذلك بالتزامن مع انطالق العام الدرا�سي.
وحر�ص البنك على تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من الربنامج لت�شمل الأيتام يف خمتلف مناطق اململكة،
وذلك من خالل التعاون مع كل من جمعية بناء لرعاية الأيتام ،واجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام
 �إن�سان ،وكافل لرعاية الأيتام مبنطقة مكة املكرمة ،واجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام باملنطقةال�شرقية  -بناء ،وجمعية الرب اخلريية بجدة ،واجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة جنران -
رفقاء ،وجمعية الرب اخلريية بحفر الباطن ،وجمعية الرب اخلريية مبحافظة �سراة عبيدة ،وجمعية
الرب اخلريية بقرية ابن �شرمي.
وي�أتي هذا الربنامج انطالق ًا من �إميان البنك مب�سئوليته االجتماعية ،وبواجبه الإن�ساين جتاه �أبناء
املجتمع الأيتام ،وب�ضرورة تقدمي الدعم وامل�ساندة للجمعيات اخلريية احلا�ضنة لهم .ويهدف �ساب من
هذا الربنامج �إىل حتقيق التوا�صل الإيجابي والفعال بدمج الأيتام مع املجتمع ومنحهم فر�صة لإبراز
مواهبهم وقدراتهم ،وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم وت�شجيعهم على الدرا�سة واال�ستفادة من مهاراتهم.

التوحد

يتعاون �ساب مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لإطالق م�شروع جمتمعي رائد ،يتمثل ب�إن�شاء مراكز
متخ�ص�صة للتوحد ،معدة وفق �أف�ضل املوا�صفات والتجهيزات العاملية يف كل من مدينة الريا�ض
والدمام وجدة.

دعم الأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة

يدعم �ساب حقوق الأطفال الذين هم بحاجة ما�سة �إىل الرعاية مبن فـيهم الأيتام واملعاقني وامل�صابني
بال�سرطان ،و�أولئك الذين يعانون من التوحد �أو متالزمة داون ،ويقدم لهم الدعم وامل�ساندة عرب عدد
من اجلهات الر�سمية واجلمعيات اخلريية .فنحن نهدف �إىل اعتماد �إعادة الت�أهيل والرتفـيه للحد من
معاناتهم وزرع الأمل فيهم من �أجل حياة �أف�ضل.

م�شروع «ترميــم» :م�شروع �إعادة بناء وترميم منازل
الأ�سر املحتاجة

ﻣﺸـﺮوع إﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗﺮﻣﻴـﻢ ﻣﻨـﺎزل اﻷﺳـﺮ اﳌﺤﺘﺎﺟـﺔ

يقدم �ساب من خالل برنامج «ترميم» الدعم الالزم لبناء وترميم منازل الأ�سر املحتاجة يف عدد من
مناطق اململكة .وتعتمد هذه املبادرة على تهيئة منازل الأ�سر املحتاجة ،بالإ�ضافة �إىل توفري املتطلبات
ال�ضرورية من الأجهزة واملعدات الكهربائية ،بهدف م�ساعدة تلك الأ�سر للتغلب على الظروف املعي�شية
التي تواجههم .وتتميز املبادرة باعتمادها على مبد�أ العمل امليداين مب�شاركة موظفي البنك مع فريق
متخ�ص�ص يف البحث عن الأ�سر اجلديرة بامل�ساعدة ،وتوزيع امل�ساعدات عليهم.

جمعية خريات حلفظ النعمة

تكفل البنك بت�أمني  5حافالت جمهزة لنقل وحفظ الطعام جلمعية خريات حلفظ النعمة ،وي�أتي ذلك
�ضمن �إطار ال�شراكة الأ�سرتاتيجية التي جتمعنا مع اجلهات املعنية بتح�سني الظروف املعي�شية لأفراد
املجتمع املحتاجني للدعم وامل�ساندة.

ال�سلة الرم�ضانية

�سجل من�سوبو �ساب جناح ًا الفت ًا خالل م�شاركتهم بربنامج «ال�سلة الرم�ضانية» الذي �أطلقه
البنك �ضمن برامج خـدمة املجتمع بالتعاون مع �صندوق تربعات موظفي �ساب ،وذلك لتوفري
م�ؤونة �شهر رم�ضان املبارك للمحتاجني.

ك�سوة ال�شتاء

كما �شارك موظفو البنك يف برنامج «هدية ال�شتاء» من �ساب والتي قدموا من خاللها � 15ألف
حقيبة حتتوي على م�ستلزمات �شتوية متنوعة لذوي الدخل املحدود .وقد �شارك موظفو الإدارة
يف املنطقة الو�سطى وال�شرقية والغربية وكذلك كافة موظفو فروع البنك يف مدن اململكة يف توزيع
ك�سوة ال�شتاء على ذوي الدخل املحدود والتي تزامنت مع اليوم العاملي للتطوع ودخول ف�صل
ال�شتاء يف مناطق اململكة.

املكفوفني

قدم �ساب العديد من الربامج اخلا�صة باملكفوفني ،ك�إن�شاء معمل «برايل �سين�س بوالري�س» يف جمعية
الرثيا للمكفوفني يف مدينة جازان وذلك بهدف التدريب والت�أهيل والتهيئة ل�سوق العمل .كما مت ان�شاء
مركز �ساب لتدريب املكفوفني حتت �إ�شراف جمعية املكفوفني اخلريية مبنطقة الريا�ض (كفيف)
والذي يقدم الربامج التدريبية التي ت�ضم جمموعة من الدورات لت�أهيل املكفوفني والكفيفات
ال�ستخدام التقنيات احلديثة .بالإ�ضافة �إىل مطبخ �ساب النموذجي الناطق بجمعية املكفوفني
اخلريية (ر�ؤية) باملدينة املنورة .وت�شكل هذه امل�شاريع خطوات رائدة نحو تنويع �أوجه الدعم امل�ستدام
للمكفوفني ،كما تعزز قيمة العمل لديهم لتكون احلرف مورد ًا مادي ًا يف م�ستقبلهم.

قادرون

�ساهم �ساب يف دعم م�سرية اال�سرتاتيجية الوطنية اخلا�صة بدمج الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �سوق العمل بالتعاون امل�شرتك مع �شبكة قادرون لأ�صحاب الأعمال والإعاقة ،وهي مبادرة
�أطلقتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية لدمج الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة يف القوى
العاملة .وتهدف املبادرة �إىل التوعية عن الفوائد امل�شرتكة لدمج الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
�ضمن القوى العاملة ،وتقدمي امل�شورة والتدريب و�أف�ضل املمار�سات لتطوير بيئات عمل م�ستدامة
وثقافة من�ش�آت موائمة للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وذلك من خالل تبنيها ملجموعة من
الربامج والأن�شطة التطويرية والتدريبية والتثقيفية وتنظيم الفعاليات الهادفة لدمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �سوق العمل.
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لأجل بيئة خ�ضراء
يلتزم �ساب التزام ًا حقيقي ًا وم�ستدام ًا لإحداث فرق وا�ضح.
ولننجح بذلك علينا �أن منتلك �أكرث من جمرد النوايا الطيبة و�أن تتخذ خطوات عملية .نحن فـي �ساب
تعهدنا بامل�ساعدة فـي حماية البيئة من خالل تنفـيذ جمموعة برامج ومبادرات دائمة التطور.
فـي مكاتبنا ،اتخذنا تدابري �صارمة وعملية للحد من ا�ستخدام الورق وتر�شيد ا�ستهالك املياه والطاقة.
فـي الواقع ،اعتمدنا وط ّبقنا مميزات �صديقة للبيئة وتقنيات ذكية خا�صة ب�إعادة التدوير منذ املراحل
الأوىل لت�صميم وبناء مكاتبنا.
وبعيد ًا عن مكان العمل ،ن�ساهم باحلد من التغيري املناخي عن طريق جتنب رحالت الأعمال متى كان
ذلك ممكن ًا ،واال�ستعا�ضة عن ذلك باعتماد االجتماعات عرب الفـيديو « »video-conferencingلعقد
اجتماعات الأعمال.
ونتطلع �إىل فعل املزيد وموا�صلة دورنا فـي حماية احلياة الربية واملحافظة على النباتات الطبيعية
ولأن ا�ستدامة البيئة هي ق�ضية عاملية ،ن�ؤيد بفاعلية العديد من املبادرات العاملية مثل «�ساعة الأر�ض»
ويوم البيئة العاملي.

احلياة امل�ستدامة
يدرك اجلميع احلاجة املا�سة التخاذ �إجراءات عاجلة حول الق�ضايا البيئية املتنوعة .فبينما ت�ضع
احلكومات ال�سيا�سات وت�سن القوانني� ،إال �أننا جميعا �شركاء يف حتمل م�س�ؤولية ا�ستدامة احلياة.
وتت�شكل ب�صمة �ساب اخل�ضراء من خالل تبني العديد من املبادرات والأن�شطة امل�ساعدة على
اال�ستدامة بالرتكيز على اجلوانب املتعلقة بحماية البيئة وجودة احلياة.
فعلى �سبيل املثال ،ي�سهم �ساب يف احلد من الأ�ضرار البيئية مثل تقليل النفايات ،واحلد من التلوث،
وتقليل ا�ستهالك الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل �إ�سهاماته يف جمال املحافظة على ال�صحة مثل مكافحة
التدخني ،وتوعية املجتمع حول مر�ض ال�سكري.
عالوة على ذلك ،يحر�ص �ساب قدر الإمكان على تنفيذ هذه الأن�شطة مب�شاركة من�سوبيه ،حيث �أن
العديد من ن�شاطاتنا يقوم بها متطوعون من موظفي �ساب ،الذين يتربعون بوقتهم وجهدهم طواعية،
وما فعاليات تنظيف البيئة التي ن�شارك فيها – �سواء يف ال�صحراء �أو ال�شواطئ ـ �سوى مثال على ذلك.

االنطباع احلقيقي
ن�أمل �أن يكون هذا الكتيب قد ق ّدم لكم معلومات كافـية عن جمموعة وا�سعة من برامج ومبادرات
خدمة املجتمع التي ي�شارك فـيها �ساب بفاعلية.
نحن على ثقة ب�أنكم على دراية تامة باملحاور الثالث الرئي�سية لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية التي يقوم
بها �ساب :طموح ال�شباب ،بناء املجتمع ،واحلياة امل�ستدامة.
ونتط ّلع لأن ن�ضع ب�صمتنا ونرتك �آثار ًا �إيجابية فـي املجتمع عرب كل حمور من هذه املحاور.
مع ًا ،ميكننا حق ًا �أن نحدث الفرق.
ميكنك معرفة املزيد عن مبادرات �ساب فـي خدمة املجتمع ،من خالل زيارة املوقع www.sabb.com

