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صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ

نواف األحمد اجلابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة

البنك التجاري الكويتي....
تاريخ حافل في مجال المسئولية االجتماعية
نؤمن في البنك التجاري الكويتي أن املسئولية االجتماعية هي نشاط اجتماعي متواصل لتفهم احتياجات املجتمع الذي
نعمل فيه مع العمل على التفاعل والتعامل مع كافة الفعاليات املجتمعية حتى نصبح مث ً
ال يحتذى به في مجال املسئولية

املجتمعية للشركات ،ومن هذا املنطلق كان عام  2015عاماً متميزاً بالنسبة للبنك التجاري الكويتي ،حيث قام البنك
برعاية العديد من املبادرات واألنشطة االجتماعية التزاماً منه مبسئوليته االجتماعية وتكريساً لقيم التعاون املشترك
مع مختلف اجلهات اخليرية واالجتماعية.
ويؤكد البنك التجاري الكويتي عاماً تلو اآلخر بصمته الواضحة في مجال املسئولية االجتماعية من خالل طرح املبادرات
التي تساهم وتؤثر في تنمية املجتمع ،وتعود بالنفع على كافة أفراد املجتمع بصفة عامة  ،وفئة ذوي االحتياجات اخلاصة
على وجه التحديد من خالل أنشطة متميزة في مجال العمل االجتماعي واخليري واإلنساني جتعل البنك جزء من نسيج
املجتمع الذي يعمل فيه .ولقد باتت مبادرات العمل اخليري التطوعي واإلنساني التي يقدمها التجاري تستقطب اهتمام
وإعجاب شريحة واسعة من املتابعني على مواقع التواصل االجتماعي املختلفة وهو ما يعد فخراً للبنك وجناحاً يضاف
إلى سلسلة جناحاته في مجال املسئولية االجتماعية.
وسوف يواصل البنك ،بدعم من مجلس اإلدارة وبجهود موظفي إدارة اإلعالن والعالقات العامة وكذلك جهود جميع
موظفيه ،مسيرته في خدمة املجتمع الكويتي ومؤسساته املدنية من خالل برامج وأنشطة وفعاليات مبتكرة ومصممة
خصيصاً لدعم جهود التنمية املجتمعية في وطننا احلبيب.
واهلل ولي التوفيق

الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة
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البنك التجاري الكويتي
نموذج يُحتذى به في مجال المسئولية االجتماعية
يؤكــد البنــك التجــاري الكويتــي عامـاً تلــو اآلخــر ومــن خــال رعايتــه للعديــد مــن الفعاليــات املجتمعيــة املختلفــة املســئولية
االجتماعيــة للشــركات مبفهومهــا الشــامل والتــي تتســع لتشــمل تقــدمي كافــة ســبل الرعايــة لفئــات املجتمــع كافــة .هــذا,
ويجســد البنــك هــذا املفهــوم مــن خــال العديــد مــن املبــادرات اخليريــة واإلنســانية التــي تــدل علــى أنــه جــزء مــن نســيج
املجتمــع الكويتــي .وقــد تضمنــت برامــج املســئولية االجتماعيــة خــال عــام  2015عــدد مــن املبــادرات التــي طالــت فئــات
مختلفــة مــن املجتمــع.

التبرع لمدرسة النور

تقديم الرعاية لمدرسة المتنبي

اهتمام متزايد بفئة ذوي االحتياجات الخاصة والمرضى نزالء المستشفيات ودور الرعاية
ميكــن القــول بــأن رعايــة البنــك لــذوي االحتياجــات اخلاصــة واألنشــطة اخلاصــة بهــم التــي تهــدف إلــى دمــج هــذه
الفئــة ضمــن نســيج املجتمــع ،تكتســب أهميــة كبيــرة ضمــن الفعاليــات املجتمعيــة التــي يرعاهــا التجــاري .ومــن هــذا
املنطلــق واصــل البنــك مســاهماته بالتبــرع بأجهــزة الكترونيــة ووســائل تعليمــة لبعــض مــدارس ذوي االحتياجــات اخلاصــة
الســتخدامها فــي تســيير أعمالهــم اليوميــة ومنهــا مدرســة النــور املشــتركة – بنــات التابعــة إلدارة مــدارس التربيــة
اخلاصــة ،ومدرســة املتنبــي – بنــن بطــئ التعلــم ،وقــد جــاءت هــذه الرعايــة والدعــم مــن قبــل التجــاري إميان ـاً منــه
بضــرورة مســاعدة الطالبــات والطلبــة وحتفيزهــم علــى العلــم واملثابــرة وبــث الثقــة فــي نفوســهم  .كمــا قــام البنــك برعايــة
معــرض «لــون وضــوء» الــذي نظمتــه إدارة مدرســة الوفــاء – بنــات وذلــك ضمــن جهــوده الراميــة إلــى تعزيــز الروابــط
االجتماعيــة بينــه وبــن املجتمــع الــذي يعمــل فيــه.
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كمــا شــارك البنــك أطفــال متالزمــة الــداون فرحــة «القرقيعان» وهــي تقليــد يحــرص البنــك علــى القيــام بــه فــي شــهر
رمضــان املبــارك إلدخــال الســعادة والفرحة علــى نفــوس األطفال ورســم البســمة علــى وجوههــم.

متالزمة الداون حفل القرقيعان

اإلحتفال باألعياد الوطنية

وفــي إطــار مشــاركته فــي احتفــاالت الكويــت باألعيــاد الوطنيــة ,قامــت أســرة العالقــات العامــة باملســاهمة فــي احلفــل
الوطنــي الــذي نظمــه قســم األطفــال فــي مستشــفى الطــب الطبيعــي والتأهيــل الصحــي للمرضــى وعائالتهــم مبركــز
الفهــد .كمــا رعــى احتفاليــة األعيــاد الوطنيــة مــع مدرســة الرجــاء االبتدائيــة – بنــن التابعــة إلدارة مــدارس التربيــة
اخلاصــة .وجــاءت هــذه املشــاركات فــي إطــار العهــد الــذي قطعــه البنــك علــى نفســه مبشــاركة األطفــال نــزالء دور
الرعايــة واملستشــفيات احتفاالتهــم بهــذه املناســبة الوطنيــة.

توزيع القرقيعان على أطفال المستشفيات

زيارة مستشفى ابن سينا

ولــم تقتصــر رعايــة البنــك لــذوي االحتياجــات اخلاصــة فحســب بــل امتــدت لتشــمل فئــات أخــرى مــن املجتمــع حيــث
يحــرص التجــاري علــى املشــاركة املســتمرة فــي النشــاطات االجتماعيــة واإلنســانية التــي تخــدم أفــراد املجتمــع كافــة.
ومــن هــذا املنطلــق ،جــاءت زيــارة فريــق العالقــات العامــة مبناســبة القرقيعــان إلــى األطفــال مبركــز البابطــن للحــروق
ومستشــفى ابــن ســينا ومرضــى مركــز الرعايــة التلطيفيــة واملرضــى اآلخريــن نــزالء املستشــفيات لرســم البســمة علــى
وجوههــم وإدخــال الفرحــة إلــى نفوســهم.
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دعم األنشطة المجتمعية

• دعم أنشطة املجتمع املدني
• دعم أنشطة خيرية وإنسانية مختلفة خالل املناسبات
• حملة "هون عليهم"

دعم أنشطة المجتمع المدني
فــي إطــار جهــود البنــك التــي ترمــي إلــى
املســاهمة بصــورة فعالــة فــي كافــة األنشــطة
االجتماعيــة الهادفــة إلــى دعــم وتطويــر املجتمــع
الــذي يعمــل فيــه البنــك وذلــك بالتنســيق
مــع اجلهــات االجتماعيــة األخــرى فــي دولــة
الكويــت ،قــام البنــك بالتعــاون مــع مركــز لويــاك
 بتنظيــم دورة تدريبيــة لعــدد مــن الطالبــاتوالطلبــة أصحــاب املؤهــات الدراســية املرتبطــة

تدريب طالبات مركز لوياك

بالعمــل املصرفــي كالتمويــل واحملاســبة واالقتصــاد والتســويق بهــدف إتاحــة الفرصــة للطلبــة والطالبــات امللتحقــن
ببرامــج لويــاك لالنخــراط فــي بيئــة العمــل الفعليــة والتعامــل مــع العمــاء ،فضـ ً
ا عــن تنميــة وتطويــر مهاراتهــم العمليــة
مــن خــال اكتســاب خبــرات جديــدة .وجريـاً علــى عادتــه الســنوية ,قــام البنــك برعايــة مســابقة راديســون بلــو الســنوية
"العشــرين" للرســم ،وقــد شــارك فــي املســابقة العديــد مــن الطالبــات والطلبــة مــن مختلــف مــدارس الكويــت ضمــن
الفئــة العمريــة مــن  18 - 10ســنة وكان موضــوع املســابقة هــذا العــام هــو "توفيــر الطاقــة وامليــاه" .كمــا كان لعمــاء
حســابي األول حصــة مــن املشــاركة فــي املســابقة والتنافــس مــع طــاب املــدارس اخلاصــة واألطفــال ذوي االحتياجــات
اخلاصــة وكان الهــدف مــن هــذه املســابقة هــو تشــجيع الطــاب مــن مختلــف املــدارس بالكويــت علــى تنميــة مواهبهــم
الفنيــة واإلبداعيــة.

مسابقة راديسون بلو السنوية للرسم

وفــي إطــار حــرص البنــك علــى توطيــد أواصــر التعــاون بينــه وبــن مؤسســات املجتمــع املدنــي املختلفــة ،قــام البنــك برعاية
احلفــل الســنوي التاســع الــذي أقامتــه الهيئــة العامــة للصناعــة لتكــرمي املوظفــن املتقاعديــن فــي الهيئــة .وقــد جــاءت
هــذه الرعايــة إدراكاً مــن البنــك بأهميــة دعــم ومســاندة هيئــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي.
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تكريم الهيئة للبنك

تسليم شيك لجمعية المكفوفين

دعم أنشطة خيرية وإنسانية مختلفة خالل المناسبات
احتفــاالً بقــدوم شــهر رمضــان الكــرمي ،قــام البنــك بإطــاق حملــه "ســاهم بطباعــة مصحــف لــكل كفيــف" الهادفــة إلــى
طباعــة مصاحــف بطريقــة "برايــل" بالتعــاون مــع جمعيــة املكفوفــن الكويتيــة وذلــك مــن خــال اســتقطاع مبلــغ مــن كل
عمليــة ســحب تتــم عبــر أجهــزة الســحب اآللــي اخلاصــة بالبنــك والتبــرع باحلصيلــة النهائيــة للجمعيــة دون حتميــل
العميــل ألي مصاريــف إضافيــة .وجــاءت هــذه اخلطــوة اإليجابيــة مــن جانــب البنــك للعــام الثانــي إميان ـاً منــه بأهميــة
دعــم اجلمعيــة مــن خــال املســاهمة فــي طباعــة مصحــف لــكل كفيــف لــذوي اإلعاقــة البصريــة.

زيارة جرحى المسجد الصادق

وفــي إطــار مفهــوم املســئولية االجتماعيــة الراســخ الــذي يتبنــاه البنــك كونــه جــزء مــن نســيج املجتمــع يتفاعــل مــع أفراحــه
ويتألــم إلحزانــه نظمــت إدارة العالقــات العامــة وبالتعــاون مــع قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد زيــارة جلرحــى
التفجيــر اإلرهابــي اآلثــم علــى مســجد اإلمــام الصــادق فــي املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة وذلــك لالطمئنــان علــى
حالتهــم الصحيــة وشــد أزر كل جريــح ومصــاب فــي هــذا احلــادث اإلرهابــي اخلســيس ،متمنــن الشــفاء العاجــل لــكل
املصابــن واجلرحــى ومقدمــن واجــب العــزاء ألســر الشــهداء الذيــن ســقطوا جــراء هــذا احلــادث الغــادر.

10

اﻟـﺒـﻨﻚ اﻟـﺘـﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

حملة "هون عليهم"
للعــام الرابــع علــى التوالــي واصــل التجــاري حملــة "هــون
عليهــم" ،حيــث قــام فريــق العالقــات العامــة وعــدد مــن
موظفــي البنــك املتطوعــن بزيــارة مواقــع عمــل عمــال
التنظيــف والبنــاء املتواجديــن فــي الشــوارع لتوزيــع
الهدايــا عليهــم باإلضافــة إلــى الكمامــات الطبيــة
الواقيــة مــن الغبــار وأيض ـاً معقــم األيــدي ومــاء الشــرب
فــي فصلــي الصيــف والشــتاء ،وقــد تضمنــت احلملــة
توزيــع "كســوة العيــد" خــال شــهر رمضــان الكــرمي ،كمــا
احتفــل البنــك معهــم بعيــد األضحــى املبــارك بتوزيــع
هدايــا تتناســب مــع متطلباتهــم فــي هــذه املناســبة ،وتنبــع
مواصلــة البنــك لهــذه احلملــة املبتكــرة مــن إميانــه بأهميــة
هــذه الفئــة ودورهــا فــي حمايــة البيئــة واحلــرص علــى
النظافــة العامــة فــي كافــة األوقــات.

حملة هون عليهم
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األنشطة الثقافية والتراثية

• إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القدمية
• حملة "يا زين تراثنا" الرابعة

إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القديمة
دأب البنــك التجــاري علــى مــدى ســنوات طويلــة علــى إصــدار رزنامتــه الســنوية ،والتــي عــادة مــا حتتــوي علــى لوحــات
فنيــة توثــق وتســرد قصــص التــراث الكويتــي القــدمي وتعكــس صــوراً حيــة منــه ،وقــد اشــتملت رزنامــة عــام  2015علــى
بعــض القصــص واحلكايــات التــي إرتبطــت باألســواق والســاحات الشــعبية القدميــة وكذلــك العــادات والتقاليــد القدميــة
ألهــل الكويــت التــي تعكــس مــدى تأقلــم الرعيــل األول مــن أهــل الكويــت مــع ظروفهــم وحياتهــم رغــم قســوتها فــي معظــم
األحيــان .وتكمــن أهميــة رزنامــة التجــاري فــي كونهــا متثــل حلقــة وصــل بــن املاضــي واحلاضــر.

حملة "يا زين تراثنا" الرابعة
فــي إطــار جهــود البنــك التجــاري املتواصلــة إلحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي وتذكيــر جيــل اليــوم والغــد بالتقاليــد
والعــادات الشــعبية القدميــة وكذلــك اجلوانــب االجتماعيــة واحلياتيــة للرعيــل األول مــن أهــل الكويــت ،والتــي التقــت
جميعهــا فــي إطــار ثقافــة مشــتركة عكســت وجســدت احليــاة الكويتيــة قدميـاً فــي الباديــة واحلضــر ،قــام البنــك بإطــاق
حملــة "يــا زيــن تراثنــا" للســنة الرابعــة.

زيارة مدرسة النجاح
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زيارة ثانوية العصماء

ومــن املعــروف أن هــذه احلملــة قــد ارتبــط أســمها بالبنــك التجــاري الكويتــي وعــادة مــا تهــدف إلــى إحيــاء التــراث
الكويتــي واملــوروث الشــعبي القــدمي وتذكيــر اجليــل اجلديــد باحليــاة البســيطة ،باإلضافــة إلــى املهــن واحلــرف اليدويــة
التــي اشــتغل بهــا اآلبــاء واألجــداد فــي املاضــي وهــو مــا ينعكــس باإليجــاب فــي االعتــزاز بالتــراث الكويتــي األصيــل
حرص ـاً عليــه أن يذهــب طــي النســيان.

زيارة مدرسة األمل

وقــد اشــتملت حملــة "يــا زيــن تراثنــا" لهــذا العــام علــى زيــارة عــدد مــن املــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة مبختلــف
املناطــق واحملافظــات باإلضافــة إلــى زيــارة مدرســة األمــل – بنــن "لفئــة الصــم والبكــم" التابعــة إلدارة مــدارس التربيــة
اخلاصــة بهــدف اطــاع الطالبــات والطلبــة علــى فعاليــات احلملــة التراثيــة ،وكان مــن أبرزهــا عــرض فيلــم تعليمــي
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زيارة مدرسة جورية بنات

لتثقيــف الطالبــات والطلبــة مباضــي الكويــت اجلميــل وباألخــاق الطيبــة والعــادات والتقاليــد النبيلــة التــي حتلــى بهــا
اآلبــاء واألجــداد وفــي ختــام كل زيــارة ملدرســة ،حصلــت كل طالبــة وطالــب علــى هديــة تذكاريــة ،باإلضافــة إلــى إهــداء
كل مدرســة كتــاب "موســوعة اللهجــة الكويتيــة" ومجموعــة مــن لوحــات رزنامــة البنــك التجــاري الســابقة باإلضافــة إلــى
مطبوعــات تعريفيــة عــن التــراث الكويتــي القــدمي.

توزيع الهدايا على الطلبة

توزيع الهدايا على الطالبات

ويذكــر أن جهــود البنــك التجــاري الكويتــي إلحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي مســتمرة علــى مــدار أكثــر مــن ربــع قــرن مــن
الزمــان كان للبنــك خاللهــا دور ريــادي وبصمــة واضحــة فــي إحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي ضمــن برامــج املســئولية
االجتماعيــة الشــاملة واملبتكــرة التــي يضعهــا البنــك والتــي ســاهمت فــي إرســاء مفاهيــم جديــدة للمســئولية االجتماعيــة
مــن خــال حمــات وبرامــج تؤكــد تواصــل البنــك مــع كافــة فئــات املجتمــع.
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األنشطة الرياضية

• دعم األنشطة الرياضية

دعم األنشطة الرياضية
متاشــياً مــع إســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى دعــم ورعايــة األنشــطة التــي تنظمهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي وهيئــات
الدولــة املختلفــة فــي إطــار تواصلــه املســتمر مــع كافــة فئــات املجتمــع ،نظمــت إدارة البنــك مأدبــة عشــاء فــي فنــدق
صحــارى الكويــت وذلــك احتفــاالً واحتفــا ًء بحصــول الفريــق الفائــز علــى درع دوري الــوزارات للموســم 2015 - 2014

بالهيئــة العامــة للصناعــة وذلــك بحضــور عــدد مــن قيــادي الهيئــة والبنــك.

الهيئة العامة للصناعة تكرم رئيس مجلس اإلدارة

وقــام البنــك بتقــدمي الرعايــة لــدورة املرحــوم جاســم الشــرهان لكــرة القــدم خــال شــهر رمضــان .وفــي اإلطــار نفســه
قــام البنــك برعايــة دورة كــرة القــدم الرمضانيــة ملنتســبي نقابــة العاملــن فــي وزارة املاليــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي.
وبهــدف إحــداث تغييــر ترفيهــي مبــدع يخــدم فئــة الشــباب ،وتشــجيع قدراتهــم فــي نشــاطات مثمــرة مــن أجــل صقــل
شــخصياتهم وزيــادة ثقتهــم وقدرتهــم علــى حتمــل املســئولية ,قــام البنــك برعايــة أول ســباق لســيارات الكارتينــغ للشــباب
فــي الكويــت والــذي أقيــم علــى مضمــار حلبــة ســرب للســيارات فــي منطقــه الشــويخ الصناعيــة ،بتنظيــم مجموعــة مــن
طــاب املرحلــة الثانويــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  18 - 14ســنة.
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تكريم فريق الهيئة

كمــا قــدم البنــك الرعايــة ملالبــس الفــرق الرياضيــة باجلامعــة األمريكيــة فــي الكويــت ملوســم  2016 / 2015والتــي
تشــمل فــرق كــرة القــدم وكــرة الســلة وكــرة الطائــرة والتنــس األرضــي وتنــس الطاولــة .وقــد جــاءت هــذه الرعايــة فــي
ســياق حــرص البنــك علــى تقــدمي الدعــم للشــباب وأنشــطتهم الرياضيــة إميان ـاً منــه أن الشــباب هــم القــوة احملركــة
ملســيرة التقــدم والتنميــة فــي البــاد ،كمــا ســاهم البنــك فــي تقــدمي الرعايــة ألكادمييــة بــرو ســبورت لكــرة القــدم
ملســاعدتهم بالوصــول إلــى أعلــى املراكــز فــي البطــوالت.

رعاية أول سباق لسيارات الكاريتنغ
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رعاية بطولة الغولف

إميانـاً مــن البنــك بأهميــة الرياضــة لكافــة أفــراد املجتمــع ،قــام البنــك برعايــة املاراثــون الرياضــي االجتماعــي "ماراثــون
االنســان" الــذي نظمــه فريــق شــباب الكويــت التطوعــي مبشــاركة جمعيــات النفــع العــام وعــدد مــن اجلهــات املهتمــة
بــذوي االعاقــة وذلــك لتســليط الضــوء علــى اهميــة مفهــوم الدمــج االيجابــي فــي املجتمــع بــن فئــة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة وأقرانهــم األصحــاء .كمــا قــام البنــك برعايــة بطولــة "الغولــف" للســنة الثانيــة والتــي نظمتهــا مالعــب ومنتجــع
صحــارى وســط أجــواء تنافســيه وحماســية بــن الالعبــن ،وقــد جــاءت هــذه الرعايــة مــن جانــب البنــك مــن منطلــق
إميانــه مبســئوليته جتــاه املجتمــع خاصــة الشــباب ورعايتــه لألنشــطة الرياضيــة التــي حتظــى مبشــاركة شــرائح متعــددة
مــن املجتمــع.

"ماراثون اإلنسان"
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التواصل اإلجتماعي

• التواصل االجتماعي مع املوظفني في إطار األسرة الواحدة
• التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

معرض هواة التجاري

التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار األسرة الواحدة
عــزز البنــك دوره جتــاه موظفيــه فــي دعــم مواهبهــم الفنيــة مــن خــال تنظيــم معرضــه الســنوي "هــواة التجــاري" الثانــي
عشــر الــذي يعتبــر مناســبة مميــزة يجتمــع فيهــا موظفــو البنــك بعيــداً عــن أجــواء العمــل وهــو مــا يؤكــد مفهــوم املســئولية
االجتماعيــة لــدى البنــك جتــاه أفــراد املجتمــع وكذلــك جتــاه موظفيــه.

إفتتاح معرض هواة التجاري

مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة

واحتفــاالً بالعيــد الوطنــي الـــ  54وعيــد التحريــر الـــ  24لدولــة الكويــت ،وتعبيــراً عــن الفرحــة بهاتــن املناســبتني،
شــارك كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اجلهــاز التنفيــذي موظفــي البنــك احتفالهــم بإطــاق احلمــام األبيــض
والطائــرات الورقيــة والبالونــات التــي حتمــل علــم الكويــت فــي تظاهــرة عكســت الفرحــة التــي تعــم البــاد فــي شــهر
فبرايــر مــن كل عــام.
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إحتفال موظفي البنك باألعياد الوطنية

وفــي إطــار مســئوليته االجتماعيــة اجتــاه موظفيــه قــام البنــك بتكــرمي املوظــف /ســليمان القصــار وذلــك مبناســبة احــرازه
املركــز االول فــي البطولــة الثامنــة للرمايــة التــي نظمهــا نــادي مصــارف الكويــت ملوظفــي القطــاع املصرفــي.

تكريم الموظف  /سليمان القصار
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اﻟـﺒـﻨﻚ اﻟـﺘـﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

مــن ناحيــة أخــرى وفــي إطــار احتفــال البنــك مبوظفيــه الذيــن يحضــرون العديــد مــن الــدورات واحللقــات التدريبيــة
الراميــة إلــى صقــل خبراتهــم ومهاراتهــم ،احتفــل البنــك بتخريــج دفعــة جديــدة مــن موظفيــه الذيــن اجتــازوا بنجــاح
البرامــج االحترافيــة بالتعــاون مــع معهــد الدراســات املصرفيــة ،واملعتمــدة مــن قبــل معهــد الدراســات املالية فــي بريطانيا،
باإلضافــة إلــى ذلــك احتفــل البنــك مبوظفيــه الذيــن حصلــوا علــى شــهادات مهنيــة فــي مجــاالت إدارة االئتمــان ،مديــر
فــرع معتمــد ،ومســاعد مديــر فــرع معتمــد.

إحتفال البنك بموظفيه الجدد

إحتفال البنك بتخرج موظفيه

كمــا شــارك البنــك فــي برنامــج تطويــر القيــادات التنفيذيــة الــذي تقدمــه كليــة هارفــارد إلدارة االعمــال "مركــز التعليــم
التنفيــذي" بالتعــاون مــع معهــد الدراســات املصرفيــة والــذي يهــدف إلــى تطويــر القيــادات التنفيذيــة فــي البنــوك الكويتيــة
بهــدف خلــق جيــل مــن املصرفيــن يتمتــع مبهــارات اإلدارة االســتراتيجية احلديثــة .واحتفــل البنــك بتخريــج دفعتــن مــن
املوظفــن امللتحقــن ببرنامــج تطويــر املوظفــن اجلــدد بهــدف إكســابهم مهــارات العمــل املصرفــي والتركيــز علــى تقــدمي
أفضــل مســتويات اخلدمــة للعمــاء مبــا يتــاءم مــع احتياجاتهــم وتطلعاتهــم املهنيــة.

التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
يســعى البنــك دائمـاً لتفعيــل كافــة ســبل التواصــل مــع موظفيــه وعمالئــه واجلمهــور من خــال مواقع التواصــل االجتماعي
(االنســتغرام – الفيــس بــوك – وتويتــر) التــي باتــت تكتســب أهميــة كبيــرة خاصــة بــن أوســاط الشــباب .ويقــوم البنــك
مــن خــال تلــك املواقــع بالتوعيــة الصحيــة عــن املناســبات االجتماعيــة ذات الطابــع اإلنســاني مثــل (التوعيــة بســرطان
الثــدي ،ويــوم الســكري ،ويــوم املعــاق).
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األنشطة التربوية

• دعم ورعاية األنشطة التربوية

دعم ورعاية األنشطة التربوية
يولــي البنــك اهتمامــاً باملســيرة التعليميــة والتربويــة مــن خــال تقــدمي مســاهمته الســنوية لدعــم أنشــطة مؤسســة
الكويــت للتقــدم العلمــي ،وتأكيــداً علــى التزامــه فــي دعــم مســيرة التعليــم فــي البــاد ،شــارك البنــك فــي معــرض الفــرص

الوظيفيــة الســابع عشــر الــذي نظمتــه جامعــة اخلليــج للعلــوم والتكنولوجيــا ومعــرض صنــاع االقتصــاد وفــرص العمــل
العشــرون الــذي نظمــه مكتــب التدريــب الطالبــي واخلريجــن بكليــة العلــوم اإلداريــة.

حفل سفارة مملكة البحرين

معرض صناع اإلقتصاد

كمــا شــارك البنــك فــي معــرض الفــرص الوظيفيــة الــذي نظمتــه جامعــة الشــرق األوســط األمريكيــة بهــدف اســتقطاب
اخلريجــن اجلــدد الراغبــن فــي إيجــاد فــرص لتحقيــق طموحاتهــم املهنيــة بالعمــل فــي القطــاع املصرفــي واملالــي.
وشــارك أيضـاً فــي معــرض "دينــار كويتــي" الوظيفــي ،وقــد جــاءت هــذه املشــاركة مــن منطلــق حــرص البنــك علــى التواجــد
الدائــم واملســتمر فــي الفعاليــات واألنشــطة التــي تهــدف إلــى دعــم الشــباب الكويتــي وفــي مقدمتهــا توفيــر فــرص العمــل
املناســبة للشــباب لتقليــل نســبة البطالــة فــي املجتمــع الكويتــي.
وانســجاماً مــع رســالته االجتماعيــة وحرصــه علــى دعــم
ورعايــة األنشــطة االجتماعيــة والتعليميــة ،قــام البنــك
برعايــة حفــل تكــرمي اخلريجــن واملتفوقــن البحرينيــن،
الــذي أقامــه امللحــق الثقافــي بســفارة مملكــة البحريــن
مبناســبة العيــد الوطنــي .إن اهتمــام التجــاري برعايــة ودعم
مختلــف األنشــطة التعليميــة واألكادمييــة فــي الكويــت يأتــي
انطالقـاً مــن إميانــه بــدوره الوطنــي وقناعتــه الراســخة بــأن
االســتثمار فــي اإلنســان هــو االســتثمار األمثــل للمســتقبل.

فرص وظيفية في AUM

هــذا وفــي إطــار التعــاون املســتمر مــع بنــك الكويــت املركــزي ،وحرصـاً مــن البنــك علــى االســتثمار فــي العناصــر الكويتيــة
الشــابة ضمــن مســئوليته االجتماعيــة ،وبهــدف بنــاء كــوادر وكفــاءات وطنيــة قــادرة علــى املســاهمة فــي دفــع املســيرة
التنمويــة فــي البــاد ،قــام البنــك التجــاري بطــرح مبــادرة تتمثــل فــي برنامــج البعثــات الدراســية للخريجــن الكويتيــن
إليفادهــم للحصــول علــى درجــة املاجســتير مــن أفضــل اجلامعــات طبق ـاً للتصنيفــات العامليــة فــي هــذا املجــال ،وذلــك
فــي تخصصــات التمويــل واالقتصــاد واحملاســبة وإدارة األعمــال.
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المؤتمرات والمعارض

• دعم املؤمترات واملعارض
• دعم الشباب الكويتي الطموح

دعم المؤتمرات والمعارض
وتأكيــداً علــى التزامــه فــي دعــم الفعاليــات واملنتديــات االقتصاديــة واملؤمتــرات واملعــارض وغيرهــا مــن الفعاليــات
الطالبيــة ،شــارك البنــك فــي فعاليــات مؤمتــر املشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر فــي البلــدان العربيــة "الواقــع
والتطلعــات" الــذي نظمتــه اجلامعــة العربيــة املفتوحــة ،حيــث حضــر املؤمتــر رئيــس مجلــس اإلدارة وتــرأس أحــد
اجللســات الرئيســية للمؤمتــر بعنــوان "جتــارب دعــم املشــاريع الصغيــرة إقليمي ـاً ومحلي ـاً" حيــث يولــي البنــك إهتمام ـاً
متزايــداً بقطــاع املشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر فــي ظــل التوجــه العاملــي واإلقليمــي القائــم علــى ايجــاد

االســتراتيجيات املناســبة لدعــم ومتويــل مثــل هــذه املشــروعات كونهــا باتــت متثــل نقطــة االنطــاق للحصــول علــى
كيانــات اقتصاديــة كبيــرة.

الدكتورة /موضي الحمود تكرم السيد  /علي الموسى في مؤتمر المشروعات الصغيرة

كمــا قــدم التجــاري الرعايــة الفضيــة ألســبوع نــادي التمويــل الســنوي الــذي نظمتــه كليــة العلــوم اإلداريــة – جامعــة
الكويــت والــذي كان عبــارة عــن سلســلة مــن األنشــطة والفعاليــات املتنوعــة التــي هدفــت فــي مجملهــا إلــى توســعة آفــاق
الطلبــة مــن الناحيــة اإلداريــة واملاليــة والتجاريــة التــي تفيدهــم فــي حياتهــم العمليــة واملســتقبلية أثنــاء ومــا بعــد الدراســة.
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رعاية االتحاد الوطني لطلبة الكويت

ومــن منطلــق حــرص البنــك التجــاري علــى تفعيــل قنــوات التواصــل مــع الطلبــة الكويتيــن الدارســن باخلــارج والذيــن
يراهــم التجــاري ســفراء للوطــن خــارج الكويــت ،شــارك البنــك فــي رعايــة املؤمتــر الســنوي الثانــي والثالثــون لالحتــاد
الوطنــي لطلبــة الكويــت فــرع الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وجــاءت هــذه الرعايــة فــي إطــار االهتمــام الــذي يوليــه
التجــاري لدعــم املســيرة التعليميــة فــي البــاد بتقــدمي كافــة أوجــه الرعايــة للفعاليــات واألنشــطة الطالبيــة والشــبابية
للطلبــة الكويتيــن داخــل وخــارج الكويــت.
كمــا شــارك البنــك فــي مؤمتــر مشــاريع الكويــت احلــادي عشــر الــذي نظمتــه "ميــد" وذلــك بتقــدمي الرعايــة الفضيــة
للمؤمتــر بعنــوان "مشــاريع الكويــت وحتفيــز النمــو" .وقــد كان الهــدف الرئيســي مــن هــذا املؤمتــر هــو عــرض مشــاريع
البنيــة التحتيــة الهامــة التــي تعتــزم الدولــة تنفيذهــا فــي إطــار خطــة التنميــة .كمــا قــدم البنــك الرعايــة ملعــرض ومؤمتــر
الكويــت الثانــي للنفــط والغــاز وقــد جــاءت هــذه الرعايــة
لهــذا املعــرض واملؤمتــر لتؤكــد مــن جديــد جهــوده فــي
مجــال املســئولية االجتماعيــة وحرصــه علــى دعــم
املؤسســات الوطنيــة الكويتيــة.
دعم الشباب الكويتي الطموح
فــي إطــار مبــادرات البنــك الراميــة الــى دعــم االنشــطة
والفعاليــات الشــبابية ،قــام التجــاري برعايــة احلفــل

معرض "ميد"

املوســيقي "ذا كونســرت" الــذي أقيــم فــي حديقــة الشــهيد حيــث عــاش عشــاق املوســيقى ليلــة رائعــة نظمتهــا مجموعــة
مــن الشــباب الكويتــي أصحــاب املواهــب املوســيقية الواعــدة اشــتملت علــى إيقاعــات فريــدة مــن نوعهــا جمعــت بــن
الغربــي والشــرقي لتُخــرج نغمــات موســيقية بأنامــل كويتيــة معلنــة عــن ميــاد مواهــب حقيقيــة.
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كمــا قــام البنــك بدعــم "كرنفــال النويــر" الــذي يهــدف إلــى خلــق قاعــدة شــبابية متفاعلــة وملهمــة للمجتمــع الكويتــي مــن
خــال برامــج متعــددة ومبــادرات مســتقلة.

الحفل الموسيقي "ذا كونسرت"

وفــي ســياق رعايتــه املتواصلــة للشــباب واملشــاريع الشــبابية
التــي يقومــون علــى تنفيذهــا ،قــام البنــك برعايــة معــرض
أصحــاب املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة بالتعــاون بــن
مختاريــة اليرمــوك وبرنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة
واجلهــاز التنفيــذي فــي الدولــة .وقــد جــاءت هــذه الرعايــة
مــن قبــل البنــك ضمــن جهــوده لتقــدمي كل الدعــم واملســاندة
لقطــاع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة دعمــاً للــدور
التنمــوي الــذي يقدمــه هــذا القطــاع فــي التنميــة املجتمعيــة

معرض أصحاب المشاريع  -مختارية اليرموك

الشــاملة .وفــي الســياق ذاتــه ،قــام التجــاري برعايــة معــرض "بقشــة" الشــبابي والــذي نظمــه عــدد مــن الشــابات الكويتيات
أصحــاب الطمــوح بهــدف دعــم املشــاريع الصغيــرة للشــباب الكويتــي الراغــب فــي التحــول جتــاه العمــل احلــر .و جــاءت
رعايــة البنــك لهــذا احلــدث فــي إطــار برنامجــه الهــادف إلــى دعــم الكفــاءات الكويتيــة الشــابة واإلســهام فــي إعــداد جيــل
جديــد مــن الشــباب املبــدع فــي مجــاالت العمــل اخلــاص مــن ناحيــة ،ومســاهمة مــن البنــك فــي دعــم ابتــكارات الشــباب
مــن املنتجــات اليدويــة واحلرفيــة واألشــغال اليدويــة القدميــة مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا ينــدرج ضمــن اهتمــام البنــك
بالتــراث الكويتــي القــدمي وحرصــه علــى إبــراز كافــة جوانبــه.
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حمالت التوعية الصحية

• زيارات التوعية الصحية

زيارة مستشفى رويال حياة

تأكيــداً علــى رســالته االجتماعيــة الهادفــة إلــى تفعيــل برامــج وحمــات التوعيــة الصحيــة املختلفــة ،نظــم البنــك التجــاري
الكويتــي بالتعــاون مــع مركــز "دايــت ســنتر" وهــو مركــز متخصــص فــي التغذيــة الســليمة والصحيــة مســابقة أســبوعية
طيلــة أيــام شــهر رمضــان الفضيــل عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي (اإلنســتغرام) .وجــاءت هــذه املســابقة انطالقـاً مــن
حــرص البنــك علــى تعزيــز التواصــل مــع اجلمهــور والعمــاء بكافــة الوســائل املتاحــة.
وفــي إطــار حــرص البنــك علــى التواصــل مــع موظفيــه
وتقــدمي كافــة ســبل الرعايــة الصحيــة لهــم ضمــن برامــج
املســئولية االجتماعيــة الشــاملة لــدى البنــك ،قــام البنــك
التجــاري بإســتقبال فريــق مستشــفى "رويــال حيــاة"
لتقــدمي اخلدمــات الطبيــة و الصحيــة ،باإلضافــة إلــى
إجــراء بعــض الفحوصــات الطبيــة الســريعة الالزمــة
ملوظفــي البنــك مبــا ميكنهــم مــن تقييــم وضعهــم الصحــي
وإقتــراح التوصيــات العالجيــة الالزمــة وتقــدمي النصــح

حملة التوعية من مركز دايت سنتر

واإلرشــادات الطبيــة والــرد علــى كافــة االستفســارات املتعلقــة بصحــة البــدن وكيفيــة احملافظــة عليــه.
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