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المسئولية المجتمعية ...أسلوب عمل
إن ــه مل ــن دواع ــي س ــروري أن أض ــع ب ــن أيديك ــم كتي ــب املس ــئولية االجتماعي ــة لع ــام  2020وال ــذي يس ــلط الض ــوء عل ــى
بع ــض اجن ــازات ومب ــادرات البن ــك التج ــاري الكويت ــي ف ــي مج ــال املس ــئولية االجتماعي ــة واالس ــتدامة.
ل ــم يك ــن ع ــام  2020كغي ــره م ــن األع ــوام الس ــابقة إذ أن ــه كان ع ــام غي ــر مس ــبوق ،ش ــهد تفش ــي جائح ــه وب ــاء كورون ــا
املســتجد ( .)Covid-19ومــن املعــروف أن كافــة مجــاالت األعمــال قــد تأثــرت ســلباً ،إال أن البنــك التجــاري الكويتــي
ل ــم يدخ ــر جه ــداً ف ــي مباش ــرة واس ــتكمال مس ــيرة العم ــل االجتماع ــي املش ــترك ف ــي م ــؤازرة جه ــود دول ــة الكوي ــت
ومؤسس ــات املجتم ــع املدن ــي بالتعاط ــي م ــع التداعي ــات الت ــي خلفته ــا ه ــذه اجلائح ــة.
وبه ــذا الص ــدد باش ــر البن ــك ،بتضاف ــر جه ــود كاف ــة القطاع ــات واإلدارات ،بالتعام ــل م ــع اجلائح ــة مبنته ــى املس ــئولية
واالحترافي ــة وق ــام باط ــاع موظفي ــه عل ــى االش ــتراطات الصحي ــة الواج ــب اتباعه ــا ف ــي مبان ــي وف ــروع البن ــك وتوزي ــع
املعقمـــات لضمـــان ســـامة جميـــع املوظفـــن والعمـــاء وعلـــى وجـــه اخلصـــوص املوظفـــن العاملـــن فـــي الصفـــوف
األمامي ــة.
وقــد عمــد البنــك إلــى توجيــه رســائل توعويــة إلــى اجلمهــور عبــر كافــة الوســائل املتاحــة ووســائل التواصــل االجتماعــي
به ــدف توعي ــة املجتم ــع باإلج ــراءات االحترازي ــة الت ــي يتوج ــب القي ــام به ــا ملن ــع تفش ــي وب ــاء في ــروس كورون ــا وكذل ــك
س ــبل الوقاي ــة م ــن ه ــذا الوب ــاء.
وتأكي ــداً لل ــدور ال ــذي يق ــوم ب ــه البن ــك التج ــاري الكويت ــي ف ــي مج ــاالت العم ــل اإلنس ــاني واخلي ــري املبتك ــرة لتحقي ــق
التنميــة املجتمعيــة املســتدامة للوطــن ،قــام البنــك بإطــاق حملــة «ضاعــف أجــرك مــع التجــاري» الهادفــة إلــى حتقيــق
التكافــل االجتماعــي عــن طريــق قيــام البنــك بالتبــرع مببلــغ مماثــل ملــا يقدمــه أي متبــرع للجمعيــات واجلهــات املشــاركة
ف ــي احلمل ــة والت ــي حتتف ــظ بحس ــاباتها ل ــدى البن ــك التج ــاري الكويت ــي.
وكالع ــادة ،احتل ــت جه ــود احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة وحمايته ــا أهمي ــة كبي ــره ضم ــن برام ــج املس ــئولية االجتماعي ــة للبن ــك،
حيــث شــارك البنــك فــي أكبــر حملــة تنظيــف حملــت عنــوان «الكويــت نظيفــة بســواعد أبنائهــا» ،حيــث هدفــت احلملــة
إلــى توعيــة جميــع أطيــاف املجتمــع بأهميــة احملافظــة علــى البيئــة البريــة والبحريــة.
وف ــي ه ــذا الس ــياق ،واص ــل البن ــك فعالي ــات حمل ــة «ه ــون عليه ــم» املوجه ــة لفئ ــة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء ،تقدي ــراً
جلهوده ــم ف ــي احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة الكويتي ــة نظيف ــة وصحي ــة ،حي ــث ش ــارك فري ــق قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ه ــذه
الفئ ــة اجلدي ــرة ب ــكل اهتم ــام العدي ــد م ــن االحتف ــاالت باملناس ــبات الس ــعيدة وغيره ــا م ــن املناس ــبات األخ ــرى .
ومل ــا كان ــت رعاي ــة ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة وأصح ــاب الهم ــم تس ــتحوذ عل ــى اجل ــزء األكب ــر م ــن اهتمام ــات التج ــاري
املجتمعي ــة ،فق ــد عم ــل البن ــك إل ــى تأكي ــد دوره ف ــي ه ــذا الص ــدد مبواصل ــة دعم ــه ورعايت ــه لألنش ــطة املوجه ــة له ــذه
الفئ ــة والهادف ــة ف ــي مجمله ــا إل ــى جع ــل ه ــذه الفئ ــة تنخ ــرط ف ــي نس ــيج املجتم ــع الكويت ــي.
وســوف يواصــل البنــك ،بجهــود كافــة موظفيــه وجهــود فريــق قطــاع التواصــل املؤسســي ،ترســيخ الصــورة العامــة للبنــك
فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة عــن طريــق تنظيــم وإعــداد برامــج وفعاليــات اجتماعيــة مبتكــرة.
واهلل ولي التوفيق
الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
مدير عام  -قطاع التواصل املؤسسي
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أنشطة المسئولية االجتماعية للعام 2020

المقدمة
يؤمــن البنــك التجــاري الكويتــي أن املســئولية االجتماعيــة هــي التــزام مؤسســي وجــزء ال يتجــزأ مــن جهــود البنــك نحــو
تعزي ــز املواطن ــة والتنمي ــة املس ــتدامة ،وم ــن ه ــذا املنطل ــق أخ ــذ البن ــك التج ــاري الكويت ــي زم ــام املب ــادرة م ــن س ــتينات
الق ــرن املاض ــي بدم ــج البرام ــج واألنش ــطة والفعالي ــات املتنوع ــة للمس ــئولية االجتماعي ــة ضم ــن اخلط ــط االس ــتراتيجية
للبن ــك وبات ــت أنش ــطة املس ــئولية االجتماعي ــة وبرام ــج االس ــتدامة تكتس ــب أهمي ــة خاص ــة بالنس ــبة للبن ــك عل ــى م ــر
الس ــنني .ه ــذا ،وق ــد كان ع ــام  2020ش ــاهداً عل ــى الذك ــرى الس ــتني لتأس ــيس البن ــك التج ــاري الكويت ــي ،ثان ــي أق ــدم
البن ــوك الكويتي ــة تأسيسـ ـاً .ونظ ــراً لظ ــروف اإلغ ــاق املرافق ــة لتفش ــي جائح ــة كورون ــا ،عرض ــت وتناول ــت مواق ــع
وقن ــوات التواص ــل االجتماع ــي التابع ــة للبن ــك العدي ــد م ــن احملط ــات الهام ــة ف ــي تاري ــخ التج ــاري ،وكذل ــك اخلدم ــات
واملنتج ــات املصرفي ــة الت ــي كان البن ــك س ــباقاً بطرحه ــا ف ــي الس ــوق ،وايضــاً اجلوائ ــز الت ــي حص ــل عليه ــا البن ــك ف ــي
مج ــاالت متع ــددة ومنه ــا بالطب ــع مج ــال املس ــئولية االجتماعي ــة.
وعلــى الرغــم مــن الظــروف التــي مــرت بهــا الكويــت والعالــم بأســره جــراء تفشــي وبــاء كورونــا ،إال أنهــا لــم متنــع البنــك
مــن ترســيخ مكانتــه فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة وتقــدمي الرعايــة واملشــاركة فــي شــتى مجــاالت العمــل اإلنســاني
واالجتماعــي واخليــري ،وهــو مــا ســاهم فــي إبــراز برامــج االســتدامة لــدى البنــك خــال عــام  2020وأكــد مســئوليته
االجتماعيــة جتــاه املجتمــع الــذي يعمــل فيــه.
وق ــد باش ــر البن ــك ،بتضاف ــر جه ــود كاف ــة القطاع ــات واإلدارات ،ف ــي التعام ــل م ــع اجلائح ــة بش ــكل احتراف ــي ب ــدءاً م ــن
إطــاع املوظفــن علــى االشــتراطات الصحيــة الواجــب اتباعهــا فــي مبانــي وفــروع البنــك ووضــع امللصقــات اإلرشــادية
وتوزي ــع املعقم ــات وضم ــان س ــامة املوظف ــن العامل ــن ف ــي الصف ــوف األمامي ــة ،وانته ــا ًء بإتب ــاع كاف ــة اإلرش ــادات
االحترازي ــة الصحي ــة والتباع ــد االجتماع ــي للمحافظ ــة عل ــى س ــامة املوظف ــن والعم ــاء عل ــى الس ــواء.
فــي ظــل مــا شــهدته البــاد مــن ظــروف اســتثنائية ناجتــة عــن تفشــي جائحــة كورونــا ،جنــح البنــك التجــاري الكويتــي
خـــال العـــام فـــي التعاطـــي مـــع الظـــروف التـــي فرضتهـــا هـــذه اجلائحـــة مـــن خـــال التزامـــه ببرامـــج املســـئولية
االجتماعي ــة الت ــي ش ــملت مختل ــف األنش ــطة االجتماعي ــة الت ــي مت حتديده ــا اس ــتراتيجياً لتع ــود بالنف ــع عل ــى أف ــراد
املجتم ــع وه ــو م ــا يؤك ــد م ــن جدي ــد الت ــزام البن ــك بالقي ــم املجتمعي ــة الت ــي أرس ــاها من ــذ وق ــت طوي ــل.
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املساهمة في صندوق دعم املجهود احلكومي ملكافحة فيروس كورونا
حملة “ضاعف أجرك مع التجاري”
زيارة نزالء احملاجر
ذوي االحتياجات اخلاصة في بؤرة اهتمام البنك
البنك يحصد وسام منظومة البناء البشري للعطاء اإلنساني
االحتفال باألعياد الوطنية
حملة "هون عليهم"  ....اهتمام ورعاية لفئة عمال التنظيف والبناء
دعم أنشطة احملافظات
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المساهمة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا
اس ــتجابة للمب ــادرة الت ــي أطلقه ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي لتأس ــيس صن ــدوق بتموي ــل م ــن البن ــوك الكويتي ــة بقيم ــة 10
ماليــن دينــار كويتــي بهــدف دعــم االحتياجــات العاجلــة للحكومــة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا املســتجد ،وعلــى ضــوء
التنســيق الــذي قــام بــه احتــاد مصــارف الكويــت فــي هــذا الشــأن ،قــام البنــك باملســاهمة فــي الصنــدوق املذكــور الــذي
مت وضعــه حتــت تصــرف مجلــس الــوزراء للتعامــل مــع املســتجدات املرتبطــة بفيــروس كورونــا.

وق ــد ج ــاءت مس ــاهمة البن ــك ف ــي ه ــذا الصن ــدوق لتعك ــس مش ــاركته ف ــي ح ــل األزم ــات الت ــي ق ــد تواج ــه الب ــاد ،وف ــي
إطــار املســئولية االجتماعيــة للبنــك جتــاه الكويــت لدعــم ومســاندة اجلهــود املبذولــة مــن كافــة مؤسســات الدولــة بشــأن
اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد.
حملة “ضاعف أجرك مع التجاري”

شعار حملة "ضاعف أجرك مع التجاري"

ف ــي إط ــار ترس ــيخ مب ــدأ املس ــئولية االجتماعي ــة ،وجتاوب ـاً م ــع األح ــداث والت ــي مت ــر به ــا الكوي ــت الت ــي تتطل ــب تضاف ــر
جهــود اجلميــع ،قــام البنــك بإطــاق حملــة "ضاعــف أجــرك مــع التجــاري" .ومــن املعــروف أنــه قــد متــت املوافقــة علــى
هــذه احلملــة مــن قبــل وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل بهــدف حتقيــق التكافــل االجتماعــي عــن طريــق قيــام البنــك
بالتبــرع مببلــغ مماثــل ملــا يقدمــه أي متبــرع للجمعيــات واجلهــات اخليريــة املشــاركة فــي احلملــة مــن خــال حســاباتها
لــدى البنــك التجــاري.
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زيارة نزالء المحاجر
ف ــي إط ــار تعام ــل البن ــك م ــع اآلث ــار الت ــي خلفته ــا جائح ــة كورون ــا ،وإدراكاً من ــه ألهمي ــة توفي ــر املس ــتلزمات اخلاص ــة
بالتعقيــم علــى نــزالء احملاجــر ،قــام البنــك ،بالتعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر ،بتوزيــع مســتلزمات التعقيــم وبعــض
الهداي ــا عل ــى ن ــزالء احملاج ــر خ ــال أزم ــة كورون ــا.

توزيع مستلزمات التعقيم وبعض الهدايا على نزالء المحاجر

فريق البنك وجمعية الهالل األحمر
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ذوي االحتياجات الخاصة في بؤرة اهتمام البنك
انطالقــاً م ــن ح ــرص البن ــك عل ــى مش ــاركة املجتم ــع ف ــي مختل ــف املناس ــبات والنش ــاطات الت ــي تخ ــدم جمي ــع فئات ــه،
وخصوصــاً ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ،ق ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي باس ــتقبال طلب ــة وطالب ــات مدرس ــة النب ــراس
النموذجيــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة لالحتفــال معهــم باألعيــاد الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى تعريفهــم بطبيعــة العمــل
ف ــي قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي وكذل ــك اخلدم ــات املختلف ــة األخ ــرى الت ــي يقدمه ــا البن ــك لعمالئ ــه .وف ــي إط ــار آخ ــر
اســتقبل البنــك طلبــة مدرســة "دســمان ثنائيــة اللغــة" مــن "ذوي االحتياجــات اخلاصــة" الطالعهــم وتعريفهــم مبعلومــات
أوليــة عــن طبيعــة العمــل فــي البنــك بصــورة مبســطة ،وجــاءت هــذه الزيــارة واســتقبال هــذه الفئــة مــن منطلــق إميانــه
بض ــرورة دم ــج ه ــذه الفئ ــة ف ــي نس ــيج املجتم ــع الكويت ــي.

االحتفال باألعياد الوطنية مع مدرسة النبراس النموذجية

زيارة طلبة مدرسة دسمان ثنائية اللغة للبنك
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البنك يحصد وسام منظومة البناء البشري للعطاء اإلنساني
تقديــراً لــدوره املعهــود فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة ،حصــل البنــك التجــاري الكويتــي علــى وســام منظومــة البنــاء
البش ــري للعط ــاء اإلنس ــاني .وق ــد ج ــاء ذل ــك ضم ــن حف ــل تدش ــن حمل ــة "حياته ــم غالي ــة" املب ــادرة الوطني ــة لدع ــم
ف ــرق الصح ــة النفس ــية ل ــذوي اإلعاق ــة وتقلي ــد وس ــام منظوم ــة البن ــاء البش ــري للعط ــاء اإلنس ــاني للجه ــات والقي ــادات
الداعم ــة
ـادرة.الحمالت التوعوية
للمب ـفي
المشاركة
الهامة الهادفة إلى المحافظة على
البيئة
باهتمـــام ورعايـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة
الشـــيخ /أحمـــد دعيـــج الصبـــاح ،وإميانـــاً
مـــن البنـــك التجـــاري بـــأن حمايـــة البيئـــة
متثـــل بعـــداً اجتماعيـــاً هامـــاً فـــي برامـــج
املســـئولية االجتماعيـــة ،شـــارك البنـــك
فـــي أكبـــر حملـــة تنظيـــف َحملّـــت عنـــوان
«الكويـــت نظيفـــة بســـواعد أبنائهـــا» التـــي
نظمتهـــا شـــركة النويـــر الكويتيـــة متزامنـــة
مــع اليــوم العاملــي لتنظيــف البيئــة “World
 .”Cleanup Dayوقـــد هدفـــت احلملـــة
إل ــى توعي ــة كاف ــة أطي ــاف املجتم ــع بأهمي ــة
احملافظـــة علـــى البيئـــة البريـــة والبحريـــة.

جانب من تكريم البنك لمشاركته في حملة "حياتهم غالية"

االحتفال باألعياد الوطنية
يحـــرص التجـــاري دومـــاً علـــى مشـــاركة
جميـــع شـــرائح املجتمـــع فرحـــة االحتفـــال
باألعي ــاد الوطني ــة .ومبناس ــبة االحتف ــاالت
بالعي ــد الوطن ــي وي ــوم التحري ــر ،ق ــام قط ــاع
التواصـــل املؤسســـي فـــي البنـــك بتنظيـــم
زيـــارة لـــكل مـــن رجـــال األمـــن واجلمـــارك
العامل ــن ف ــي منف ــذ النويصي ــب باإلضاف ــة
إلـــى زيـــارة كـــوادر العاملـــن فـــي إدارة
الط ــوارئ الطبي ــة التابع ــة ل ــوزارة الصح ــة،
وذلـــك لالحتفـــال معهـــم بفرحـــة األعيـــاد
الوطنيــة وتقديــراً جلهودهــم التــي يبذلونهــا
فـــي كافـــة األوقـــات .كمـــا حـــرص البنـــك
علـــى مشـــاركة الطاقـــم الطبـــي والكـــوادر
العاملـــة فـــي مستشـــفى الـــرازي فرحـــة
األعيـــاد الوطنيـــة وتوزيـــع الهدايـــا علـــى
جمي ــع احلض ــور وذل ــك تقدي ــراً جلهوده ــم
الطبيــة الكبيــرة التــي يبذلونهــا فــي مختلــف
األوقـــات لراحـــة املرضـــى.
12
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مشاركة فرحة األعياد الوطنية مع الطاقم
الطبي والكوادر العاملة في مستشفى الرازي

مشاركة رجال األمن والجمارك العاملين في منفذ النويصيب فرحة األعياد الوطنية

زيارة كوادر العاملين في إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة
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حملة "هون عليهم"  ....اهتمام ورعاية لفئة عمال التنظيف والبناء
واصــل البنــك فعاليــات حملــة «هــون عليهــم» املوجهــة لفئــة عمــال التنظيــف والبنــاء والتــي دشــنها البنــك منــذ مــا يزيــد
عــن  8ســنوات وحــازت علــى جائــزة املشــروع االجتماعــي الرائــد علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،حيــث
اســتمر البنــك فــي ترتيــب الزيــارات فــي املناســبات املختلفــة لفئــة عمــال التنظيــف والبنــاء فــي مواقــع عملهــم وتوزيــع
الهدايــا واملســتلزمات واملالبــس عليهــم تقديــراً جلهودهــم فــي احملافظــة علــى البيئــة الكويتيــة نظيفــة وصحيــة.

مشاركة العمال فرحة األعياد الوطنية

توزيع مستلزمات الشتاء على العمال
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دعم أنشطة المحافظات
وتأكي ــداً ملس ــئوليته ودعم ــه ملؤسس ــات املجتم ــع املدن ــي وعل ــى رأس ــها محافظ ــات الكوي ــت والت ــي تش ــكل ركن ـاً أساس ــياً
مــن اســتراتيجية البنــك الشــاملة والهادفــة إلــى ترســيخ مفهــوم جديــد للمســئولية االجتماعيــة ،قــام البنــك خــال عــام
 2020بتق ــدمي الدع ــم والرعاي ــة حملافظ ــات الكوي ــت الس ــتة وذل ــك بتخصي ــص مس ــاهمة مالي ــة ل ــكل محافظ ــة يت ــم
انفاقه ــا لدع ــم مختل ــف األنش ــطة االجتماعي ــة ،الثقافي ــة ،التعليمي ــة ،الرياضي ــة ،والبيئي ــة الت ــي تق ــوم عل ــى تنظيمه ــا
محافظ ــات الكوي ــت ،وذل ــك إميان ـاً م ــن البن ــك ب ــأن جن ــاح املؤسس ــة ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن جن ــاح كي ــان املجتم ــع الكويت ــي.
ق ــام البن ــك برعاي ــة مهرج ــان أم اخلي ــر ال ــذي نظمت ــه إدارة محافظ ــة األحم ــدي ،وف ــي اط ــار آخ ــر ق ــام البن ــك بدع ــم
احلمل ــة التوعوي ــة الصحي ــة للتص ــدي لفي ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19الت ــي نظمته ــا احملافظ ــة حت ــت ش ــعار
"صحت ــك ي ــوم بي ــوم" ،الت ــي اش ــتملت عل ــى ع ــرض سلس ــلة م ــن البوس ــترات التوعوي ــة واإلرش ــادية املرتبط ــة بجائح ــة
كورونــا ( )Covid-19واالشــتراطات الصحيــة الواجــب االلتــزام بهــا لتفــادي اإلصابــة بفيــروس كورونــا والتــي مت بثهــا
علــى مــدى شــهر عبــر حســابات احملافظــة علــى مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي .كمــا شــارك فــي دعــم وتكــرمي
فري ــق محافظ ــة األحم ــدي التطوع ــي وذل ــك تقدي ــراً جلهوده ــم الب ــارزة ف ــي حم ــات التوعوي ــة ملن ــع انتش ــار في ــروس
كورون ــا .

رعاية مهرجان أم الخير لمحافظة األحمدي

وفـــي إطـــار آخـــر ،شـــارك التجـــاري
ف ــي احتفالي ــة األعي ــاد الوطني ــة «كوي ــت
ماركـــت» التـــي نظمتهـــا محافظـــة
الفروانيـــة بحديقـــة العمريـــة ،وجـــاءت
هـــذه اخلطـــوة تأكيـــداً ملســـئوليته
االجتماعيـــة ورســـالته الوطنيـــة التـــي
تشـــكل ركنـــاً أساســـياً مـــن اســـتراتيجية
البنـــك الشـــاملة والتـــي تهـــدف إلـــى
ترســـيخ مفهـــوم جديـــد للمســـئولية
االجتماعي ــة ومش ــاركة املواطن ــن فرح ــة
األعيـــاد الوطنيـــة.

رعاية احتفالية األعياد الوطنية "كويت
ماركت" لمحافظة الفروانية
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كم ــا ق ــام البن ــك برعاي ــة مهرج ــان اجله ــراء األول ال ــذي أقي ــم ف ــي محافظ ــة اجله ــراء واش ــتمل عل ــى العدي ــد م ــن
األنش ــطة الترفيهي ــة ،وق ــد ج ــاءت مش ــاركة ودع ــم البن ــك له ــذه األنش ــطة والفعالي ــات انس ــجاماً م ــع رس ــالة البن ــك
االجتماعيــة وحرصــه علــى التفاعــل مــع املجتمــع واحتفاالتــه ،ال ســيما االحتفــاالت الوطنيــة التــي جتســد روح االنتمــاء
والوف ــاء للوط ــن.

توفير أجهزة الكمبيوتر لطالب األسر المتعففة بمحافظة مبارك الكبير

فـــي إطـــار الترتيبـــات املســـبقة مـــع
محافظــة مبــارك الكبيــر ،قــام البنــك
بتوفي ــر ع ــدد م ــن أجه ــزة الكمبيوت ــر
الشـــخصي احملمـــول ()Laptop
لتوزيعهـــا علـــى طـــاب األســـر
املتعففــة فــي نطــاق محافظــة مبــارك
الكبي ــر ،وتأت ــي ه ــذه اخلط ــوة ضم ــن
جه ــود البن ــك املتواصل ــة ف ــي خدم ــة
املجتم ــع ودع ــم الفعالي ــات التربوي ــة.

رعاية مهرجان محافظة الجهراء األول
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حماية البيئة – أنشطة وفعاليات
•

مشاركة البنك في أكبر حملة تنظيف َحملت عنوان "الكويت نظيفة بسواعد أبنائها"

 0202ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔـﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا
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المشاركة في الحمالت التوعوية الهامة الهادفة إلى المحافظة على البيئة
باهتمــام ورعايــة رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ /أحمــد دعيــج الصبــاح ،وإميانـاً مــن البنــك التجــاري بــأن حمايــة البيئــة
متثــل بعــداً اجتماعي ـاً هام ـاً فــي برامــج املســئولية االجتماعيــة ،شــارك البنــك فــي أكبــر حملــة تنظيــف َحملــت عنــوان
«الكوي ــت نظيف ــة بس ــواعد أبنائه ــا» الت ــي نظمته ــا ش ــركة النوي ــر الكويتي ــة بالتزام ــن م ــع الي ــوم العامل ــي لتنظي ــف البيئ ــة
“ .”World Cleanup Dayوقــد هدفــت احلملــة إلــى توعيــة جميــع أطيــاف املجتمــع بأهميــة احملافظــة علــى البيئــة
البريــة والبحريــة.

مشاركة البنك في أكبر حملة تنظيف "الكويت نظيفة بسواعد أبنائها"

18

اﻟﺒـﻨـــــﻚ اﻟـﺘـﺠــــﺎري اﻟﻜـﻮﻳـﺘــــﻲ

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 2020

التواصل االجتماعي مع الموظفين
•
•

التواصل االجتماعي مع املوظفني
دعم برامج التوعية الصحية

اﻟﺒـﻨـــــﻚ اﻟـﺘـﺠــــﺎري اﻟﻜـﻮﻳـﺘــــﻲ
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التواصل االجتماعي مع الموظفين
فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية ومتاشـــياً مـــع اإلرشـــادات الصحيـــة املطبقـــة ،قـــام البنـــك بإصـــدار مجلـــة "أخبـــار
التج ــاري" ألول م ــرة ف ــي ص ــورة إلكتروني ــة .وأخب ــار التج ــاري ه ــي اص ــدار رب ــع س ــنوي يه ــدف إل ــى التواص ــل الفع ــال
م ــع املوظف ــن.
كم ــا اس ــتمرت جه ــود قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي لتق ــدمي أفض ــل اخلصوم ــات ملوظف ــي التج ــاري ف ــي أماك ــن الترفي ــه
املختلفـــة وعنـــد تســـوقهم لـــدى العديـــد مـــن املتاجـــر ،حيـــث واصـــل القطـــاع إفـــادة موظفيـــه إلكترونيـــاً بالعـــروض
احلصري ــة املقدم ــة له ــم ل ــدى العدي ــد م ــن املتاج ــر ومناف ــذ البي ــع.
وكجــزء مــن اهتمــام البنــك التجــاري الكويتــي وتقديــره ملكانــة املــرأة باملجتمــع ،احتفــل البنــك بيــوم املــرأة العاملــي بتوزيــع
الهدايــا الرمزيــة علــى جميــع موظفاتــه فــي مبنــاه الرئيســي وكافــة فروعــه ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة  Lushالكويــت
للتج ــارة العام ــة .وج ــاءت ه ــذه اخلط ــوة تأكي ــداً عل ــى الت ــزام البن ــك بتفعي ــل التواص ــل م ــع موظفات ــه ،وإميانــاً ب ــدوره
االجتماع ــي ف ــي تعزي ــز العم ــل ب ــروح الفري ــق الواح ــد ب ــن كاف ــة موظفي ــه.

توزيع الهدايا على الموظفين بمناسبة يوم المرأة العالمي
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دعم برامج التوعية الصحية
ضم ــن جه ــوده التوعوي ــة املس ــتمرة ملكافح ــة الس ــرطان ،وحفاظـ ـاً عل ــى الصح ــة العام ــة وتزامنـ ـاً م ــع ش ــهر التوعي ــة
بســرطان الثــدي الــذي يصــادف فــي شــهر اكتوبــر وســرطان البروســتاتا فــي نوفمبــر مــن كل عــام ،قــام قطــاع التواصــل
املؤسس ــي ،وف ــي إط ــار حرص ــه عل ــى تطبي ــق االش ــتراطات الصحي ــة والتباع ــد االجتماع ــي  -بتوزي ــع الش ــعار املتع ــارف
لــكل حملــة علــى موظفيــه عنــد مدخــل البنــك واألماكــن املفتوحــة تفاديـاً لزيــارة املوظفــن فــي مكاتبهــم وتوزيــع الشــعار
عليهــم ،مبــا يعكــس عــدم تهــاون البنــك فــي تطبيــق اإلجــراءات واالشــتراطات الصحيــة داخــل فروعــه الحتــواء تفشــي
وانتق ــال في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19حرص ـاً عل ــى س ــامة موظفي ــه.

الحملة التوعوية لسرطان البروستاتا
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الحملة التوعوية لسرطان الثدي
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دعم األنشطة الرياضية
•

دعم النشاط الرياضي للموظفني
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دعم النشاط الرياضي للموظفين
ضم ــن اهتم ــام البن ــك مبوظفي ــه وتأكي ــداً عل ــى مس ــئوليته االجتماعي ــة جتاهه ــم ،اس ــتقبل رئي ــس مجل ــس اإلدارة وع ــدد
مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فريــق البنــك للكريكــت الفائــز ببطولــة كأس املصــارف ،وذلــك لتهنئتهــم بفوزهــم املســتحق
وحتقيقهــم كأس البطولــة.

تكريم فريق البنك للكريكت الفائز ببطولة كأس المصارف

تكريم فريق البنك للكريكت الفائز ببطولة كأس المصارف
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دعم األنشطة التربوية
•
•
•
•

الدورات والبرامج التدريبية للموظفني
املوظفون املشاركون في البرامج االحترافية في معهد الدراسات املصرفية
تدشني تطبيق التعلم اإللكتروني
دعم املعارض الوظيفية
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الدورات والبرامج التدريبية للموظفين
فــي إطــار اجلهــود احلثيثــة التــي يبذلهــا البنــك لرفــع مســتوى العطــاء لــدى موظفيــه ،قامــت رئيــس اجلهــاز التنفيــذي
األس ــتاذة  /إله ــام محف ــوظ بتك ــرمي أصح ــاب األداء املتمي ــز عل ــى مس ــتوى إدارات  /قطاع ــات البن ــك خ ــال الع ــام،
الذيـــن يتـــم ترشـــيحهم مـــن قبـــل مـــدراء إداراتهـــم ضمـــن برنامـــج “مكافـــاة املوظـــف” صاحـــب أفضـــل أداء خـــال
الفت ــرة الرب ــع س ــنوية.

تكريم أصحاب األداء المتميز على مستوى إدارات وقطاعات البنك

الموظفون المشاركون في البرامج االحترافية في معهد الدراسات المصرفية
بحضـــور فريـــق مـــن اإلدارة التنفيذيـــة بالبنـــك التجـــاري ومجموعـــة مـــن العاملـــن فـــي القطـــاع املصرفـــي،
احتفل البنك بتخري ــج دفع ــة جدي ــدة م ــن موظفي ــه الذي ــن اجت ــازوا بنج ــاح وتف ــوق البرام ــج االحترافي ــة بالتع ــاون م ــع
معه ــد الدراس ــات املصرفي ــة واملعتم ــدة م ــن قب ــل معه ــد الدراس ــات املالي ــة ف ــي بريطاني ــا ،ف ــي مج ــاالت إدارة االئتم ــان،
إدارة ائتم ــان متق ــدم ،مدي ــر ف ــرع ،مس ــاعد مدي ــر ف ــرع ،ش ــهادة إدارة املخاط ــر ،ش ــهادة أساس ــيات االس ــتثمار ،ش ــهادة
مه ــارات البي ــع املهني ــة ،ش ــهادة نظ ــام إدارة األداء االس ــتراتيجي وش ــهادة تقدي ــر احتياج ــات التعل ــم.
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تدشين تطبيق التعلم اإللكتروني
ف ــي خط ــوة ته ــدف إل ــى تعزي ــز التعل ــم والتدري ــب ع ــن بع ــد مب ــا يحاف ــظ عل ــى االش ــتراطات الصحي ــة وعل ــى صح ــة

املوظفــن ،قــام البنــك بإطــاق تطبيــق التعلــم اإللكترونــي علــى الهواتــف الذكيــة ""THABER Mobile Application

ال ــذي يس ــاعد موظف ــي التج ــاري عل ــى التس ــجيل ب ــكل س ــهولة ف ــي برام ــج التعل ــم اإللكترون ــي املصمم ــة خصيص ـاً له ــم
واس ــتكمال البرام ــج اإللزامي ــة املتاح ــة مث ــل برنام ــج مكافح ــة غس ــيل األم ــوال ودلي ــل حماي ــة العم ــاء وبرام ــج التوعي ــة
بأم ــن املعلوم ــات ،باإلضاف ــة إل ــى ال ــدورات الت ــي يت ــم التوصي ــة به ــا م ــن قب ــل البن ــك واجله ــات األخ ــرى والت ــي تتضم ــن
عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر دورة خدم ــة العم ــاء ودورة حتلي ــل البيان ــات وغيره ــا م ــن البرام ــج وال ــدورات التدريبي ــة
الت ــي حتق ــق االس ــتفادة العلمي ــة جلمي ــع موظف ــي البن ــك.
دعم المعارض الوظيفية
فــي إطــار مســئوليته االجتماعيــة جتــاه الشــباب
اخلريجـــن وســـعياً لتأكيـــد دوره االجتماعـــي
ودعم ــه للمس ــيرة التعليمي ــة والتربوي ــة ،ش ــارك
التجــاري فــي املعــرض الوظيفــي الــذي نظمتــه
الهيئـــة العامـــة للقـــوى العاملـــة حتـــت عنـــوان
"ألنـــك تســـتاهل  ،"3كمـــا شـــارك البنـــك
فـــي معـــرض الفـــرص الوظيفيـــة األول لكليـــة
القانــون الكويتيــة العامليــة وقــد جــاءت مشــاركة
البن ــك بصفت ــه مش ــارك دائ ــم ف ــي مث ــل ه ــذه
الفعالي ــات واملع ــارض الوظيفي ــة وانطالق ـاً م ــن
مســئوليته االجتماعيــة كمؤسســة ماليــة تهــدف

معرض الفرص الوظيفية األول لكلية
القانون الكويتية العالمية

إل ــى اس ــتعراض ف ــرص العم ــل املتوف ــرة للش ــباب الكويت ــي الباح ــث ع ــن ف ــرص عم ــل متمي ــزة ف ــي القط ــاع املصرف ــي
واس ــتقطاب اخلريج ــن اجل ــدد الراغب ــن ف ــي احلص ــول عل ــى ف ــرص وظيفي ــة لتحقي ــق طموحاته ــم املهني ــة بالعم ــل ف ــي
القطــاع املصرفــي واملالــي بغــرض صقــل مهاراتهــم وتنميــة قدراتهــم مبــا يســاهم فــي توطــن الوظائــف والقضــاء علــى
البطال ــة.

مشاركة البنك في المعرض الوظيفي "ألنك تستاهل "3
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األنشطة الثقافية والتراثية
•
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رزنامة البنك
وحــرص البنــك علــى إصــدار رزنامتــه الســنوية للعــام  2020التــي احتــوت علــى العديــد مــن الصــور التــي تعكــس حقبــة
زمني ــة م ــن الق ــرن املاض ــي حي ــث تزاحم ــت في ــه اإلجن ــازات وانتقل ــت الكوي ــت ،خ ــال تل ــك احلقب ــة الزمني ــة الهام ــة،
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى مهمــة فــي تاريخهــا وشــهدت علــى ســبيل املثــال ال احلصــر تأســيس اجليــش الكويتــي
وتط ــور التعلي ــم ف ــي الكوي ــت ،فض ـ ً
ـا ع ــن اللوح ــات األخ ــرى الت ــي تضمنته ــا الرزنام ــة والت ــي بات ــت  −كغيره ــا م ــن
إص ــدارات التج ــاري املرتبط ــة بإحي ــاء الت ــراث  -توث ــق جوان ــب مهم ــة م ــن التط ــور ال ــذي تش ــهده الكوي ــت وأضح ــت
مرج ــع ال ينته ــي بنهاي ــة الع ــام.

لوحات من الرزنامة

29

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 2020

تواصل مستمر من خالل قنوات
التواصل االجتماعي المختلفة
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تواصل مستمر عبر قنوات
التواصل االجتماعي
قــام البنــك مــن خــال قطــاع التواصــل
املؤسســـي بتفعيـــل كافـــة وســـائل
التواص ــل م ــع عمالئ ــه واجلمه ــور م ــن
خـــال مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي
(االنســـتغرام  -الفيســـبوك  -تويتـــر-
س ــناب ش ــات – لينك ــد إن  -يوتي ــوب)
خـــال أزمـــة كورونـــا  ،كمـــا قــــــام
البنـــــك ببـــــث العديـــــد مــــن الرسائـــل
التوعويـــــــة اخلاصـــــــة مبحاربــــــة
وســـبل الوقايـــة
فيــــــروس كورونـــاُ ،
من ــه ،إل ــى جان ــب احلمل ــة اإلعالني ــة
التـــي واكبـــت مـــرور  60عامـــاً علـــى
تأســـيس البنـــك ،باإلضافـــة إلـــى
املســـابقات التـــي ينظمهـــا البنـــك
ملتابع ــي منص ــات التواص ــل وحس ــابات
التواصـــل االجتماعـــي للبنـــك.

مواقع التواصل االجتماعي

التباعد هو إختياري بالوقت الحالي

ويؤكــد البنــك التجــاري الكويتــي يوم ـاً بعــد يــوم ريادتــه فــي العمــل االجتماعــي كمؤسســة ماليــة مرموقــة حتــرص علــى
إقامــة عالقــات شــراكة ناجحــة مــع مختلــف القطاعــات القائمــة علــى خدمــة الوطــن واملواطــن وكذلــك مؤسســات العمــل
االجتماع ــي ومؤسســات املجتم ــع املدن ــي انطالق ـاً م ــن إميان ــه بأهمي ــة تضاف ــر اجله ــود لتحقيــق التنمي ــة املس ــتدامة م ــن
خــال تكريــس مفهــوم املســئولية االجتماعيــة املؤسســية بأســلوب يخــدم كل شــرائح املجتمــع.
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التواصل االجتماعي  -تحفيز
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