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سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة ،الرئيس
الفخري لصندوق العمل األهلي االجتماعي

 السادة أعضاء مجلس إدارة صندوق العمل األهلي
االجتماعي
 السادة رؤساء مجالس اإلدارات في البنوك والشركات
 الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يسعدني ويشرفني بداية ،أن أرحب بسمو الشيخ عيسى بن علي

بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لصندوق العمل األهلي
االجتماعي ،شاك اًر ومقد اًر لسموكم كريم حضوركم وتشريفكم لهذه

الفعالية ،كما وأتقدم لسموكم ،باسمي وباسم جميع العاملين في
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية وأعضاء مجلس إدارة صندوق

العمل األهلي االجتماعي ،و كافة رواد العمل االجتماعي و
رؤساء و أعضاء الجمعيات األهلية ،بخالص الشكر والتقدير
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على دعمكم ومساندتكم للقطاع األهلي ،و الفعاليات الخيرية و
االجتماعية و التنموية في مملكة البحرين.
لقد كنتم و ال زلتم سموكم من أكبر الداعمين لألعمال الخيرية

واإلنسانية والمجتمعية على الصعيدين المحلي والدولي ،ومثلتم
بإنجازاتكم العديدة نموذجاً وقدوة تجسد اإلرادة والعزيمة المميزة

والرائدة في رفع اسم مملكة البحرين في مختلف الفعاليات

اقتداء بالتوجيهات السديدة لصاحب
اإلنسانية واالجتماعية،
ً
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة ،رئيس مجلس الوزراء الموقر ،ومؤازرة صاحب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد

األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر ،حفظهم اهلل
ورعاهم.
وبهذه المناسبة ،يطيب لي أن أرحب بجميع الحضور وأشكركم
على قبول دعوتنا لحضور هذا اللقاء المميز بوجود نخبة من

رواد و رجال األعمال االنسانية و االجتماعية و الخيرية،
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والمدراء والمهتمين بدعم وممارسة مبادئ المسؤولية االجتماعية
بمختلف أشكالها وصورها ،لكي نرسم معا صورة من صور
الخير و العطاء و المحبة و التكافل االجتماعي ،الذي هو سمة
بارزة من سمات وطننا الحبيب.
يهدف لقاؤنا بكم اليوم إلى توثيق عالقة و ازرة العمل والتنمية

االجتماعية بالقطاع الخاص ،والمؤسسات والبنوك والشركات
الكبرى في مملكة البحرين ،والتعاون لتعزيز مبادئ العمل

بالمسؤولية االجتماعية التي نؤمن بها جميعا في إطار الجهود
المشتركة والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وبالشراكة مع القطاع األهلي ،فضالً عن تعريف مؤسسات
القطاع الخاص بدور الو ازرة في ترجمة الشراكة المجتمعية إلى

برامج استراتيجية مستدامة ضمن آليات عمل واضحة ،وأشير هنا
بشكل خاص إلى برنامج المنح المالية السنوي لدعم المنظمات
األهلية ،تحت مظلة صندوق العمل األهلي االجتماعي.
ويعتبر صندوق العمل األهلي االجتماعي أحد أهم القنوات
الوسيطة المهمة لتفعيل برنامج شراكة دائم بين القطاع الخاص
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والقطاع األهلي من جهة ،و بين القطاع الحكومي من جهة
أخرى ،عبر دعم برنامج المنح المالية السنوي للمنظمات األهلية
في البحرين ،حيث يضم في عضويته ممثلين عن و ازرة العمل
والتنمية االجتماعية ،وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،وو ازرة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وثالثة من أعضاء البنوك
الوطنية ،وثالثة من أعضاء الشركات الوطنية.
ومن منطلق الحرص على دعم برامج المنظمات األهلية وتمويل

برامجها التنموية ،فقد ساهمت الحكومة خالل الفترة السابقة
بميزانية سنوية في الصندوق ،كما شارك عدد من مؤسسات
القطاع الخاص في تمويل الصندوق ،لتصبح هذه المساهمة
األساس لدعم برنامج المنح المالية .وتعتبر شركة ألبا والبنك
األهلي المتحد وبنك البحرين والكويت شركاء دائمين للصندوق

في تمويل برامج الصندوق ،و كذلك مشاركين في وضع أرضية
للعمل قابلة للتطور.
ولقــد تمكن ـا ،فييي إطييار الش يراكة المجتمعييية ،ميين ضييخ مييا ال يقييل
عين ملييونين و 300أليف دينييار بحرينيي خيالل الفتيرة ميين 2006

  2014ف ييي مش ييروعات تنموي يية اس ييتفادت منه ييا مختل ييف فئ يياتصفحة  5من 7

المجتمع ،و زاد عدد هذه المشروعات التيي تيم تمويلهيا عين 350
مش ييروعاً ،أطلقته ييا الجمعي ييات األهلي يية لخدم يية المجتم ييع ،والكثي يير
منها تمكن من الفوز بالمنحة لسنوات متتالية أو غيير متتاليية ،ميا
مكنها من االستم اررية والثبات وتحقيق أهدافها طويلة األجل.
وبناء على هذه النجاحات المتحققة ،فقد تم اختيار برنامج المنح

المالية ضمن أفضل  30مشروعاً حكومياً صنفت كممارسات

ناجحة بناء على معايير األمم المتحدة عن العام  ،2014وما

كان هذا التقدير ليتم لوال أثبت البرنامج فعاليته ميدانياً ،واعتمد
الحرفية في العمل وتطبيق معايير المصداقية والموضوعية

والشفافية في كافة ممارساته.
واليوم ،أود أن أؤكد لكم ،بي ن قطياع العميل األهليي بحاجية لليدعم

المس ييتمر كي ييي يي ييتمكن م يين مواصي ييلة عطائ ي يه ،و توسييييع و تنويي ييع

مجيياالت عملييه االنسييانية ،فهييو القطيياع األكثيير قييدرة علييى تلمييس
احتياجييات المجتمييع وايصييال خدماتييه لألف يراد بشييكل أسييرع ،حيييث
يعميل ،ومنيذ أميد طوييل ،كقيوة دافعية و مكملية لالرتقياء بالخييدمات

وتطويره ي ييا ،ل ي ييذا ،وم ي يين منطل ي ييق ت ي يياريخكم المش ي ييرف ف ي ييي تحم ي ييل
المس ييؤولية المجتمعي يية ،ن ييدعوكم لمواص ييلة ال ييدعم والمس يياهمة ف ييي
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صييندوق العمييل األهلييي االجتميياعي لتمويييل برنييامج الميينح المالييية
للمشييروعات التنموييية ،لكييي نحفييز المنظمييات األهلييية علييى ابتكييار
بي يرامج مميي يزة ترق ييى بالعم ييل التنم ييوي ف ييي ه ييذا القط يياع و تض ييمن
استم ارره و تطوره.
وختاماً ،أشكركم على حسن إصيااؤكم وعليى كيل ميا تقدمونيه مين
دعم ومساندة ،ألجل مصلحة البحرين و المواطن البحريني ،وهي

موضع تقدير من القيادة و المجتمع.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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