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�صاحب ال�سمو ال�شيخ

�صبـاح الأحمد اجلابـر ال�صبـاح
�أمري دولة الكويت

�سمو ال�شيخ

نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
ويل عهد دولة الكويت

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

المسئوليـة االجتماعيـــة  ...منهج عمـــل
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ُيويل البنك التجاري الكويتي �أهمية ق�صوى للم�سئولية االجتماعية وي�ضعها يف ُمقدمة �أولوياته �ضمن
وا�ضحا من خالل
�أهدافه الرئي�سية التي ي�سعى �إلى حتقيقها والوفاء بها يف املجتمع .ويتجلى ذلك
ً
امل�ساهمات الكبرية واملتنوعة التي يقدمها البنك لدعم ورعاية العديد من الأن�شطة االجتماعية .ومما ال
�شك فيهَّ � ،أن قيام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بالدور املنوط بها يف املجتمع مُي ِّثل دعامة �أ�سا�سية للنهو�ض
باملجتمع ويبعث روح الود واملحبة بني �أفراد املجتمع وتلك امل�ؤ�س�سات ،ملا ي�ست�شعره �أفراد املجتمع من
الآثار الإيجابية مل�ساهمات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف دعم الأن�شطة املجتمعية املختلفة ،التي تعود عليهم
بالنفع ،يف اجلوانب الثقافية والريا�ضية وال�صحية والبيئية واملجتمعية املتنوعة.
ولقد كان التجاري �سباقًا يف حتمل م�سئوليته االجتماعية يف الكويت ،و ُيربهِ ن على ذلك م�ساهماته يف
الكثري من الأوجه االجتماعية يف الكويت .وعلى الرغم من الأزمة املالية العاملية ،التي ع�صفت بالكثري
من امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية ،مما ا�ضطرها �إلى اللجوء خلف�ض م�ساهماتها يف جمال امل�سئولية
االجتماعية� ،إال �أن البنك التجاري الكويتي وا�صل عطاءه وم�ساهماته امللحوظة ،والتي ا�ستفادت منها
كافة فئات املجتمع ب�صفة عامة ،وفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة على وجه التحديد.
وي�ستعر�ض هذا ال ُكتيب ب�شكل موجز �أهم الربامج والأن�شطة االجتماعية وم�ساهمات ورعاية البنك
التجاري للأن�شطة االجتماعية ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الكويت خالل العام.

رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

الشيخة /نوف سالم العلي الصباح

والله ويل التوفيق.
نوف �سامل العلي ال�صباح
رئي�س �إدارة الإعالن والعالقات العامة
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التجاري  ....عطاء اجتماعي بال حدود
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يحر�ص البنك التجاري الكويتي على �أن تكون امل�سئولية االجتماعية يف مقدمة اهتماماته� ،إميانًا منه
ب�أهمية الدور الذي يقع على عاتقه جتاه املجتمع .ويوا�صل البنك ،منذ �سنوات طويلة ،جهوده الرامية
�إلى دعم كافة الفعاليات االجتماعية .ولكونه ثاين �أقدم امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف دولة الكويت ،ف�إن
البنك التجاري الكويتي ي�ضطلع بدوره امل�ؤ�س�سي البارز يف دولة الكويت ،والذي يعمل من خالله على
تكري�س �إمكاناته يف دعم الأن�شطة الرتبوية وال�صحية والثقافية والرتفيهية يف الكويت .وهذا ينبع من
�إميان البنك العميق ب�أهمية هذا الدور الذي يتواله يف دعم م�سرية التطور والنمو يف دولة الكويت.
ملمو�سا لدى كافة الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف جوانب الرعاية
وال يت�أتى ذلك �إال �إذا كان هذا الدور
ً
وامل�ساعدات املختلفة التي يقدمها البنك للمجتمع وامل�ؤ�س�سات العاملة فيه.
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البـنــك التـجــاري الكــويـتــي
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زيارة املخافر
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زيارة إدارة اإلطفاء للبنك تقديرا ً ملساهامته

دعم �أن�شطة املجتمع املدين

المجتمع
دعم �أن�شطة املجتمع املدين

7

ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ب�ؤرة اهتمامنا

8

دعم الأن�شطة املجتمعية املختلفة

10

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

معرض «سبوت اليت»

ت�أكي ًدا مل�سئوليته االجتماعية جتاه امل�ؤ�س�سات املختلفة التي تقوم على خدمة املواطنني ،كالأمن والإطفاء،
قام البنك بزيارة بع�ض خمافر ال�شرطة ،منها خمفر ال�شرق وال�صاحلية والفحيحيل واجلهراء ،وق َّدم لها
بع�ض اللوحات الرتاثية املختارة من رزنامات البنك ،وذلك تقدي ًرا جلهودها يف خدمة املجتمع .كما قام
البنك بتجهيز �أربع مراكز �إطفاء تابعة للإدارة العامة للإطفاء ب�أدوات �إلكرتونية وريا�ضية ،تقدي ًرا من
البنك جلهود رجال الإطفاء يف خدمة الوطن واملواطن واملُقيم .وي�ستمر البنك يف دعم م�سرية التنمية يف
دولة الكويت ،حيث قام برعاية معر�ض «�سبوت اليت» الذي �أُقيم بهدف دعم �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
من ال�شباب الراغبني يف التح ُّول للعمل احلر.
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إحتفال باألعياد الوطنية يف مدرسة «الرجاء» بنات

9

إحتفال عيد األضحى يف مركز التو ّحد

الآيل ملعهد برادي�س للتدريب الأهلي اخلا�ص بفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ل�صقل مواهبهم والأخذ بيد
تلك الفئة يف جمال التعليم .ويف �إطار االحتفال بالأعياد الوطنية� ،شارك البنك مدر�سة الرجاء االبتدائية
واملتو�سطة والثانوية بنات ،التابعة لإدارة الرتبية اخلا�صة ،احتفاالتها تعب ًريا عن الفرحة الكبرية التي
عمت الكويت احلبيبة .وت�أتي هذه الرعاية من منطلق �إميان البنك مب�س�ؤوليته جتاه املجتمع الكويتي
مبختلف ن�شاطاته ،ودعمه الال متناهي لذوي االحتياجات اخلا�صة.

إحتفال مبناسبة «القرقيعان» يف دور الرعاية

ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ب�ؤرة اهتمامنا

ميكن القول ب�أن رعاية البنك لذوي االحتياجات اخلا�صة ،والأن�شطة اخلا�صة بهم التي تهدف �إلى دمج
هذه الفئة �ضمن ن�سيج املجتمع ،تكت�سب �أهمية كبرية �ضمن الفعاليات املجتمعية التي يرعاها التجاري.
ومن هذا املنطلق ،وا�صل البنك م�ساهماته بالتربع ب�أجهزة �إلكرتونية وو�سائل تعليمية لبع�ض املدار�س
التابعة لإدارة التعليم اخلا�ص ،ال�ستخدامها يف ت�سيري �أعمالها اليومية واملكتبية ،ومنها مدر�سة الوفاء
بنات ،ومدر�سة الرجاء بنني ،التابعتني لإدارة الرتبية اخلا�صة .كما ق َّدم البنك عد ًدا من �أجهزة احلا�سب

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

تجهيز مدرسة «الرجاء» بنني

خا�صا بنزالء دور الرعاية احتفا ًال مبنا�سبة «القرقيعان» يف �شهر رم�ضان
كما �أعد البنك
ً
برناجما ً
املبارك .وتخلل الربنامج م�سابقات متنوعة و�أغاين رم�ضانية و�شخ�صيات كرتونية ،بالإ�ضافة �إلى �أن�شطة
ترفيهية �أخرى ،وتوزيع القرقيعان على جميع احل�ضور لإدخال ال�سعادة والفرحة على نفو�سهم بهذه
املنا�سبة الرم�ضانية الكرمية ،التي تُعترب �إحدى التقاليد والعادات الكويتية الرتاثية القدمية التي يعتز
بها املجتمع الكويتي.
كما �شارك البنك �أطفال مركز التوحد احتفال عيد الأ�ضحى ،حيث قام البنك ممث ًال ب�إدارة الإعالن
والعالقات العامة ب�إقامة حفل ترفيهي لأطفال مركز الكويت للتوحد ،ت�ضمن على العديد من الفعاليات
وامل�سابقات التي �ساهمت يف �إدخال ال�سعادة وال�سرور يف نفو�س الأطفال ور�سم الب�سمة على وجوههم
يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة.
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دعم الأن�شطة املجتمعية املختلفة

ُيقدم البنك م�ساهماته لرعاية حفالت التفوق للطلبة ،كاحلفل الذي رعاه لتكرمي املتفوقات يف
مدر�سة الفحيحيل الوطنية .كما قام البنك برعاية م�سابقة الر�سم التي نظمها فندق رادي�سون بلو
للعام ال�ساد�س ع�شر ،و�ضمت عدد كبري من طالب املدار�س اخلا�صة� ،إلى جانب جمموعة من فئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،لإبراز مواهبهم الفنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وا�ستغاللها يف كل ما
هو مفيد ،ودعمهم للم�ساهمة يف ن�شر الوعي يف املجتمع من خالل الفن الهادف واالنخراط مع

تكريم جمعية الكشافة الكويتية للبنك لدعمه رحلة العمرة

تكريم الفائزين يف مسابقة الرسم التي نظمها فندق «راديسون بلو»

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

خمتلف فئات الأطفال .ويف �إطار م�ساهمات البنك لدعم الأن�شطة املختلفة وامل�شاركة يف العديد من
الفعاليات الإن�سانية واالجتماعية ،ق َّدم البنك م�ساهمات مالية مجُ زية للعديد من اجلمعيات التعاونية
وجمعية املكفوفني الكويتية ،لت�سيري رحالت ُعمرة �إلى الأرا�ضي املُقد�سة و�أداء منا�سك ال ُعمرة لأع�ضائها.
كما قام البنك بتقدمي م�ساهمة مادية لدعم رحلة ال ُعمرة التي نظمتها �إدارة جمعية الك�شافة الكويتية ،والتي
�ضمت عدد ثمانية من الإداريني يف اجلمعية و�أربعني طال ًبا من خمتلف املناطق التعليمية يف الكويت.
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رعاية املخيم الصيفي الذي نظمه «بيت لوذان»

الربامج التوعوية وال�صحية املختلفة

الربامج التوعوية وال�صحية املختلفة
دعم الأن�شطة الرامية �إلى املحافظة على البيئة
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البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

الصحة والبيئة

�إميانًا من البنك ب�أهمية الدور الذي يلعبه يف دعم احلمالت التوعوية التي تخدم كافة فئات املجتمع ،قام
البنك التجاري بتقدمي م�ساهماته يف دعم جهود الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ومركز العبد
الغني ال�صحي التابع لوزارة ال�صحة ،لإ�صدار مطبوعات توعوية ،بهدف زيادة الوعي ال�صحي واملروري
لدى �أفراد املجتمع ،ولتعزيز دراية املواطنني واملقيمني ب�أف�ضل �س ُبل الوقاية من الأمرا�ض واحلد من
انت�شارها ،والتوعية املرورية مل�ستخدمي الطرق وكيفية احلماية من احلوادث املتوقعة عليها .كما قام
البنك برعاية م�سابقة لإنقا�ص الوزن نظمها مركز هدية لطب العائلة التابع لوزارة ال�صحة .كما قام البنك
برعاية املُخيم ال�صيفي الذي نظمه «بيت لوذان» للأطفال من عمر � 4سنوات حتى � 12سنة ،ت�أكي ًدا على
دوره االجتماعي يف خدمة الفعاليات االجتماعية والثقافية.
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غرس شجرة زيتون تحمل اسم البنك ضمن حملة منظمة املدن العربية

دعم الأن�شطة الرامية �إلى املحافظة على البيئة

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

�شارك البنك طالبات وزهرات مدر�سة ريحانة بنت زيد االبتدائية يف احلملة التطوعية للمحافظة على
�شواطئ دولة الكويت من التلوث ،بهدف غر�س �أهمية املحافظة على البيئة والنظافة العامة يف نفو�س
ال�صغار منذ نعومة �أظفارهم .كما �شارك البنك منظمة املدن العربية يف احتفاالت ت�أ�سي�سها ،وذلك من
خالل حملة وا�سعة لت�شجري وتخ�ضري وجتميل الكويت ،حيث انطلقت هذه احلملة حتت �إ�سم «ن�شر
ا ُ
خل�ضرة وزراعة ال�شجرة م�سئولية اجتماعية» ،وقام البنك بغر�س �شجرة زيتون حتمل �إ�سم البنك يف
حديقة ال�صداقة وال�سالم بال�شويخ.

دعم الحملة التطوعية ملدرسة «ريحانة» للمحافظة عىل شواطىء الكويت

ويحر�ص البنك على املحافظة على البيئة من خالل حث عمالئه على املحافظة على ا ُ
خل�ضرة وعدم القيام
بطباعة ك�شوف احل�سابات واالكتفاء مبعرفة حمتواها �إلكرتون ًيا .كما يدعم البنك كافة اجلهود الرامية
�إلى توفري الطاقة من خالل توعية موظفيه ب�ضرورة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف املكاتب واملنازل.
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الأن�شطة الثقافية والرتاثية
�إحياء الرتاث الكويتي والعادات الكويتية القدمية
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19-18

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

الثقافة

إهداء نسخة من إعالن التجاري لسمو أمري البالد الشيخ /صباح األحمد الجابر الصباح

الأن�شطة الثقافية والرتاثية

كانت احتفاالت الكويت بعيدها الوطني يف عام  2011مميزة للغاية .واكت�سبت هذه االحتفاالت �أهمي ًة
كبرية يف الكويت حيث �شملت االحتفاالت باليوبيل الذهبي ال�ستقالل دولة الكويت ،ومرور ع�شرين
عا ًما على التحرير وخم�س �سنوات على تقلد ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صُ باح الأحمد
اجلابر ال�صُ باح مقاليد احلكم .وبهذه املنا�سبة قام البنك ب�إنتاج �إعالن تجُ اري حمل �شعار «الكويت هي
اختياري».
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لوحة «الرصناي» من رزنامة التجاري

�إحياء الرتاث الكويتي والعادات الكويتية القدمية
كما د�أب البنك التجاري على مدى �سنوات طويلة على �إ�صدار رزنامته ال�سنوية ،والتي عاد ًة ما
حتتوي على لوحات فنية ،تو ِّثق وت�سرد ق�ص�ص الرتاث الكويتي القدمي وتعك�س �صو ًرا حية منه .فقد
�ضمت الرزنامة لوحات فنية �أبرزت �صور الرتاث الكويتي ممزوجة مبظاهر احتفاالت الكويت بذكرى
اال�ستقالل والتحرير وتق ُّلد ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد مقاليد احلكم ،وتكت�سب هذه االحتفاالت
بهذه املنا�سبات التاريخية الهامة �أهمية كبرية ملا لها من �صدى �إيجابي كبري يف نفو�س اجلميع.

البـنــك التـجــاري الكــويـتــي

لوحة «الربابة» من رزنامة التجاري

لوحة «محمل الخري» من رزنامة التجاري

ومبنا�سبة احتفالية البنك مبرور خم�سني �سنة على ت�أ�سي�سه� ،أ�صدر البنك جمموعة من الطوابع
التذكارية ،والتي م َّثلت عالمة بارزة يف م�سرية البنك احلافلة بالتم ُّيز واالبتكار خالل ال�سنوات املا�ضية.
فل�سا ،تعك�س تطور البنك العمراين ،وطابع �آخر يحمل �شعار
وقد �صُ ِّممت خم�س طوابع من فئة اخلم�سني ً
احتفالية البنك يف الذكرى اخلم�سني على ت�أ�سي�سه ،بالإ�ضافة �إلى طابع �آخر حمل �صورة �أبراج الكويت.

21

20

التوا�صل مع املوظفني يف �إطار الأ�سرة الواحدة
يقوم البنك بالتوا�صل مع موظفيه من خالل العديد من الو�سائل ،فبالإ�ضافة �إلى «�أخبار التجاري»
وهي الإ�صدار اخلا�ص مبوظفي البنك وتهدف �إلى �إطالع موظفي التجاري على �أهم فعاليات و�أن�شطة
البنك ،يقوم البنك بتنظيم معر�ضه ال�سنوي» هواة التجاري» والذي يعترب منا�سبة متميزة يجتمع فيها
موظفو البنك بعيد ًا عن �أجواء العمل لعر�ض مواهبهم الفنية والتوا�صل مع مرتادي وزائري املعر�ض يف
�إطار من الود والتفاهم والتناغم �ضمن الأ�سرة الواحدة كما �أطلق البنك �صفحته الر�سمية على موقع
الـ «الفي�سبوك» و «تويرت» و «يوتيوب»  ،وذلك لتو�سيع و�سائل ات�صاله مع العمالء من خالل �شبكات
التوا�صل االجتماعي التي �أثبتت �أنها �أحد �أجنح �سبل التوا�صل بني كافة �شرائح املجتمع.

معرض «هواة التجاري» لعام 2011

صورة عامة للمعرض

التوا�صل مع املوظفني يف �إطار الأ�سرة الواحدة

21
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التواصل االجتماعي

صورة للمشاركني

23

22

تكريم البنك لرعايته بطولة البوسابول

رعاية بطولة كرة القدم التحاد رشكات ووكالء املالحة الكويتية

دعم الأن�شطة الريا�ضية

دعم الأن�شطة الريا�ضية

25-23
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الرياضة

ت�ستمر جهود البنك التجاري و�سعيه لدعم ورعاية الأن�شطة الريا�ضية يف دولة الكويت ،فقد قام البنك
برعاية بطولة كرة القدم الحتاد �شركات ووكالء املالحة الكويتية ،والتي ُي�شارك فيها العديد من الفرق
من جميع الفئات من ال�سيدات والأطفال والرجال .كما قام البنك برعاية البطولة الرم�ضانية الأولى
للبو�سابول ،والتي �ضمت جمموعة من حمبي هذه الريا�ضة ،ودورة كرة القدم الرم�ضانية التي نظمتها
جمعية �أطباء الأ�سنان الكويتية ،كما رعى بطولة العامل املفتوحة للكونغ فو التي نظمتها اللجنة الكويتي
للكونغ فو.
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فريق البوسابول

25

تكريم املوظفة أبرار الفهد بطلة التايكوندو
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كما قام البنك بتكرمي املوظفة �أبرار الفهد بطلة التايكوندو مبنا�سبة �إحرازها امليدالية الربونزية
واملركز الثالث يف مناف�سات التايكوندو لل�سيدات �ضمن دورة الألعاب العربية التي �أُقيمت م�ؤخ ًرا
يف الدوحة بقطر .وت�أتي هذه اخلطوة من جانب البنك لتهنئة املوظفة لتحقيق هذا الإجناز ويف �إطار
م�سئوليته االجتماعية جتاه موظفيه ودعمه للأن�شطة الريا�ضية ب�صورة عامة.
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26

رعاية ملتقى الكويت املايل الثالث

تكريم البنك من قبل اإلتحاد الوطني لطلبة الكويت

امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املختلفة

امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املختلفة

29-27
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المؤتمرات

يف �إطار حر�صه الدائم على دعم الفعاليات والأن�شطة االقت�صادية التي تُ�ساهم يف تناول وطرح ومناق�شة
العديد من الأو�ضاع والق�ضايا االقت�صادية واملالية الهامة ،على كافة الأ�صعدة املحلية والإقليمية والعاملية،
�شارك البنك للمرة الثالثة برعاية ملتقى الكويت املايل الثالث .ويحظى هذا امللتقى عاد ًة بح�ضور نخبة
من امل�سئولني والقيادات امل�صرفية الكويتية والعربية والإقليمية والعاملية .كما قام البنك برعاية امل�ؤمتر
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ال�سنوي الثامن والع�شرين لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة الأمريكية.
ويف نف�س الإطار قام البنك برعاية املنتدى الثالث لكلية الرتبية الأ�سا�سية الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب حتت عنوان «الرتبية بني التحديات واملتغريات املعا�صرة» .ولأن م�شاركات التجاري
ال تعرف حدود ًا وتهدف �إلى �إبراز ال�صورة العامة للكويت يف الداخل واخلارج ،وتعمد �إلى دعم الأن�شطة
الثقافية لأبناء املجتمع �سواء داخل الكويت �أو خارجها ،قام البنك بامل�شاركة يف رعاية “معر�ض عزيزة
يا كويت” الذي �أقيم يف اململكة العربية ال�سعودية ،وا�شتمل على عر�ض للأن�شطة الثقافية والرتاثية
الكويتية.
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تكريم البنك لرعايته «معرض عزيزة ياكويت»
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التربية
العلم والبحث العلمي والتدريب ودعم العمالة الوطنية

32-31
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إفتتاح مخترب الحاسب اآليل يف كلية العلوم اإلجتامعية

31

إقامة ورشة عمل للمدراء واملوظفني

العلم والبحث العلمي والتدريب ودعم العمالة الوطنية
يويل البنك اهتما ًما خا�صة بامل�سرية التعليمية والرتبوية يف الكويت ،حيث يدعم البنك الربامج التعليمية
والرتبوية املختلفة يف العديد من امل�ؤ�س�سات املخت�صة بهذه املجاالت .وتتجلى �أبرز �أوجه هذا الدعم يف
م�ساهمة البنك ال�سنوية لدعم �أن�شطة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،وت�أكي ًدا على التزام البنك يف دعم
م�سرية التعليم يف البالد وخارجها .ويحر�ص التجاري على التواجد يف املعار�ض الوظيفية املختلفة
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دورة تدريبية ألبناء املوظفني
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لدعم وت�أهيل الكوادر الوطنية للعمل يف القطاع امل�صريف .وي�ستكمل ر�سالته االجتماعية بدعم
م�سرية التعليم ،بالتربع لكلية العلوم االجتماعية ب�إن�شاء خمترب احلا�سب الآيل مت تزويده وجتهيزه
بكافة املتطلبات والو�سائل التي تفي باحتياجات الطلبة والطالبات ،وقد مت �إطالق ا�سم «خمترب البنك
التجاري» عليه.
ويبذل البنك ق�صارى جهده يف احلفاظ على امل�ستوى املهني العايل ملوظفي التجاري ،من خالل
تدريبهم وتطويرهم وحتفيزهم ب�شكل م�ستمر .ويف هذا ال�سياقَّ ،نظم البنك ور�شة عمل حول بطاقات
االئتمان لكل من املدراء الإقليميني ومدراء الفروع .كما احتفل البنك بتخريج دفعة جديدة من موظفيه
الذين اجتازوا بنجاح وتفوق الربامج االحرتافية بالتعاون مع معهد الدرا�سات امل�صرفية .وت�أتي
جهود البنك يف �إطار حر�صه على توطني الوظائف لديه ورفع ن�سبة العمالة الكويتية لدى البنك.

www.cbk.com

