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البنك التجاري الكويتي...
المسئولية االجتماعية  ...مسيرة نجاح تؤكد ثوابت العمل االجتماعي والتطوعي
إنه ملن دواعي سروري أن أضع بني أيديكم كتيب املسئولية االجتماعية لعام  2018والذي يسلط الضوء على بعض
اجنازات ومبادرات البنك التجاري الكويتي في مجال املسئولية االجتماعية .لقد كان عام  2018عاماً حاف ً
ال بالنسبة
للبنك في مجال العمل التطوعي اخليري واإلنساني أكد البنك خالله ريادته في ترسيخ مفهوم املسئولية االجتماعية
الشاملة بأخذ زمام املبادرة وتقدمي كافة أوجه الدعم والرعاية للعديد من األنشطة والفعاليات املجتمعية.
ومن هذا املنطلق ،استمرت جهود التجاري خالل عام  2018في مجال العمل االجتماعي واخليري لتحقيق التنمية
املستدامة للوطن من خالل التعاطي والتفاعل مع األنشطة االجتماعية واإلنسانية املختلفة بأسلوب يؤكد دوماً أن
التجاري جزء من نسيج املجتمع الذي يعمل فيه.
وتأكيداً لدور البنك في حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة ،كان لقطاع التواصل املؤسسي في البنك  -بدعم ومساندة
مجلس اإلدارة  -دوراً بارزاً في ترسيخ ثوابت العمل االجتماعي والتطوعي لدى البنك من خالل العديد من املبادرات
االجتماعية الهامة التي استهدفت قطاعات واسعة من املجتمع.
وقد واصل البنك  -ضمن مبادراته االجتماعية املبتكرة  -تعاونه مع مؤسسات املجتمع املدني عن طريق تقدمي كافة
سبل الدعم والرعاية للفعاليات املجتمعية والرياضية والثقافية والتربوية والتوعوية التي تقوم على رعايتها وتنظيمها
محافظات الكويت خلدمة قاطنيها وفئات املجتمع بشكل عام.
وقد عمد البنك إلى تأكيد دوره في مجال دعم ذوي االحتياجات اخلاصة مبواصلة دعمه للفعاليات واألنشطة الهادفة
إلى رعاية هذه الفئة وجعلها تنخرط في نسيج املجتمع الكويتي.
أما بالنسبة جلهود البنك الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القدمي والتي باتت متيز التجاري عن غيره من املؤسسات
األخرى ،فقد تواصلت خالل عام  2018من خالل برامج وأنشطة مبتكرة ومكرسة لهذا الغرض.
وفي اخلتام ،فإن البنك التجاري الكويتي ومن خالل تضافر جهود مجلس اإلدارة مع جهود قطاع التواصل املؤسسي
وكذلك كافة املوظفني بالبنك سوف يواصل مسيرته في خدمة أطياف املجتمع الكويتي ومؤسساته املدنية من خالل
برامج وأنشطة مجتمعية مبتكرة تستجيب لتطلعاته وتخدم توجهاته في مجال املسئولية االجتماعية واالستدامة.
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البنك التجاري  ....منهج عمل مبتكر في مجال المسئولية
االجتماعية للشركات

يُدرك البنك التجاري الكويتي أهمية الشراكة املجتمعية لتحقيق التعاون املنشود بني الدولة ومؤسسات القطاع اخلاص،
ومن هذا املنطلق تبرز مفاهيم املسئولية االجتماعية الشاملة لدى البنك التجاري ،وعلى مدى عقود مضت حرص
"التجاري" على ترسيخ ركائز التنمية املستدامة من خالل برامج ألنشطة املسئولية االجتماعية الشاملة ،فكان دوماً
صاحب السبق نحو اتخاذ املبادرات اإلنسانية وتقدمي املساعدة اخليرية ورعاية الفعاليات االجتماعية والرياضية
والتربوية والتعليمية والثقافية وغيرها .وفي هذا اإلطار ،كانت برامج املسئولية االجتماعية لعام  2018حافلة بالعديد
من املبادرات التي طالت فئات مختلفة من املجتمع.
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الدور االجتماعي للبنك
• مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة والمرضى ونزالء المستشفيات ودور الرعاية المناسبات السعيدة
• مبادرات اجتماعية مميزة خالل شهر رمضان
• العيد الوطني وذكرى التحرير – مناسبة للفرحة وأخذ العبرة

• دعم أنشطة المجتمع المدني
• حملة “هون عليهم”
• حماية البيئة

• عطاء اجتماعي (حملة التبرع بالدم)

• دعم أنشطة وفعاليات محافظات الكويت
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المسئولية االجتماعية تجاه فئات المجتمع كافة
يحرص البنك التجاري على املشاركة املستمرة في البرامج االجتماعية واإلنسانية التي تخدم جميع فئات املجتمع
وخصوصاً ذوي االحتياجات اخلاصة ،ومن هذا املنطلق قام البنك ممث ً
ال بقطاع التواصل املؤسسي بتنظيم العديد من
البرامج املجتمعية الهادفة إلى تقدمي الدعم والرعاية لكافة فئات املجتمع ويأتي في مقدمتها فئة ذوي االحتياجات
اخلاصة.
قامت أسرة قطاع التواصل املؤسسي برعاية مسابقة "قرآني نور حياتي" التي نظمتها أكادميية الكويت التعليمية لذوي

رعاية مسابقة «قرآني نور حياتي»

رعاية حفل تفوق وتخرج طالب مدرسة الرجاء
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االحتياجات اخلاصة وذلك في إطار املبادرات اخليرية واإلنسانية التي يتبناها البنك .كما قام برعاية حفل تفوق وتخرج
طالب «مدرسة الرجاء» التابعة إلدارة مدارس التربية اخلاصة ملشاركتهم فرحة التخرج وتشجيعهم على مواصلة مسيرة
التفوق والتميز في دراستهم .وفي إطار آخر ،قام البنك بتنظيم يوماً ترفيهياً ألطفال اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون
التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والعمل ،وذلك مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للطفل ،وقد جاء تنظيم هذا اليوم في
إطار حرص البنك على التواصل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،ورسم البهجة واالبتسامة على وجوههم وإدخال
الفرحة على قلوبهم.
انطالقاً للعام الدراسي اجلديد ،نظم قطاع التواصل املؤسسي زيارة إلى الهيئة اإلدارية بإدارة مدارس التربية اخلاصة

زيارة الهيئة اإلدارية بمدارس التربية الخاصة

يوم ترفيهي ألطفال «متالزمة الداون»
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التابعة لوزارة التربية وكذلك الهيئة التدريسية في كل من مدرسة تأهيل التربية الفكرية ،مدرسة األمل ،وتأهيل األمل,
مدرسة النور ,وروضة العطاء ،وذلك لتهنئتهم ببداية العام الدراسي ،وتقدمي هدايا رمزية للهيئة اإلدارية والتدريسية،
وقد جاءت هذه الزيارة من منطلق إميان البنك بالدور الهام ملعلمي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وما يقدمونه من
مساعدة لهذه الفئة اجلديرة بكل اهتمام.
باإلضافة إلى ذلك ،نظم قطاع التواصل املؤسسي يوماً ترفيهياً ألطفال «مدرسة خليفة» لذوي االحتياجات اخلاصة في
إطار برامج املسئولية االجتماعية الشاملة للبنك والهادفة إلى مد يد العون واملساعدة لكافة فئات املجتمع والذي جاء
تزامناً مع االحتفال باليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة واشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية ومنها عرض
الساحر ،حيث ارتسمت االبتسامة على وجوه األطفال مبتهجني بفعاليات هذا احلدث مما انعكس إيجاباً على األطفال
وساهم في رفع الروح املعنوية لديهم.

زيارة الهيئة التدريسية بمدرسة األمل

يوم ترفيهي ألطفال مدرسة خليفة
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مبادرات اجتماعية مميزة خالل شهر رمضان واالحتفال مع قطاعات المجتمع
المختلفة بالمناسبات السعيدة
وضمن الفعاليات اإلنسانية و اخليرية املرتبطة بشهر رمضان الفضيل قام قطاع التواصل املؤسسي برعاية العديد من
األنشطة اإلنسانية واخليرية بهدف دعم كافة مبادرات العمل اخليري واإلنساني مبا يساهم في ترسيخ مفهوم املسئولية
االجتماعية الشاملة الذي أرساه البنك منذ وقت طويل ،فقد قام البنك التجاري بزيارة مستشفى مكي جمعة لتهنئة
املرضى بحلول شهر رمضان الكرمي ومشاركتهم فرحة حلول الشهر الفضيل .وفي سياق متصل قام البنك بزيارة مرضى
مستشفى ابن سينا (قسم األطفال) لتوزيع القرقيعان عليهم ،باإلضافة إلى االحتفال بالقرقيعان مع األطفال نزالء دور
األيتام .وخالل العشر األواخر من شهر رمضان ،قام البنك بتوزيع هدية رمضان على مرتادي املساجد خالل صالة
اجلمعة والتي تضمنت على توزيع نسخ من القرآن الكرمي ومعطر وسجادة صالة ،وفي مبادرة جديدة قام البنك بتوزيع
وجبات سحور خفيفة على املصلني في املسجد الكبير بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام في ليلة الـ  27من رمضان.
وفي بادرة جديدة كذلك ،قام البنك بتكرمي فريق العمل التطوعي «األيادي اخلضراء البيئي» وذلك ملشاركتهم قطاع
التواصل املؤسسي خالل شهر رمضان في توزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف وأيضاً توزيع هدية التجاري
الرمضانية على مرتادي املساجد بعد صالة اجلمعة في العشر األواخر من الشهر الفضيل .واحتفاالً بعيد األضحى
املبارك ،قام البنك بزيارة قسم أطفال مستشفى األميري لالحتفال بهذه املسابقة السعيدة مع األطفال ومشاركتهم فرحة
العيد وإدخال السعادة على قلوبهم من خالل توزيع الهدايا عليهم ،وجاءت هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم
ومشاركته املستمرة في النشاطات االجتماعية واإلنسانية.

زيارة مستشفى ابن سينا لتوزيع القرقيعان

12

البنــــك التــجــــاري الكـــــويتــي

االحتفاالت باألعياد الوطنية خالل شهر فبراير
مبناسبة االحتفاالت بالعيد الوطني ويوم التحرير ،قام البنك بتزيني مبناه الرئيسي وفروعه بشكل يعكس االحتفال
بهاتني املناسبتني .وفي هذا السياق استقبل البنك طلبة وطالبات «مدرسة الرجاء» بهدف مشاركة أسرة البنك التجاري
احتفاالت األعياد الوطنية.
فض ً
ال عن ذلك ،قام البنك بزيارة رجال األمن واملرور الذين ينظمون حركة املرور في شارع اخلليج وتوزيع الهدايا
ً
عليهم ،وذلك تقديرا جلهودهم املبذولة في احلفاظ على سالمة املواطنني خالل احتفالهم باألعياد الوطنية .وجاءت
هذه الزيارة في إطار التواصل الذي يحرص عليه البنك مع جميع شرائح املجتمع ،واهتمامه الكبير بجهود القائمني
على األمن مبختلف قطاعات وزارة الداخلية .وفي بادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الكويت والكويتيني احتفاالت األعياد
الوطنية ،تواجد فريق قطاع التواصل املؤسسي بالبنك في مطار الكويت (صالة الوصول) وذلك الستقبال زائري الكويت
خالل فترة األعياد واالحتفاء بهم بتوزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم .وقد القت هذه البادرة استحساناً وتفاع ً
ال
كبيراً من قبل الزائرين من الضيوف ملشاركة أهل الكويت فرحة االحتفاالت باألعياد الوطنية.

استقبال طلبة «مدرسة الرجاء»

زيارة رجال األمن

توزيع الورود والهدايا على زائري الكويت
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دعم أنشطة المجتمع المدني
استمراراً لتعاونه مع مؤسسات املجتمع املدني وحرصه على دعم ورعاية الفعاليات املجتمعية التي تنظمها هذه
املؤسسات ،قام البنك التجاري برعاية كرنفال املطار  2018الذي نظمته اإلدارة العامة للطيران املدني ،وجاءت رعاية
البنك للفعاليات املتعددة التي تضمنها املهرجان من مسابقات ترفيهية ورياضية ومعرض للمواهب لتؤكد من جديد
رعايته الدائمة للفعاليات التي تنظمها مؤسسات املجتمع املدني ،فض ً
ال عن اهتمامه بكافة شرائح املجتمع .وفي إطار
آخر ،قام البنك باملشاركة في رعاية احلفل السنوي الثاني عشر لتكرمي املوظفني املتقاعدين واملتميزين في الهيئة العامة
للصناعة والذي أُقيم حتت رعاية وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة ،وكذلك قام البنك بتقدمي مساهمة مالية
لدعم األنشطة االجتماعية والفعاليات اخليرية التي تقوم برعايتها جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية لينتفع بها
قاطنو منطقة صباح السالم.
و في سياق آخر واحتفاالً باليوم العاملي للغة العربية ،قام البنك التجاري الكويتي برعاية فعالية قراءة قصة لألطفال
بعنوان "شاشات بكل مكان"وذلك بالتعاون مع دار اآلثار اإلسالمية ،وقد جاء تنظيم البنك لهذه الفعالية ليعكس اهتمام
البنك بالقراءة وأهميتها بالنسبة لألطفال في ظل عزوف األطفال عن القراءة واهتمامهم املتزايد بشاشات الكمبيوتر
والهواتف الذكية .وفي إطار دعمه للجهود واحلمالت التوعوية التي تنظمها وزارة الداخلية  ،قام التجاري بدعم أسبوع
املرور اخلليجي املوحد  ،2018الذي أقيم حتت شعار"حياتك أمانة" .ويأتي هذا الدعم من جانب البنك تأكيداً على
مسيرته الوطنية ومن منطلق مسئوليته االجتماعية جتاه املجتمع لنشر الوعي املروري لدى كافة مستخدمي الطريق.
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دعم أسبوع المرور الخليجي الموحد

االحتفال باليوم العالمي للغة العربية ..فعالية قراءة قصة لألطفال

رعاية كرنفال المطار

رعاية الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين
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حملة "هون عليهم"
للعام السابع على التوالي ،واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» حيث قام قطاع التواصل املؤسسي بتوزيع الكسوة
واملالبس التي تالئم فصلي الشتاء والصيف ،باإلضافة إلى الهدايا التذكارية التي مت توزيعها عليهم خالل االحتفال
باألعياد الوطنية والتي تضمنت أعالم الكويت باإلضافة إلى بعض التي -شيرتات والقبعات التي حتمل علم الكويت
وبعض الهدايا األخرى .ومع حلول شهر رمضان ،قام البنك للسنة الثالثة على التوالي بإطالق حملة «سحوركم علينا»
وذلك بتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم ،كما قام البنك أيضاً مبشاركتهم فرحة عيد
الفطر وعيد األضحى بتوزيع كسوة العيد عليهم.

توزيع كسوة الشتاء على العمال

جانب من توزيع وجبات السحو على العمال
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حملة تنظيف الشواطئ

حماية البيئة
إدراكاً من البنك التجاري بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى احلفاظ على البيئة ورفع الوعي بأهميتها كإحدى محاور
التنمية الشاملة املستدامة املنشودة ،نظم البنك حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع فريق األيادي اخلضراء البيئي
والتي تهدف إلى تنظيف الشواطئ من املخلفات والنفايات وحمايتها من السلوكيات اجلائرة وإعادة احليوية إلى حياتها
الفطرية مبا يوفر احلماية لإلنسان والكائنات احلية األخرى ،وكذلك تعزيز النظافة البيئية لدى جميع فئات املجتمع.
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عطاء اجتماعي
حملة التبرع بالدم والحمالت التوعوية
في إطار الفعاليات اإلنسانية التي جتسد مفهوم العمل االجتماعي التطوعي ،نظم البنك حملة للتبرع بالدم ملوظفيه
حيث شهدت احلملة إقباالً كبيراً من قبل املوظفني الذين تسابقوا إلى تلبية هذا الواجب اإلنساني وشاركوا في التبرع
بالدم .وفي هذا الصدد ،قام قطاع التواصل املؤسسي بتوجيه رسائل للموظفني للمشاركة في هذه احلملة ،حيث
ساهمت هذه الرسائل بشكل كبير في تعزيز وعي املوظفني حول ثقافة التبرع بالدم من خالل التعريف بالفوائد الناجتة
عن التبرع بالدم لكل من املتبرع واملتبرع له .وقد جاءت هذه احلملة لتؤكد روح التضامن والتعاضد بني موظفي البنك
واملؤسسات الصحية املختلفة ومنها بنك الدم.

مشاركة رئيس مجلس اإلدارة وموظفي البنك
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دعم أنشطة وفعاليات محافظات الكويت
برز دور البنك التجاري الكويتي في مجال املسئولية االجتماعية خالل عام  2018وذلك بتخصيص مساهمات مالية
حملافظات الكويت الست لدعم مختلف النشاطات االجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية التي تقوم على تنظيمها
محافظات الكويت.

حفل تكريم متطوعي محافظة العاصمة

محافظة العاصمة

قام البنك برعاية املسابقة الرمضانية التي نظمتها محافظة العاصمة خالل شهر رمضان الكرمي ،وجاءت هذه الرعاية
ضمن الدور الهام الذي يلعبه البنك في دعم مختلف شرائح املجتمع ،وحرصاً منه على تعزيز ثقافة العمل التطوعي
وتعميق مفهوم العطاء بني أبناء املجتمع ،رعى البنك حفل تكرمي متطوعي احملافظة في قصر نايف.
وفي إطار آخر ،قام البنك بتقدمي الدعم حملافظة العاصمة وذلك برعاية احلفل اخلتامي ألنشطة وبرامج التوجيه
الفني للكشافة  -ملنطقة العاصمة التعليمية ،وجاء هذا الدعم انسجاماً مع برنامج البنك الرائد في مجال املسئولية
االجتماعية الذي يقدم من خالله الدعم لكافة األنشطة واملبادرات التربوية واالجتماعية والشبابية التي تنظمها
محافظات الكويت.

تكريم البنك من قبل محافظة العاصمة
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محافظة حولي

بهدف توفير كافة سبل الرعاية والدعم جلميع فئات املجتمع ،قام البنك بتقدمي الدعم حملافظة حولي وذلك بتوزيع
وجبات اإلفطار طوال شهر رمضان الكرمي على الصائمني .وتزامناً مع عيدي الفطر واألضحى شارك فريق قطاع
التواصل املؤسسي مسئولي محافظة حولي بزيارة لنزالء مستشفى مبارك الكبير لتقدمي التهاني واألمنيات الطيبة من
خالل توزيع الهدايا والورود عليهم .واستكماالً للترتيبات املسبقة مع احملافظة ،قام البنك بالتعاون مع احملافظة بالتبرع
جلمعية املكفوفني الكويتية (بجهاز برايل سينس بوالريس) ،لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقة البصرية ومساعدتهم على
التعلم واالنخراط في املجتمع.

تكريم البنك من قبل محافظة حولي

جانب من زيارة مستشفى مبارك

توزيعات وجبات اإلفطار على الصائمين
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توزيع كسوة العيد على عمال البلدية

محافظة الفروانية

ترسيخاً ملفهوم املسئولية االجتماعية وفي إطار البرنامج االجتماعي الذي دشنه البنك والفعاليات املختلفة التي يحرص
على رعايتها ال سيما الوطنية منها ،قام البنك التجاري برعاية املعرض املصاحب حلفل مراسم رفع العلم في محافظة
الفروانية التي نظمتها احملافظة إيذاناً ببدء فعاليات األعياد الوطنية .كما قام البنك بالتعاون مع احملافظة بتوزيع
القرقيعان على نزالء مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل املسنني ،وتأتي هذه املشاركة ضمن أنشطة التجاري خالل
شهر رمضان في أجواء سادها روح الود والفرح .وفي إطار آخر ،قام التجاري بدعم حملة توزيع كسوة عيد األضحى
على عمال البلدية واحملتاجني التي نظمتها إدارة محافظة الفروانية بالتعاون مع بلدية الكويت وتأتي رعاية البنك لتلك
األنشطة والفعاليات ضمن تعاونه الدائم مع مؤسسات املجتمع املدني القائمة على خدمة املجتمع والتي تساهم في
الفعاليات املجتمعية املختلفة .كما قام البنك بالتعاون مع احملافظة للمساهمة في توفير مقاعد للمصلني وذلك في
نطاق املساجد الواقعة في احملافظة ،وتأتي هذه املساهمة في إطار الترتيبات التي قام بها البنك التجاري لتقدمي الدعم
واملساندة لعدد من األنشطة االجتماعية واخليرية واإلنسانية التي تنظمها محافظات الكويت.

توزيع القرقيعان على نزالء مركز فرح

20

البنــــك التــجــــاري الكـــــويتــي

توزيع المقاعد لكبار السن

محافظة األحمدي

واصل البنك جهوده وتعاونه مع محافظة األحمدي عن طريق رعاية ودعم الفعاليات والنشاطات االجتماعية التي
تنظمها احملافظة ،حيث قام البنك برعاية مهرجان أم اخلير مبناسبة احتفاالت احملافظة باألعياد الوطنية ،وقد تضمن
املهرجان عروض مميزة من الفرق املوسيقية وكذلك عدد من األنشطة الترفيهية والتوعوية إضافة إلى العديد من
املسابقات .وفي إطار آخر ،قام البنك برعاية املهرجان الترويحي الصيفي األول «يا حلو صيفنا باألحمدي» الذي نظمته
احملافظة مبشاركة العديد من اجلهات الرسمية واألهلية والتطوعية .كما قام البنك برعاية بطولة محافظة األحمدي
الثالثة للتعاونيات لكرة قدم الصاالت والتي استمرت منافساتها على مدى ثالثة أيام ،وقد جاءت رعاية البنك لهذه
البطولة في إطار جهوده املتواصلة في خدمة املجتمع واملشاركة في كل الفعاليات والنشاطات االجتماعية املختلفة منها
الرياضية والتي تقوم على تنظميها محافظات الكويت ومؤسسات املجتمع املدني .باإلضافة إلى ذلك ،قام البنك بدعم
الندوة التوعوية الثالثة لترشيد استهالك الكهرباء واملاء التي نظمتها محافظة األحمدي بالتعاون مع وزارة الكهرباء
واملاء ،حيث يحرص البنك على املشاركة في مثل هذه احلمالت التوعوية التي تخدم جميع قطاعات املجتمع وذلك
بهدف حتقيق األثر اإليجابي الذي يلمسه املواطن الكويتي.

جانب من معرض يا حلو صيفنا

دعم ندوة ترشيد استهالك الكهرباء

رعاية بطولة كرة قدم الصاالت
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محافظة مبارك الكبير

في إطار جهود البنك التجاري الكويتي املتواصلة جتاه خدمة املجتمع ودعم الفعاليات والنشاطات االجتماعية ،قام
البنك بالتعاون مع محافظة مبارك الكبير بتوفير أجهزة كمبيوتر لنادي البر لكبار السن الواقع في نطاق محافظة
مبارك الكبير ،كما قام البنك التجاري برعاية حفل القرقيعان الذي من شأنه تفعيل دور املسئولية االجتماعية للبنك،
والتواصل مع أهالي احملافظة ،ومد جسور التعاون والتواصل معهم في مختلف املناسبات.

حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير

محافظة الجهراء

في إطار تعاونه مع محافظة اجلهراء وإمياناً منه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات التعليمية والتربوية والثقافية التي
تنظمها مدارس الكويت ،وكذلك دعم الرسالة التربوية امللقاة على عاتق املعلم ودوره في تثقيف اجليل اجلديد من شباب
الكويت ،قام البنك برعاية حفل تكرمي فريق االوركسترا املوسيقية ملعلمي ومعلمات محافظة اجلهراء .كما شارك البنك
في حفل تكرمي كبار السن الذي نظمته احملافظة مبناسبة اليوم العاملي للمسنني ،وتأتي هذه املشاركة بهدف زيادة درجة
الوعي لدى املجتمع الكويتي وخاصة الشباب بأهمية تقدير واحترام ورعاية كبار السن وإعالء شأنهم في املجتمع.

حفل تكريم كبار السن في محافظة الجهراء
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األنشطة الثقافية والتراثية
• إحياء التراث الكويتي

• حملة “يا زين تراثنا” للعام السابع على التوالي
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إحياء التراث الكويتي
دأب البنك التجاري عبر سنوات طويلة على إصدار رزنامته السنوية والتي عادة ما حتتوي على لوحات فنية توثق وتسرد
قصص التراث الكويتي القدمي وتعكس صوراً حية منه ،وقد جاءت رزنامة التجاري لعام  2018لتعكس في معظم
لوحاتها فترة الستينات من القرن املاضي والتي تعد من أخصب الفترات في تاريخ الكويت .ويواصل التجاري مسيرته
نحو إحياء التراث الكويتي القدمي بإصدارته املميزة لرزنامته التي ال تنتهي بانتهاء العام ،بل تبقى مستمرة لتجسد عبق
املاضي القدمي وتوثقه حتى ال يذهب بطي النسيان.

إحياء التراث الكويتي عبر حملة "يا زين تراثنا " للعام السابع على التوالي
بعد النجاح الذي حققته حملة "يا زين تراثنا" خالل األعوام املاضية وجتاوب اجلمهور مع الفعاليات التي تضمنتها هذه
احلملة ،قام البنك بإطالق فعاليات حملة "يا زين تراثنا" للعام السابع على التوالي ،ومن املعروف أن هذه احلملة قد
ارتبط اسمها بالبنك التجاري الكويتي وتهدف إلى تذكير جيل احلاضر واملستقبل باحلياة البسيطة باإلضافة إلى املهن
واحلرف اليدوية التي اشتغل بها اآلباء واألجداد في املاضي .وقد جاءت هذه احلملة لتؤكد من جديد حرص البنك على
إحياء التراث الكويتي واملوروث الشعبي القدمي وذلك في إطار برامج املسئولية االجتماعية املبتكرة لدى البنك وإدراكاً
منه بأن التراث الكويتي غني بالعديد من املعاني والعبر العظيمة التي يجب أن تبقى محفورة في األذهان.
و قد تخللت احلملة زيارات لعدد من املدارس التي نظمها فريق قطاع التواصل املؤسسي ،إلطالع الطالبات والطالب
جسد بعض عادات
على جوانب من التراث الشعبي القدمي ،حيث اشتمل برنامج الزيارات على عرض فيلم تعليمي يُ ِّ
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اختتام فعاليات «يا زين تراثنا» في «األفنيوز»

وتقاليد اآلباء واألجداد في املاضي ،وشرح بعض الكلمات واألمثال الكويتية القدمية ،إضافة إلى إقامة العديد من
املسابقات التراثية املتنوعة ،فض ً
ال عن استضافة احلرفي /جمال العلي ،إلقامة ورش عمل عن مجسم البيت الكويتي
القدمي وإهدائه إلدارة املدرسة بنهاية الزيارة ،وتوزيع الهدايا التذكارية التي تتماشى مع فعاليات احلملة التراثية على
الطالب والطالبات.
وقد اشتملت احلملة السابعة على افتتاح جناح في مجمع غراند أفنيوز الذي استمر على مدى يومني متتاليني ،وقد جاء
جناح البنك بتصميم تراثي وتزينت جدرانه بلوحات عكست التراث الكويتي القدمي ،حيث القى استحسان الزوار ،كما
قام البنك بتنظيم بعض املسابقات عن التراث الكويتي لزوار اجلناح عبر شبكات التواصل االجتماعي وصفحة البنك
على "إنستغرام" ،والتي استقطبت فئات مختلفة من زوار "غراند أفنيوز" ،وقد أضفت هذه املسابقة مزيداً من التنافسية
بني مرتادي اجلناح .وقد مت رصد عدد من اجلوائز املالية للفائزين في املسابقات التراثية.
وقد اختتم البنك فعاليات حملة "يا زين تراثنا" بوصله غنائية من األغاني الكويتية القدمية التي أدتها فرقة التراث
الشعبي في أجواء تفاعلية من جانب زوار األفنيوز عكست النجاح الكبير الذي حتققه احلملة عاماً بعد عام.

زيارة المدارس وتعريفهم على فعاليات الحملة

غنايية من فرقة التراث الشعبي
وصلة ٔ
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دعم األنشطة التربوية
• دعم المعارض الوظيفية

• الدورات والبرامج التدريبية للموظفين

• برنامج البعثات الدراسية للخريجين الكويتيين
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دعم المعارض الوظيفية
تأكيداً على التزامه بدعم مسيرة التعليم في البالد وانطالقاً من مسئوليته االجتماعية كمؤسسة مالية مرموقة تهدف
إلى دعم الشباب شارك البنك في معرض"صناع االقتصاد وفرص العمل الثالث والعشرون" الذي نظمته كلية العلوم
اإلدارية جامعة الكويت .كما شارك في فعالية التوظيف"ألنك تستاهل" التي نظمها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة ،وتأتي هاتني املشاركتني من قبل البنك التجاري لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي
الباحث عن فرص عمل متميز واستقطاب اخلريجني اجلدد الراغبني في احلصول على فرص وظيفية لتحقيق
طموحاتهم املهنية بالعمل في القطاع املصرفي ،حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب ويثق
بإمكانياتهم الكبيرة على اإلبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.

مشاركة البنك في معرض «صناع االقتصاد»

مشاركة في فعالية التوظيف «النك تستاهل»
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وفي إطار التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وحرصاً من البنك التجاري على االضطالع مبسئوليته االجتماعية
جتاه الشباب الكويتي حديثي التخرج ،شارك البنك في البرنامج التدريبي اخلاص باملتدربني القانونيني حديثي التخرج
الذي نظمته املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع بعض اجلهات الكويتية ،وتأتي هذه املشاركة إمياناً من
البنك بأهمية االستثمار في العنصر البشري والكوادر الكويتية الشابة وإكسابها املهارات الالزمة للقيام بدور ايجابي
في خدمة الوطن وحتقيق التنمية املستدامة.
ويحرص البنك التجاري الكويتي على تقدمي الرعاية للفعاليات التعليمية والثقافية ،حيث قام البنك التجاري الكويتي
بتقدمي الرعاية ملسرحية «افتح يا سمسم» التي نظمتها مدرسة دسمان ثنائية اللغة لتالميذ املدرسة في مرحلة الروضة
وبحضور أولياء األمور وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية باملدرسة.
وكذلك قدم البنك التجاري الرعاية احلصرية ملسرحية حكاية لوحة «قصة اإلنسان عبر الزمان واملكان» ،التي مت
عرضها على مسرح مدرسة دسمان ثنائية اللغة برعاية وزير التربية والتعليم العالي وعدد من الشخصيات الرسمية
والثقافية والفنية وعدد من القيادات التنفيذية في البنك.

تكريم المتدربين القانونيين

رعاية مسرحية «قصة اإلنسان عبر الزمان والمكان»

28

البنــــك التــجــــاري الكـــــويتــي

دفعة من الموظفين مجتازي البرامج االحترافية

الدورات والبرامج التدريبية للموظفين
بحضور فريق من اإلدارة التنفيذية بالبنك التجاري ومجموعة من العاملني في القطاع املصرفي ،احتفل البنك بتخريج
دفعة جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق البرامج االحترافية بالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية واملعتمدة
من قبل معهد الدراسات املالية في بريطانيا ،حيث جنح موظفو البنك في احلصول على شهادات في العديد من املجاالت
املهنية وهي شهادة معتمدة في إدارة االئتمان وإدارة ائتمان متقدم ،مدير فرع ،ومساعد مدير فرع .كما احتفل البنك
بتخريج عدد من الدفعات اجلديدة من موظفي اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد عبر القنوات اإللكترونية للبنك
وكذلك مركز االتصال بعد أن أمتوا تدريبهم بنجاح في أكادميية التجاري .ومن املعروف أن البنك يولي اهتماماً كبيراً
لتدريب موظفيه وتزويدهم باملهارات الالزمة لدعمهم في مسيرتهم املهنية وتطوير معارفهم وصقل خبراتهم وإطالعهم
على أحدث النظم التكنولوجية املتبعة في خدمة العمالء لضمان تقدمي أعلى مستويات اخلدمة للعمالء.

البرنامج التدريبي الصيفي

كما نظم البنك برنامجه التدريبي الصيفي السنوي املوجه ألبناء وأقارب املوظفني ،وقد هدف البرنامج إلى إتاحة فرص
التدريب للطلبة والطالبات وإكسابهم اخلبرات واملعلومات األولية حول طبيعة العمل في القطاع املصرفي والتعامل مع
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العمالء ،باإلضافة إلى إتاحة املجال لهم لإلطالع على آلية عمل اإلدارات والفروع وأساليب العمل املصرفي من خالل
التدريب امليداني بأفرع البنك.
وفي إطار آخر قام كل من قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد ،وقطاع العمليات بتكرمي مجموعة من املوظفني في
اإلدارات املختلفة التابعة للقطاعني وشكرهم على جهودهم خالل أدائهم الفصلي من خالل توزيع شهادات التكرمي
عليهم.

برنامج البعثات الدراسية للخريجين الكويتيين
وفي سياق التعاون املستمر مع بنك الكويت املركزي ،وحرصاً من البنك على االستثمار في العناصر الكويتية الشابة
ضمن مسئوليته االجتماعية وبهدف بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على املساهمة في دفع املسيرة التنموية في
البالد ،واصل البنك دعمه لبرنامج البعثات الدراسية للخريجني الكويتيني إليفادهم للحصول على درجة املاجستير
من أفضل اجلامعات طبقاً للتصنيفات العاملية في هذا املجال وذلك في تخصصات التمويل واالقتصاد واحملاسبة
وإدارة اإلعمال.
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دعم األنشطة الرياضية
• دعم األنشطة الرياضية
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دعم األنشطة الرياضية
قام البنك بتقدمي الدعم لفريق الكريكيت ضمن فعاليات بطولة كأس نادي مصارف الكويت  ،حيث وصل فريق البنك
إلى املباراة النهائية وبهذه املناسبة استقبل رئيس مجلس اإلدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح الفريق الفائز لتهنئتهم
بالفوز واحلصول على املركز األول.
كما نظم البنك بطولة كرة القدم للموظفني مبشاركة أقاربهم ،وقد شهدت املباراة حضوراً الفتاً من قبل املوظفني
وأقاربهم وسط أجواء أسرية ممتعة .وفي ختام البطولة ،ك ّرم رئيس مجلس اإلدارة الفريق الفائز بالبطولة.
وإمياناً منه بضرورة دعم مختلف الفعاليات الرياضية التي تهم شرائح متعددة من املجتمع ،رعى البنك بطولة «الغولف»
التي نظمها منتجع صحارى ،وسط أجواء تنافسية وحماسية بني الالعبني.

تهنئة فريق الكريكيت

بطولة كرة القدم للموظفين
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التواصل االجتماعي
• التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار األسرة الواحدة
• التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
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التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار األسرة الواحدة
يحــرص البنــك دوم ـاً علــى تقــدمي كافــة ســبل الرعايــة الصحيــة ملوظفيــه ،ومــن هــذا املنطلــق اســتقبل قطــاع التواصــل
املؤسســي فريــق مستشــفى املواســاة اجلديــد فــي مبنــى البنــك الرئيســي وكذلــك فــرع البنــك فــي شــارع بيــروت علــى مــدى
يومــن إلجــراء الفحوصــات الطبيــة ملوظفــي البنــك مبــا ميكنهــم مــن معرفــة مســتوى ضغــط الــدم ونســبة الســكر بالــدم.
وفــي ســياق آخــر ،قــام البنــك بإحلــاق عــدد مــن موظفيــه العاملــن باملركــز الرئيســي والفــروع ومبنــى البنــك الواقــع فــي
منطقــة حولــي فــي الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا جمعيــة القلــب الكويتيــة بالتعــاون مــع أكادمييــة العلــوم احلياتيــة
ضمــن حملــة "ســاعد" للتوعيــة بأمــراض القلــب والتــي تهــدف إلــى تدريــب املشــاركني علــى مبــادئ اإلنعــاش القلبــي
والرئــوي.
وضمــن جهــوده التوعويــة املســتمرة والهادفــة إلــى مكافحــة مــرض الســرطان ،وتزامن ـاً مــع شــهر أكتوبــر كونــه شــهر

استقبال مستشفى المواساة

الريوي
تدريب موظفي البنك على االنعاش ٔ
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التوعيــة بســرطان الثــدي ،قــام البنــك التجــاري بتوزيــع شــرائط ورديــة اللــون علــى كل موظفيــه باعتبارهــا رمــزاً دولي ـاً

للتوعيــة بســرطان الثــدي.
وفــي مبــادرة جديــدة تهــدف إلــى توطيــد تواصــل البنــك مــع موظفاتــه واحتفــاالً بعيــد األم ،قــام البنــك التجــاري بتوزيــع
الــورود علــى جميــع املوظفــات واألمهــات فــي مبنــاه الرئيســي وكل فروعــه ،وذلــك تقديــراً لــدور األم الريــادي وجهودهــا
فــي بنــاء املجتمــع.
و كذلــك اســتقبل البنــك التجــاري الكويتــي شــركة زيــن لالتصــاالت املتنقلــة باملقــر الرئيســي بالبنــك مــن أجــل تقــدمي
بعــض العــروض ملوظفيــه والــرد علــى كافــة استفســاراتهم حــول باقــات الدفــع اآلجــل واملســبق وباقــات األجهــزة الذكيــة،
حيــث توافــد املوظفــون لالطــاع علــى أحــدث العــروض املقدمــة مــن قبــل شــركة زيــن لالتصــاالت .وقــد جــاء هــذا التعــاون
بــن البنــك وشــركة زيــن لالتصــاالت فــي إطــار حــرص البنــك علــى تقــدمي أفضــل العــروض ملوظفيــه ضمــن رســالة
املســئولية االجتماعيــة للبنــك جتــاه املجتمــع بشــكل عــام وجتــاه موظفيــه أيض ـاً.

توزيع الشرائط الوردية على الموظفين

االم
توزيع الورود على الموظفات بمناسبة عيد ٔ

استقبال شركة زين بالمبنى الرئيسي
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التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
يسعي قطاع التواصل املؤسسي إلى تفعيل كافة وسائل التواصل مع موظفيه وعمالئه واجلمهور من خالل مواقع التواصل
االجتماعي (االنستغرام  -الفيسبوك  -تويتر  -وسناب شات) حيث يقوم البنك من خالل تلك املواقع بالتوعية الصحية
وغيرها من األمور األخرى واملناسبات االجتماعية ذات الطابع اإلنساني باإلضافة إلى املسابقات التي يتم تنظيمها ملتابعي
صفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي.
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