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الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة

البنك التجاري الكويتي...
المسئولية االجتماعية ...مبادرات وبرامج لخدمة المجتمع
إنه ملن دواعي سروري واعتزازي أن أقدم تقرير البنك التجاري الكويتي اخلاص باملسئولية االجتماعية ،وما قام به
البنك من نشاطات وإجنازات خلدمة املجتمع خالل عام .2017
لقد واصلت إدارة اإلعالن والعالقات العامة في البنك  -بدعم ومساندة من مجلس اإلدارة  -نشاطاتها وبرامجها
وشراكاتها مع مؤسسات املجتمع املدني في سبيل تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها ضمن العديد من البرامج املبتكرة
التي هدفت في مجملها إلى ترسيخ مفهوم املسئولية االجتماعية مبا يحقق التوازن بني البعد االقتصادي واالجتماعي
والتنموي.
ويؤكد البنك التجاري الكويتي يوماً بعد يوم ريادته في العمل االجتماعي كمؤسسة مالية مرموقة تساهم في جهود
التنمية املستدامة من خالل التعاطي والتعامل مع األنشطة االجتماعية املختلفة بأسلوب يخدم كافة شرائح املجتمع.
وملا كانت املسئولية االجتماعية جزء ال يتجزأ من هوية البنك ،فقد استمر البنك في تأكيد هذا املعنى برفع وتيرة
مشاركاته في كافة مجاالت العمل االجتماعي واخليري وفعالياته املختلفة.
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 ,كما لم يغفل دوره الداعم جلهود احملافظة على البيئة
الكويتية البرية والبحرية إذ قام بترتيب ورعاية العديد من الفعاليات املرتبطة باحملافظة على البيئة واالهتمام بها.
أما بالنسبة جلهود البنك الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القدمي والتي باتت متيز التجاري عن غيره من املؤسسات
األخرى ،فقد تواصلت خالل عام  2017من خالل برامج وأنشطة مبتكرة ومكرسة لهذا الغرض.
وفي اخلتام ،فإن البنك التجاري الكويتي ،ومن خالل تضافر جهود مجلس اإلدارة وجميع املوظفني مع جهود إدارة
اإلعالن والعالقات العامة ،سوف يواصل مسيرته في خدمة املجتمع الكويتي ومؤسساته املدنية من خالل برامج
وأنشطة وفعاليات مبتكرة ومصممة خصيصاً لدعم جهود التنمية في وطننا احلبيب.
واهلل ولي التوفيق،

الشيخة /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة
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البنك التجاري الكويتي  ...جهود مكرسة لخدمة المجتمع
يحرص البنك التجاري منذ عقود مضت على ترسيخ دوره الريادي في خدمة املجتمع والقيام مبسئوليته االجتماعية
على الوجه األكمل ،حيث حمل على عاتقة منذ تأسيسه مسئولية املساهمة في املبادرات االجتماعية املتواصلة لتفهم
احتياجات املجتمع من خالل دعم ورعاية كافة الفعاليات املجتمعية حتى يصبح البنك مثاالً يُحتذى به في مجال
املسئولية االجتماعية للشركات ،فض ً
ال عن جهوده البارزة في مجال احملافظة على البيئة.
ويسعى البنك من خالل مبادرات املسئولية االجتماعية إلى إحداث تأثير طويل املدى في املجتمع الذي يعمل فيه من
خالل تقدمي كافة سبل الدعم والرعاية ألطياف املجتمع كافة إدراكاً منه بأهمية العمل االجتماعي التطوعي ودوره في
حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة.
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الدور االجتماعي للبنك

• مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة والمرضى ونزالء المستشفيات ودور الرعاية المناسبات السعيدة
• العيد الوطني وذكرى التحرير – مناسبة للفرحة وأخذ العبرة

• دعم أنشطة المجتمع المدني
• حملة “هون عليهم”

• عطاء اجتماعي (حملة التبرع بالدم)

• دعم أنشطة وفعاليات محافظات الكويت
• حماية البيئة
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مشــاركة ذوي االحتياجــات الخاصــة والمرضــى ونــزالء المستشــفيات ودور
الرعايــة المناســبات الســعيدة
يحرص البنك على املشاركة املستمرة في النشاطات االجتماعية واإلنسانية التي تخدم أفراد املجتمع كافة وخصوصاً
ذوي االحتياجات اخلاصة ،وفي هذا اإلطار قام البنك ،ممث ً
ال بإدارة اإلعالن والعالقات العامة ،بتنظيم برنامج
اجتماعي تضمن العديد من املبادرات اخليرية واإلنسانية التي تتماشى مع شهر رمضان الفضيل وتساهم في تكريس
مفهوم املسئولية االجتماعية للبنك جتاه فئات املجتمع بهدف تعزيز روح التكافل بني أفراد املجتمع خالل شهر رمضان.

زيارة مرضى مستشفى الرازي

توزيع الهدايا بمستشفى الرازي
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تسليم شيك المساهمة لجمعية المكفوفين

وضمن الفعاليات اإلنسانية واخليرية املرتبطة بشهر رمضان الفضيل ،قامت إدارة اإلعالن والعالقات العامة 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 .وفي هذا اإلطار فقد قام البنك التجاري
بإطالق حملة "ساهم مبصحف ينير حياة كفيف" بالتعاون مع جمعية املكفوفني ،وذلك عن طريق التبرع مببلغ من قيمة
كل عملية سحب تتم عبر أجهزة السحب اآللي اخلاصة بالبنك وتوجيه هذه احلصيلة لطباعة مصاحف للمكفوفني
بطريقة "برايل".
كما قام البنك بترتيب زيارة ملرضى نزالء مستشفى مبارك الكبير لتهنئتهم بحلول شهر رمضان املبارك ومشاركتهم
فرحة حلول الشهر الكرمي ،وفي سياق متصل ،أحتفل البنك مبناسبة القرقيعان مع األطفال نزالء املستشفي األميري
إلدخال السعادة والفرحة على قلوبهم ابتهاجاً بهذه املناسبة الرمضانية والتي تعتبر أحد العادات الكويتية التراثية
القدمية التي يعتز بها املجتمع الكويتي ،كما قام البنك باملساهمة في توزيع القرقيعان على مرضى مستشفى األمراض
السارية ومركز الكويت للصحة النفسية في الفتة تعكس روح الود والتراحم التي تتجلى في شهر رمضان الفضيل.
واحتفاالً بعيد الفطر السعيد وعيد األضحى املبارك ،قامت إدارة اإلعالن والعالقات العامة بتنظيم زيارة لكل من
األطفال نزالء مستشفى ابن سينا وقسم األطفال مبستشفى الرازي لالحتفال بهاتني املناسبتني مع األطفال ومشاركتهم
فرحة األعياد وإدخال السعادة على قلوبهم من خالل توزيع الهدايا عليهم .كما قام البنك أيضاً بتنظيم زيارة خاصة
خلفر السواحل التابع لوزارة الداخلية في قاعدة صباح األحمد اجلابر الصباح البحرية في منطقة الفنطاس لالحتفال
معهم بعيد األضحى تقديراً جلهودهم املبذولة وحمايتهم ألمن سواحل الكويت في كافة األوقات ،وكذلك خالل فترات
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اإلجازات .وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التواصل الذي يحرص عليه البنك مع كافة شرائح املجتمع وكذلك اهتمامه
الدائم بجهود القائمني على حفظ أمن وأمان الكويت مبختلف قطاعات وزارة الداخلية.
وفي إطار املبادرات اخليرية واإلنسانية التي يتبناها التجاري والهادفة إلى ترسيخ مفهوم التكافل والعمل االجتماعي
التطوعي قام البنك برعاية مسابقة "قرآني نور حياتي" التي نظمتها أكادميية الكويت التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة.
كما نظم البنك يوم ترفيهي لنزالء دار األطفال التابعة إلدارة احلضانة العائلية بالتعاون والتنسيق مع املشرفات والقائمني
على دار األطفال .وجاءت هذه الزيارة في إطار حرص البنك على التواصل مع األطفال الصغار ورسم البهجة واالبتسامة
على وجوههم وإدخال الفرصة على قلوبهم.

رعاية مسابقة "قرآني نور حياتي"

يوم ترفيهي لنزالء دار األطفال

زيارة مستشفى مبارك في رمضان
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العيد الوطني وذكرى التحرير – مناسبة للفرحة وأخذ العبرة
مبناسبة االحتفاالت بالعيد الوطني ويوم التحرير عادة ما تزدان مباني الكويت باإلضاءة واألعالم التي تعكس روح
الفرحة واالنتماء وحب الوطن ،ومن هذا املنطلق قام البنك بتزيني مبناه الرئيسي وفروعه بشكل يعكس االحتفال بهاتني
املناسبتني .كما قام البنك باستقبال طلبة وطالبات مدرسة التكامل بهدف مشاركة أسرة البنك التجاري احتفاالت
األعياد الوطنية.
فض ً
ال عن ذلك قام البنك برعاية احتفالية كل من مركز الرعاية التلطيفية وإدارة مدارس التربية اخلاصة ،مبناسبة
العيد الوطني وعيد التحرير حيث يجدد البنك من خالل هذه املبادرة اإلنسانية عهداً قطعه على نفسه مبشاركة نزالء
مختلف املراكز واملستشفيات من املرضى فرحة األعياد الوطنية واملناسبات السعيدة.

زيارة نزالء مركز الرعاية

االحتفال مع األطفال ذوي االحتياجات
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مشاركة األطفال فرحة األعياد الوطنية

دعم أنشطة المجتمع المدني
يسعى البنك دوما إلى املساهمة بصورة فعالة في كافة األنشطة االجتماعية الهادفة إلى دعم وتطوير املجتمع الذي
يعمل فيه وذلك بالتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني في دولة الكويت .ومن هذا املنطلق ،قام البنك بتقدمي مساهمة
مالية لدعم األنشطة االجتماعية والفعاليات اخليرية والثقافية والتعليمية والرياضية التي مت تنظيمها ورعايتها من قبل
جمعية ضاحية صباح السالم والتي تعود بالنفع على قاطني املنطقة.

رعاية مسابقة الرسم في راديسون بلو

وفي إطار حرصه على توطيد وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات املجتمع املدني ،قدم البنك الرعاية البالتينية
لألنشطة االجتماعية والرياضية واحلفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعة لتكرمي موظفيها املتقاعدين
واملتميزين .وجاءت هذه الرعاية من قبل "التجاري" إدراكاً منه ألهمية دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات الصناعية التي
تعمل من أجل تنمية الصناعة احمللية في البالد ،لتؤكد من جديد الدور احملوري الذي يلعبه البنك في مجال املسئولية
االجتماعية ،وحرصه على دعم مؤسسات املجتمع املدني من أجل حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع.
وجرياً على عادته السنوية ،قام البنك برعاية مسابقة فندق "راديسون بلو" السنوية للرسم ،وقد شارك في هذه املسابقة
طالب من مختلف املدارس اخلاصة بالكويت ،حيث متحور موضوع املسابقة لهذا العام حول "تقليل املخلفات وإعادة
االستخدام والتدوير" بحيث ميكن الرسم على أي مواد لم تعد صاحلة لالستخدام للتوعية بأهمية حماية البيئة وتقليل
حجم النفايات واملخلقات وكان لعمالء حسابي األول حصة في املشاركة في املسابقة والتنافس مع طلبة املدارس
اخلاصة واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بهدف تنمية مواهبهم الفنية واإلبداعية.
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كما نظم البنك التجاري بالتعاون مع "أرت سبيس" و"مركز السلوك التطبيقي في الكويت" فعالية لتلوين أطول لوحة فنية
في العالم يبلغ طولها  11.5كيلو متر ،التي استمرت على مدار يومني في كل من املركز الرئيسي ومبنى البنك في حولي
مبشاركة املوظفني في تلوين هذه اللوحة التي حملت عنوان "دعونا نرسم للتوحد" ،وسوف يتم احلكم على هذه اللوحة
لتدخل ضمن األرقام القياسية ملوسوعة "غينيس" ،وقد جاءت هذه اخلطوة من جانب البنك انطالقاً من مسئوليته
االجتماعية جتاه فئات املجتمع كافة واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأطفال التوحد بشكل خاص.

تلوين أطول لوحة فنية في العالم

تسليم شيك المساهمة للهيئة العامة للصناعة
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حملة “هون عليهم”
للعام السادس على التوالي واصل البنك فعاليات حملة "هون عليهم" حيث قام فريق العالقات العامة بتوزيع الكسوة
واملالبس التي تالءم فصل الشتاء واملشتملة على اجلاكيتات والقبعات والقفازات للوقاية من البرد على عمال النظافة
والبناء املتواجدين في مواقع عملهم ،ومع بداية فصل الصيف عادة ما يقوم البنك بتوزيع الهدايا واملستلزمات املناسبة
لفصل الصيف على عمال التنظيف والبناء والتي ال تخلو دائماً من معقم األيدي والكمامات الواقية من الغبار وغيرها
من الهدايا األخرى .ومع حلول شهر رمضان قام البنك للسنة الثانية على التوالي بإطالق حملة "سحوركم علينا" وذلك
بتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم ،كما قام البنك بتوزيع هدية رمضان على رواد
املساجد خالل صالة اجلمعة والتي تضمنت نسخ من القرآن الكرمي ومعطر وسجادة صالة ومسابح ،كما قام البنك
أيضاً مبشاركتهم فرحة عيد الفطر وعيد األضحى بتوزيع الهدايا التي تتناسب مع متطلباتهم في هاتني املناسبتني.

توزيع كسوة العيد على العمال

توزيع هدايا رمضان

توزيع وجبة السحور على العمال

15
15

عطاء اجتماعي  -حملة التبرع بالدم
وفي إطار الفعاليات اإلنسانية التي جتسد مفهوم العمل االجتماعي التطوعي ،نظم البنك حملة للتبرع بالدم ملوظفيه،
وقد شهدت احلملة إقباالً كبيراً من قبل املوظفني الذين تسابقوا على تلبية الواجب اإلنساني وشاركوا في التبرع
بالدم .وقد جاء تنظيم هذه احلملة بالتعاون مع بنك الدم املركزي انطالقاً من إميان البنك بضرورة رفع مخزون الدم
االستراتيجي لدى بنك الدم وتغذية املؤسسات العالجية بالكميات الالزمة منه إلنقاذ حياة املرضى ،السيما في ظل
احلاجة املاسة للدم من قبل املؤسسات الصحية واملستشفيات.

موظفو البنك يتبرعون بالدم
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دعم أنشطة وفعاليات محافظات الكويت
ترسيخاً ملفهوم املسئولية االجتماعية الشاملة ،وفي إطار البرنامج االجتماعي الذي دشنه البنك للسنة للثانية ،قام
البنك التجاري بتقدمي الدعم والرعاية حملافظات الكويت الستة (العاصمة  -حولي  -الفروانية  -مبارك الكبير -
األحمدي  -واجلهراء) وذلك بتخصيص مساهمة مالية لكل محافظة يتم إنفاقها لدعم مختلف األنشطة االجتماعية
والثقافية والتعليمية والرياضية التي تقوم على تنظيمها محافظات الكويت.

محافظة العاصمة
قام البنك برعاية املسابقة الرمضانية التي نظمتها احملافظة خالل شهر رمضان الكرمي ،وجاءت هذه الرعاية ضمن
الدور الهام الذي يلعبه البنك في دعم مختلف شرائح املجتمع.
وفي إطار آخر قام البنك بتقدمي الدعم حملافظة العاصمة وذلك برعاية احلفل اخلتامي ألنشطة وبرامج التوجيه الفني
للزهرات واملرشدات  -ملنطقة العاصمة التعليمية ،وقد جاء هذا الدعم انسجاماً مع برنامج البنك الرائد في مجال
املسئولية االجتماعية الذي يقدم البنك من خالله الدعم لكافة األنشطة واملبادرات التربوية واالجتماعية والشبابية
التي تنظمها محافظات الكويت.

رعاية حفل محافظة العاصمة

رعاية حملة التبرع بالدم

كما ساهم البنك في حفل تكرمي طوارئ بلدية العاصمة الذي نظمته محافظة العاصمة لتقدمي الشكر والعرفان لفرق
الطوارئ في احملافظة تقديراً جلهودهم في حفظ األمن الصحي والغذائي ومصادرتهم وإتالفهم  21.7طن من املواد
الغذائية املنتهية الصالحية.
وانطالقاً من إميانه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات الصحية والتوعوية التي تنظمها مؤسسات املجتمع املدني ،قام
"التجاري" برعاية حملة التبرع بالدم التي نظمتها محافظة العاصمة في مبنى محافظة العاصمة  -قصر نايف بالتعاون
مع بنك الدم املركزي وبتنظيم نادي دراجات بي ام دبليو الكويت ومبشاركة  12نادياً للدراجات النارية وأعضائها
الذين جتاوز عددهم  250قائد دراجة نارية .وجاءت رعاية البنك لهذه احلملة جتسيداً للمسئولية املجتمعية في دعم
األنشطة الرياضية والصحية والتوعوية وغيرها من الفعاليات املجتمعية الهامة.
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تكريم موظفي بلدية محافظة العاصمة

محافظة حولي
بهدف توفير كافة سبل الرعاية والدعم جلميع فئات املجتمع ،قام البنك بتقدمي الدعم حملافظة حولي بترتيب زيارة
لدار األطفال التابعة إلدارة احلضانة العائلية وذلك بهدف توزيع الهدايا على األطفال ومركز فرح التخصصي لرعاية
وتأهيل املسنني التابعني لوزارة الشئون االجتماعية والعمل لتوزيع الهدايا أيضاً عليهم إلدخال الفرحة على قلوبهم.
كما قام البنك برعاية برنامج توعوي حتت عنوان "الصيام اآلمن" الذي نظمته محافظة حولي مع فريق "الوقاية...
غاية" التطوعي.

زيارة مركز فرح لرعاية وتأهيل المسنين
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محافظة الفروانية
حرصاً من البنك على ترسيخ رسالته االجتماعية وسعياً منه للتفاعل مع املجتمع واحتفاالته ،ال سيما الوطنية منها،
قدم البنك الرعاية الالزمة لتزيني عربة العيد الوطني وعيد التحرير التي قامت محافظة الفروانية بتحضيرها مبناسبة
االحتفال باألعياد الوطنية وعرضها في شارع اخلليج.
وفي إطار االحتفال مبناسبة القرقيعان ،قام البنك التجاري برعاية حفل قرقيعان محافظة الفروانية الذي مت تنظيمه
بحضور محافظ الفروانية الشيخ /فيصل احلمود املالك الصباح.
وفي سياق آخر قام البنك ،بالتعاون مع مسئولي محافظة الفروانية ،بتنظيم زيارة للعاملني في القطاعات التابعة
حملافظة الفروانية ،وذلك تزامناً مع االحتفاالت بعيد األضحى املبارك .وقد شارك فريق العالقات العامة في البنك
بتقدمي التهاني واألمنيات الطيبة بحلول عيد األضحى وتوزيع سالت الفواكه على املرضى نزالء املستشفيات ورجال
اإلطفاء ورجال األمن أثناء عملهم وتأدية واجباتهم الوطنية.
كما قام البنك بدعم حملة توزيع "بطانيات الشتاء" التي نظمتها محافظة الفروانية بالتعاون مع بلدية محافظة الفروانية
لتوزيع البطانيات على عمال البلدية وبعض األسر املتعففة.

رعاية حفل قرقيعان محافظة الفروانية

محافظة مبارك الكبير
واصل البنك جهوده وتعاونه مع محافظة مبارك الكبير عن طريق رعاية ودعم الفعاليات والنشاطات االجتماعية التي
تنظمها احملافظة ،حيث قام البنك برعاية احلفل اخلتامي لألنشطة الكشفية ملنطقة مبارك الكبير التعليمية والذي
أقيم على مسرح ثانوية خالد الزيد للبنني.
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وفي إطار االحتفال مبناسبة القرقيعان قام البنك التجاري برعاية حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم
حتت رعاية الفريق أول م /.أحمد الرجيب  -والذي اشتمل على العديد من املسابقات الترفيهية واأللعاب واألغاني
التراثية التي تناسب هذه املناسبة وشهد حضوراً الفتاً من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
وبالتعاون مع محافظة مبارك الكبير قام "التجاري" بتوفير أجهزة الكترونية مع توفير الصيانة والترميم لعدد من
املسارح والساحات املدرسية الواقعة ضمن محافظة مبارك الكبير.

رعاية حفل األنشطة الكشفية لمحافظة مبارك الكبير

محافظة األحمدي
للسنة الثانية قام البنك برعاية احتفاالت محافظة األحمدي باألعياد الوطنية ،والتي نظمتها احملافظة حتت رعاية
وحضور محافظ األحمدي ،وتأتي هذه الرعاية انسجاما مع رسالته االجتماعية وحرصه على التفاعل مع املجتمع
واحتفاالته باملناسبات الوطنية.
وفي سياق التعاون مع محافظة األحمدي قام البنك بتقدمي الدعم لتنظيم بطولة التعاونيات الثانية لكرة الصاالت
باإلضافة إلى دعم ورعاية العديد من األنشطة االجتماعية التي تنظمها احملافظة األحمدي خلدمة أفراد املجتمع.
كما قام البنك برعاية امللتقى التوعوي الترفيهي الثاني الذي نظمته محافظة األحمدي مبشاركة  25جهة رسمية
وأهلية وتطوعية ،كما ساهم في دعم حملة "الوقاية غاية" ملدارس منطقة األحمدي التعليمية.
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رعاية احتفاالت محافظة األحمدي

محافظة اجلهراء
ومن ضمن الترتيبات مع محافظة اجلهراء قام البنك برعاية حفل تكرمي املعلمني املميزين وحفل اليوم العاملي للطفل ،وقد
جاءت رعاية البنك لهاتني الفعاليتني انسجاماً مع رسالته االجتماعية وحرصه على التفاعل مع املجتمع واالحتفاالت.
كما قام البنك التجاري برعاية حفل تكرمي رجال األمن واملوظفني واملوظفات التابعني إلدارات وزارة الداخلية ،وكذلك
تكرمي الفنيني املتميزين بالطوارئ الطبية من إدارة اإلسعاف في محافظة اجلهراء ،وتأتي هذه الرعاية في إطار
مسئولية البنك املجتمعية وحرصه املستمر على دعم وتعزيز اجلهود احلثيثة التي تبديها مؤسسات املجتمع املدني
لتكرمي األفراد واملوظفني القائمني على حماية الوطن واملواطن.

حفل اليوم العالمي للطفل بمحافظة الجهراء

21
21

حماية البيئة
وفي مبادرة جديدة ضمن أنشطة البنك التجاري املرتبطة بحماية البيئة ،قامت إدارة اإلعالن والعالقات العامة برعاية
حملة "فلنجعل من الصحراء واحة" حتت شعار "فلنكن أبطاالً" والتي هدفت إلى التوعية بأهمية احلفاظ على نظافة
البيئة البرية وزرعها بالنباتات وجعلها خضراء ،وذلك بالتعاون مع اجلمعية الكويتية حلماية احليوان وبيئته ،وجاءت هذه
اخلطوة استكماالً حلملته السابقة اخلاصة بتنظيف الشواطئ التي مت إطالقها في عام  2016ضمن برامج حماية
البيئة البحرية والبرية.

حملة "فلنجعل من الصحراء واحة"
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األنشطة الثقافية والتراثية

• إحياء التراث الكويتي

• حملة “يا زين تراثنا” للعام السادس 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 خرجت رزنامة التجاري لعام  2017في 12
لوحة فنية تعكس حملات عن بعض األماكن والساحات واألسواق التراثية القدمية التي ارتبطت بذكريات الرعيل األول
من أهل الكويت.
ويستمر التجاري مبسيرته نحو إحياء التراث الكويتي القدمي بإصدارته املميزة لرزنامته التي ال تنتهي بانتهاء العام ،بل
تبقى مستمرة لتجسد عبق املاضي القدمي وتوثيقه حتى ال يذهب بطي النسيان.

لوحة النقعة

زيارة مدرسة ازده بنت الحارث بنات
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لوحة السكة

حملة "يا زين تراثنا" للعام السادس على التوالي
في إطار جهود البنك املتواصلة بإحياء التراث الكويتي القدمي قام البنك التجاري بإطالق فعاليات حملة "يا زين تراثنا"
للعام السادس على التوالي ،ومن املعروف ان هذه احلملة قد ارتبط اسمها بالبنك التجاري الكويتي وتهدف الى 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 ،وقد اشتملت احلملة السادسة على افتتاح جناح في
مجمع غراند افنيوز والذي متيز بتصميم تراثي مقتبس من الصور التي احتوتها رزنامات البنك والتي عادة ما تتمحور
حول إحياء التراث الكويتي القدمي ،كما مت دعوة اجلمهور للمشاركة في أفضل لقطة سلفي يتم التقاطها في جناح
التجاري كما تواجد البنك في مجمع املروج على مدى يومني ضمن فعاليات احلملة .وقام البنك باإلعالن عن حملة
"يا زين تراثنا" للسنة السادسة عبر محطة نبض الكويت ( )FM 88.8وقد متت تغطية احلملة إذاعياً عبر برنامج
"عندنا سمرة" الذي يهتم بالتراث الكويتي بهدف تعريف املستمعني على قدر كبير من املعلومات التراثية .وبالتوازي مع
ذلك نظم البنك عدد من الزيارات لطالب مدرسة عبدالكرمي عبداللطيف السعيد االبتدائية  -بنني ،ومدرسة ازده بنت
احلارث املتوسطة بنات ،ومدرسة التكامل للتعريف بتلك احلملة.

زيارة مدرسة التكامل

ضمن فعاليات الحملة في غراند أفنيوز

زيارة مدرسة عبدالكريم عبداللطيف
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األنشطة الرياضية

• دعم أنشطة المجتمع

• دعم النشاط الرياضي للموظفين
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دعم أنشطة المجتمع
متاشياً مع إستراتيجية البنك الرامية إلى دعم ورعاية األنشطة التي تنظمها مؤسسات املجتمع وهيئات الدولة املختلفة،
قام البنك برعاية بطولة البولينغ التي نظمها مكتب العالقات العامة واإلعالم في نقابة العاملني بالطيران املدني،
وقد جاءت هذه الرعاية في إطار جهود البنك املتواصلة في خدمة املجتمع واملشاركة في كافة الفعاليات والنشاطات
االجتماعية املختلفة التي تقوم على تنظيمها مؤسسات املجتمع املدني.
وفي إطار آخر ،قام البنك برعاية البطولة الدولية الرابعة لكرة السلة التي مت تنظيمها من قبل األكادميية البريطانية
للرياضة بالتعاون مع سفارة رومانيا في الكويت .وقد أقيمت البطولة باملدرسة البريطانية في الكويت.
وشارك التجاري في احلفل الذي أقامته الهيئة العامة للصناعة لتكرمي أعضاء فريقي الهيئة لكرة القدم والبولينغ على
االجنازات التي حققها الفريقني في كأس ودوري املؤسسات احلكومية.

رعاية البطولة الدولية لكرة السلة

رعاية بطولة البولينغ

دعم النشاط الرياضي للموظفين
قام البنك بتقدمي الدعم لفريق كرة القدم الذي أحرز املركز الثاني في بطولة كأس املصارف لكرة القدم للموسم  2017وذلك
في املباراة النهائية التي أقيمت بحضور رئيس مجلس اإلدارة السيد /علي املوسى ورئيس احتاد مصارف الكويت وحشد كبير
من املوظفني .كما حصل البنك على املركز الثاني في بطولة دوري املصارف للكريكيت التي نظمها نادي مصارف الكويت.

دعم فريق الكريكيت

دعم فريق كرة القدم
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دعم األنشطة التربوية

• دعم المعارض الوظيفية

• الدورات والبرامج التدريبية لموظفي البنك

• برنامج البعثات الدراسية للخريجين الكويتيين
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دعم المعارض الوظيفية
تأكيداً على التزامه بدعم مسيرة التعليم في البالد ،شارك البنك التجاري في املعرض الوظيفي السنوي الذي نظمته
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت وجاءت هذه املشاركة من قبل البنك التجاري انطالقاً من مسئوليته االجتماعية
كمؤسسة مالية مرموقة تهدف إلى دعم الشباب الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع املصرفي .وفي إطار
مسئوليته االجتماعية جتاه شباب اخلريجني وسعياً لتأكيد دوره االجتماعي ودعمه للمسيرة التعليمية والتربوية ،قام
البنك بالرعاية الذهبية ملعرض الفرص الوظيفية التاسع عشر الذي نظمته جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ،كما
شارك في معرض"صناع االقتصاد وفرص العمل الثاني والعشرون" الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت،

معرض الفرص الوظيفية

تدريب القانونين حديثي التخرج

وتأتي هاتني املشاركتني من قبل البنك التجاري لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميز
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.
وفي سياق آخر ،احتفل البنك بتخريج عدد من الطلبة امللتحقني ببرنامج لوياك التدريبي الصيفي الهادف إلى إيجاد
فرص تدريبية مميزة للشباب من عمر  27-16سنة لتطوير شخصياتهم وصقل مهاراتهم .حيث استقبل البنك الطلبة
والطالبات ومت إحلاقهم ببرنامج تدريب عملي في فروع البنك التجاري .ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي انطالقاً
من مسئولية البنك االجتماعية وجهوده الرامية إلى توفير فرص تدريبية للطلبة والطالبات خالل العطلة الصيفية،
وإلكسابهم املهارات األولية املطلوبة للعمل املصرفي ومهارات التعامل مع العمالء.
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.
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الدورات والبرامج التدريبية لموظفي البنك
وبحضور 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 ،إدارة ائتمان متقدم ،مدير فرع ،ومساعد مدير فرع .كما
شارك البنك ألول مرة في برنامج حتدي االبتكار املعد من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك من خالل فريق
مكون من خمسة مسئولني من إدارات البنك املختلفة .وقد مت تصميم هذا البرنامج التعليمي التنفيذي "حتدي االبتكار"
خصيصاً لتحفيز الشركات اخلاصة في الكويت لتصبح أكثر ابتكاراً في عملها التجاري وذلك بالتعاون مع مركز التعليم
التنفيذي التابع للكلية امللكية للفنون في لندن التي تعد من أرقى املؤسسات األكادميية في العالم في مجال التصميم
وحتفيز االبتكار لدى القطاع اخلاص ومجاالت األعمال املختلفة.

تخريج موظفي البنك من معهد الدراسات المصرفية

وفي إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز ثقافة التعلم على مستوى كافة إدارات البنك وكذلك إتاحة الفرصة املناسبة
للموظفني من اجل تطوير مهاراتهم املهنية قامت إدارة املوارد البشرية بالتعاون مع Iquad Learning Solutions
املؤسسة املعروفة في مجال احللول التعليمية واملعرفة بطرح برنامج ثابر  ،Thaberوتهدف هذه البوابة اإللكترونية
للتعلم إلى توفير الفرصة للموظفني للدخول على مجموعة متنوعة من مصادر املعرفة والتعلم عبر االنترنت لتطوير
معارفهم املهنية ومهاراتهم ،ولقد مت إجراء املسابقة لكافة مستخدمي البوابة اإللكترونية الذين حققوا أعلى نسبة دخول
وإطالع واستيعاب للمعلومات التي احتوتها البوابة اإللكترونية للتعلم.

تخريج دفعة من متدربي برنامج ثابر
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واحتفل البنك التجاري بتخريج عدد من الدفعات اجلديدة من موظفي اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد عبر القنوات
االلكترونية للبنك وكذلك مركز االتصال بعد أن أمتوا تدريبهم بنجاح في أكادميية التجاري ومن املعروف إن 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.
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
العمالء ،باإلضافة إلى إتاحة املجال لهم لإلطالع على آلية عمل اإلدارات والفروع وأساليب العمل املصرفي من خالل
التدريب امليداني بأفرع البنك.
وأقام البنك برنامجه التدريبي املوجه ملوظفي اخلدمات املصرفية الشخصية في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الذي
استمر ملدة شهرين حيث شارك فيه  20متدرباً من موظفي اخلدمات املصرفية الشخصية وتلقوا تدريبهم على أيدي
متدربني متخصصني في تطوير املهارات وحتسني خدمة العمالء .ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون الدائم
بني جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا والبنك لتدريب املوظفني وتزويدهم باملعلومات واملهارات الالزمة التي ُتكنهم من
اإلسهام في حتقيق رؤى وأهداف أفضل جتاه خدمة العمالء.
وفي إطار آخر ،قام قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد بتكرمي مجموعة من املوظفني في اإلدارات املختلفة التابعة للقطاع
ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تكرمي املوظفني املميزين وشكرهم على جهودهم خالل أدائهم الفصلي من خالل توزيع
شهادات التكرمي عليهم وقد بلغ عدد املتميزين  13موظفاً تابعني ملجموعة من اإلدارات التابعة للقطاع.

البرنامج التدريبي بجامعة الخليج

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.
قام البنك التجاري بطرح مبادرة تتمثل في برنامج 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 األعمال.
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دعم ورعاية المؤتمرات والمعارض
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دعم ورعاية المؤتمرات والمعارض
حرصاً من البنك على دعم الفعاليات واملنتديات االقتصادية واملؤمترات واملعارض وغيرها من الفعاليات ،قام البنك
برعاية املؤمتر الكويتي األول لالختراعات واالبتكارات الطبية واجلراحية الذي نظمته جمعية اجلراحني الكويتية حتت
رعاية وزير الصحة ،وقد جاءت رعاية ومشاركة البنك في هذا املؤمتر لتؤكد حرص البنك على تقدمي كافة سبل الرعاية
والدعم للمؤمترات والندوات واحللقات الطبية والصحية الهادفة إلى حتفيز جراحي الكويت على التدريب والتطور
لصقل خبراتهم وإطالعهم على أحدث التقنيات واملستجدات العلمية والعملية في مجاالت اجلراحة واملجاالت الطبية.
ومتاشياً مع جهود البنك املستمرة في رعاية ودعم مختلف األنشطة املجتمعية ،قام البنك التجاري الكويتي بدعم
احتفالية الرابطة الكويتية للروماتيزم ،الذي أقيم في حديقة الشهيد ،بهدف توعية اجلمهور بأهم األمراض الروماتيزمية
وتوضيح أعراضها وطرق التشخيص وأحدث الوسائل العالجية ،فضال عن تعريف املرضى باخلدمات التي تقدمها لهم
وزارة الصحة فيما يتعلق باألمراض الروماتيزمية وطرق العالج والوقاية منها.
وفي إطار أخر شارك البنك في ملتقى “كيف أحدد مستقبلي” السابع والذي أقيم في أرض املعارض حتت رعاية
وزير التربية ووزير التعليم العالي ،وكان هدف امللتقى هو توعية وحتضير الطلبة في املدارس احلكومية واخلاصة قبل
دخولهم للجامعات.

رعاية المؤتمر الكويتي الطبي

ملتقى كيف أحدد مستقبلي
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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
في إطار حرص التجاري على تقدمي كافة سبل الرعاية الصحية ملوظفيه وكذلك تعاونه الدائم مع الفعاليات التوعوية
املختلفة ،نظم البنك يوم صحي بالتعاون مع شركة دايت كير املتخصصة في التغذية الصحية إلجراء الفحوصات الطبية
وقياس الوزن ،وتقدمي االستشارات والنصائح واحللول بشان حتسني نوعية منط احلياة بإتباع حمية غذائية صحية،
واإلجابة على االستفسارات حول التغذية الصحية ومعاجلة السمنة والبدانة.
وفي سياق آخر استقبل البنك عيادة "ابتسامة كلينيك" خلدمات طب الفم واألسنان باملقر الرئيسي للبنك ،وذلك إلجراء
الفحص الالزم ملوظفي البنك وتقدمي النصح واإلرشادات الطبية لهم والرد على كافة استفساراتهم املتعلقة بصحة الفم
واألسنان وكيفية احملافظة عليها .وذلك سعياً من البنك للتواصل مع موظفيه وتقدمي كافة سبل الرعاية الصحية لهم
ضمن برامج املسئولية االجتماعية الشاملة.

يوم صحي بالتعاون مع دايت كير

يوم صحي بالتعاون مع ابتسامة كلينيك
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التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
يسعى البنك دائما لتفعيل كافة سبل التواصل مع موظفيه وعمالئه واجلمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعي
(االنستغرام والفيسبوك وتويتر وسناب شات) التي باتت تكتسب أهمية كبيرة خاصة بني أوساط الشباب .ويقوم 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 .كذلك واصلت
صفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي إستعراض كافة أنشطة البنك ومنتجاته وخدماته حيث القت جتاوباً
واستحساناً من املتابعني.
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