اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴـﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

اﻟﺒﻨـﻚ اﻟﺘﺠــﺎري اﻟﻜـﻮﻳﺘــﻲ )ش.م.ك.ع(

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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اﻟﺸﻴﺨﺔ  /ﻧﻮف ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎح
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم  -ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
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البنك التجاري الكويتي
برامج مبتكرة للمسئولية اإلجتماعية خالل 2019
إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أضــع بــن أيديكــم كتيــب املســئولية اإلجتماعيــة للبنــك التجــاري الكويتــي لعــام  2019والــذي
يســلط الضــوء علــى إجنــازات ومبــادرات البنــك فــي مجــال املســئولية اإلجتماعيــة.
كان عــام  2019عامـاً حافـ ًـا بالنشــاطات اإلجتماعيــة بالنســبة للبنــك التجــاري ،حيــث عمــد قطــاع التواصــل املؤسســي
الــى ترســيخ مكانــة البنــك فــي مجــال املســئولية اإلجتماعيــة مــن خــال تقــدمي الرعايــة والدعــم واملشــاركة فــي الفعاليــات
اإلجتماعيــة املختلفــة ،وكذلــك األنشــطة املتنوعــة فــي شــتى مجــاالت العمــل اإلنســاني واخليــري التــي تؤكــد اهتمــام
البنــك باملفهــوم الشــامل للمســئولية اإلجتماعيــة ،واملســاهمة فــي عمليــة التنميــة املســتدامة ،وحتقيــق أثــر إيجابــي يتــرك
بصمتــه علــى فئــات املجتمــع املســتهدفة مــن الفعاليــات واملبــادرات اإلجتماعيــة التــي ينظمهــا ويســاهم فيهــا البنــك.
ويؤكــد البنــك التجــاري الكويتــي يوم ـاً بعــد يــوم ريادتــه فــي العمــل اإلجتماعــي كمؤسســة ماليــة مرموقــة حتــرص علــى
إقامــة عالقــات شــراكة ناجحــة مــع مختلــف مؤسســات املجتمــع املدنــي وجهــات العمــل اإلجتماعــي انطالقـاً مــن إميانــه
بأهميــة تضافــر اجلهــود لتحقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــال التعاطــي والتعامــل مــع األنشــطة اإلجتماعيــة املختلفــة
بأســلوب يخــدم كافــة شــرائح املجتمــع.
ومــن هــذا املنطلــق اســتمرت جهــود قطــاع التواصــل املؤسســي فــي رعايــة ودعــم العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة
والثقافيــة والتربويــة والتوعويــة وغيرهــا مــن الفعاليــات األخــرى التــي قامــت علــى تنظيمهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي
والهادفــة فــي مجملهــا إلــى توطيــد أواصــر التعــاون بــن البنــك واملجتمــع الــذي يعمــل فيــه ،فضـ ً
ا عــن رعايــة األنشــطة
املوجهــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة.
هــذا وقــد كان لقطــاع التواصــل املؤسســي بالبنــك دوراً فعــال فــي إبــراز العديــد مــن اخلدمــات واملنتجــات التــي يقدمهــا
البنــك جلمهــور العمــاء مــن خــال التنســيق واملتابعــة لتواصــل هــذه اخلدمــات واملنتجــات مــع جمهــور العمــاء وغيــر
العمــاء فــي وســائل اإلعــام املقــرؤة واملرئيــة واملســموعة وكذلــك وســائط التواصــل اإلجتماعــي املختلفــة.
وكعادتــه حــرص قطــاع التواصــل املؤسســي علــى القيــام بــدوره املعهــود جتــاه موظفــي البنــك بتنظيــم فعاليــات توعويــة
وصحيــة وتســويقية وأنشــطة تهــدف إلــى توطيــد الروابــط اإلجتماعيــة بينهــم فــي إطــار األســرة الواحــدة.
وفــي اخلتــام ،فــإن البنــك التجــاري الكويتــي ســوف يواصــل – مــن خــال قطــاع التواصــل املؤسســي – مســيرته فــي
خدمــة املجتمــع الكويتــي بكافــة أطيافــه وكذلــك مؤسســات املجتمــع املدنــي بتقــدمي برامــج وأنشــطة وفعاليــات مصممــة
خصيص ـاً لدعــم جهــود التنميــة فــي الكويــت.
الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
مدير عام  -قطاع التواصل املؤسسي
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البنك التجاري ...المسئولية اإلجتماعية – تاريخ وريادة
عل ــى م ــدى عق ــود مض ــت ح ــرص البن ــك التج ــاري عل ــى توطي ــد عالقات ــه باملجتم ــع ال ــذي يعم ــل في ــه م ــن خ ــال
س ــعيه املس ــتمر إلرس ــاء مفاهي ــم مبتك ــرة ألنش ــطة املس ــئولية أالجتماعي ــة ف ــكان دومـ ـاً لدي ــه الس ــبق والري ــادة ف ــي
ط ــرح املب ــادرات الهادف ــة إل ــى تأكي ــد العم ــل اإلجتماع ــي املش ــترك م ــن خ ــال جه ــود مكرس ــة لرعاي ــة ودع ــم الفعالي ــات
اإلجتماعي ــة والرياضي ــة والتربوي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة الت ــي تق ــوم عل ــى تنظيمه ــا مؤسس ــات املجتم ــع املدن ــي.
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الدور اإلجتماعي للبنك
•
•
•
•
•
•
•
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التجاري يدخل عالم غينيس لألرقام القياسية
ذوي االحتياجات اخلاصة اهتمام مطلق ودعم مستمر
أنشطة وفعاليات تتجاوب مع كافة املناسبات
اإلحتفال باألعياد الوطنية
نشاطات اجتماعية مبتكرة خلدمة جميع أطياف املجتمع
دعم أنشطة املجتمع املدني
دعم أنشطة احملافظات

البنك التجاري الكويتي

التجاري يدخل عالم غينيس لألرقام القياسية
حصــل البنــك علــى شــهادة مــن غينيــس لألرقــام القياســية وذلــك لتقدميــه أكبــر جائــزة فــي العالــم مرتبطــة بحســاب
مصرفــي ،وقــد جــاء ذلــك احلــدث خــال مهرجــان الســحب علــى اجلائــزة الكبــرى حلســاب النجمــة بقيمــة مليــون ونصــف
مليــون دينــار كويتــي ،الــذي أقيــم مبجمــع األفنيــوز وســط أجــواء احتفاليــة وترفيهيــة وإقبــال جماهيــري الفــت ومبتابعــة
وبحضــور ممثــل رســمي مــن غينيــس لألرقــام القياســية.

ممثل غينيس لألرقام القياسية يسلم شهادة دخول حساب
النجمة ضمن غينيس لألرقام القياسية

فريق البنك التجاري مع ممثل غينيس
المسئولية االجتماعية 2019
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ذوي االحتياجات الخاصة اهتمام مطلق ودعم مستمر
انطالقـاً مــن حــرص البنــك علــى مشــاركة املجتمــع فــي مختلــف املناســبات والنشــاطات التــي تخــدم جميــع فئــات املجتمــع
وخصوصـاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،قــام قطــاع التواصــل املؤسســي بتقــدمي الدعــم ملاراثــون "أنــا أقــدر" الــذي نظمتــه
حركــة الزهــرات واملرشــدات التابعــة لــإدارة العامــة للتعليــم اخلــاص .وقــد جــاء هــذا الدعــم ضمــن رســالة البنــك الراميــة
إلــى دعــم أنشــطة وبرامــج املســئولية اإلجتماعيــة الشــاملة وإميانـاً منــه بضــرورة تعزيــز قيــم التواصــل مــع كل قطاعــات
املجتمــع وفــي مقدمتهــا فئــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة .وفــي إطــار آخــر ،اســتقبل البنــك طلبــة مدرســة دســمان ثنائيــة
اللغــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،إلطالعهــم وتعريفهــم مبعلومــات أوليــة عــن طبيعــة العمــل فــي البنــوك بصــورة
مبســطة ،وجــاءت هــذه الزيــارة واســتقبال هــذه الفئــة مــن منطلــق إميانــه بضــرورة دمــج هــذه الفئــة فــي نســيج املجتمــع
الكويتــي.

استقبال طلبة مدرسة دسمان

رعاية ماراثون أنا أقدر
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البنك التجاري الكويتي

أنشطة وفعاليات تتجاوب مع كافة المناسبات
وجتاوب ـاً مــع الفعاليــات اخليريــة واإلنســانية املرتبطــة بشــهر رمضــان الفضيــل ،فقــد نظــم قطــاع التواصــل املؤسســي
زيــارة ملرضــى مستشــفى الــرازي لتهنئتهــم بحلــول شــهر رمضــان الكــرمي ومشــاركتهم فرحــة حلــول الشــهر الفضيــل.
وكذلــك قــام القطــاع بتنظيــم زيــارة إلــى قســم األطفــال فــي مستشــفى الطــب الطبيعــي والتأهيــل الصحــي لالحتفــال مــع
نــزالء ومراجعــي القســم فرحــة القرقيعــان .كمــا قــام باملســاهمة فــي توفيــر القرقيعــان ألطفــال مركــز الفهــد ومرضــى
مستشــفى األمــراض الســارية ومركــز الكويــت للصحــة النفســية وهــو مــا يؤكــد جهــود البنــك لالحتفــال بهــذه املناســبة مــع
األطفــال الذيــن فرضــت عليهــم ظروفهــم الصحيــة مالزمــة األســرة البيضــاء.

مشاركة مائدة اإلفطار مع موظفي
قطاع شئون العمليات المركزي

وفــي مبــادرة جديــدة ،أعــد البنــك مائــدة اإلفطــار لــكل مــن موظفــي قطــاع شــئون العمليــات املركزيــة ( )112ورجــال جنــاح
طيــران الشــرطة فــي قاعــدة الشــيخ/نواف األحمــد اجلويــة التابعتــن لــوزارة الداخليــة وذلــك تقديــراً جلهودهــم املبذولــة
لضمــان ســامة وأمــن وراحــة اجلميــع فــي كافــة األوقــات وخصوصـاً خــال ســاعات الــذروة فــي شــهر رمضــان .وخــال
العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان قــام البنــك بتوزيــع "هديــة رمضــان" علــى مرتــادي املســاجد باإلضافــة إلــى توزيــع
وجبــات ســحور خفيفــة علــى املصلــن فــي املســجد الكبيــر بالتعــاون مــع البنــك الكويتــي للطعــام فــي ليلــة  27مــن رمضــان.
وأمــا عــن الفعاليــات التــي صاحبــت نهايــة الشــهر الفضيــل وحلــول عيــد الفطــر الســعيد ،فقــد قــام فريــق قطــاع التواصــل
املؤسســي فــي البنــك ،بالتعــاون مــع إدارة مستشــفى مبــارك الكبيــر ،بتنظيــم زيــارة لقســم األطفــال ،مبناســبة حلــول عيــد
الفطــر الســعيد وذلــك لالحتفــال بهــذه املناســبة الســعيدة معهــم ومشــاركتهم فرحــة العيــد وإدخــال الســعادة علــى قلوبهــم
مــن خــال توزيــع الهدايــا عليهــم .وجــدد «التجــاري» مــن خــال هــذه الزيــارة ،عهــداً قطعــه علــى نفســه مبشــاركة نــزالء
مختلــف دور الرعايــة واملستشــفيات مــن املرضــى فرحــة املناســبات الســعيدة.

اإلحتفال بالقرقيعان مع مراجعي مستشفى
ٔ
والتاهيل الصحي
الطب الطبيعي

تهنئة مرضى مستشفى الرازي
بحلول شهر رمضان
المسئولية االجتماعية 2019
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وفــي ســياق آخــر ،قــام البنــك بتكــرمي فريــق األيــادي اخلضــراء البيئــي التطوعــي ،وذلــك ملشــاركتهم فريــق قطــاع التواصــل
املؤسســي خــال شــهر رمضــان الفضيــل فــي توزيــع وجبــات الســحور علــى عمــال البنــاء والتنظيــف .وقــد جــاء هــذا
التكــرمي إميانـاً مــن البنــك بأهميــة العمــل التطوعــي اإلنســاني كرافــد ضمــن روافــد املســئولية اإلجتماعيــة الشــاملة التــي
يتبناهــا البنــك والتــي جتلــت بوضــوح مــن خــال برنامــج البنــك اإلجتماعــي الرمضانــي الــذي جــاء حاف ـ ً
ا بالفعاليــات
واألنشــطة التطوعيــة واملجتمعيــة املتنوعــة.

تكريم فريق األيادي الخضراء البيئي التطوعي

مشاركة رجال جناح طيران الشرطة مأدبة اإلفطار
12
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اإلحتفال باألعياد الوطنية
احتفــاالً بالعيــد الوطنــي ويــوم التحريــر ،قــام البنــك بتزيــن واضــاءة مبنــاه الرئيســي وفروعــه بشــكل يعكــس اإلحتفــال
بهاتــن املناســبتني .وفــي إطــار آخــر قــام البنــك برعايــة إحتفــاالت مراســم رفــع العلــم ملــدارس التربيــة اخلاصــة ،وذلــك
تعبيــراً عــن فرحــة اإلحتفــال باألعيــاد الوطنيــة لدولــة الكويــت خــال شــهر فبرايــر وملشــاركة الطلبــة هــذه املناســبة
الســعيدة .ومــن ناحيــة آخــرى قــام فريــق قطــاع التواصــل املؤسســي باســتقبال طلبــة مدرســة األمــل للبنــن التابعــة إلدارة
مــدارس التربيــة اخلاصــة بهــدف مشــاركة أســرة البنــك التجــاري إحتفــاالت األعيــاد الوطنيــة وذلــك بحضــور رئيــس
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة .وبالتعــاون مــع إدارة مركــز الشــيخ ســالم العلــي لعــاج الســمع والنطــق ،قــام البنــك
بتنظيــم زيــارة لألطفــال مــن مراجعــي املركــز بهــدف مشــاركتهم فرحــة األعيــاد الوطنيــة وتوزيــع الهدايــا عليهــم مبناســبة
اإلحتفــال بالعيــد الوطنــي وذكــرى يــوم التحريــر وإدخــال البهجــة والســعادة إلــى نفوســهم تأكيــداً ملفهــوم التضامــن
اإلجتماعــي ،وكذلــك نظــم البنــك يومـاً ترفيهيـاً ألطفــال مركــز «الكويــت للتوحــد» اشــتمل علــى رســم وتلويــن علــم الكويــت
وجــاء تنظيــم هــذا اليــوم بالتعــاون مــع «أرت ســبيس» وذلــك فــي إطــار حــرص البنــك علــى التواصــل مــع األطفــال ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ورســم البســمة واالبتســامة علــى وجوههــم وإدخــال الفرحــة علــى قلوبهــم احتفــاالً بهــذه املناســبة.

طلبة مدرسة األمل للبنين مع أسرة البنك
التجاري بمناسبة العيد الوطني والتحرير

اإلحتفال بالعيد الوطني مع أطفال مركز التوحد

توزيع الهدايا على مراجعي مركز الشيخ سالم
العلي لعالج السمع والنطق
المسئولية االجتماعية 2019
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كمــا نظــم البنــك زيــارة لرجــال األمــن واملــرور الذيــن ينظمــون حركــة املــرور فــي شــارع اخلليــج لتوزيــع الهدايــا عليهــم
وذلــك تقديــراً جلهودهــم املبذولــة فــي احلفــاظ علــى ســامة املواطنــن خــال احتفالهــم باألعيــاد الوطنيــة وجــاءت هــذه
الزيــارة فــي إطــار التواصــل الــذي يحــرص عليــه البنــك مــع جميــع شــرائح املجتمــع واهتمامــه الكبيــر بجهــود القائمــن
علــى األمــن مبختلــف قطاعــات وزارة الداخليــة .وللعــام الثانــي تواجــد البنــك فــي مطــار الكويــت «صالــة الوصــول»
وذلــك الســتقبال زائــري الكويــت خــال فتــرة األعيــاد واالحتفــاء بهــم بتوزيــع الــورود والهدايــا التذكاريــة .وقــد القــت هــذه
البــادرة استحســانا وتفاعـاُ كبيــراً مــن قبــل الزائريــن مــن الضيــوف ملشــاركة أهــل الكويــت فرحــة اإلحتفــاالت باألعيــاد
الوطنيــة.

توزيع الهدايا على زوار الكويت خالل اإلحتفال
باألعياد الوطنية

مشاركة مدارس التربية الخاصة برفع العلم
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نشاطات اجتماعية مبتكرة لخدمة جميع أطياف المجتمع
حملة "هون عليهم"
للع ــام الثام ــن عل ــى التوال ــي ،واص ــل البن ــك فعالي ــات حمل ــة «ه ــون عليه ــم» املوجه ــة لفئ ــة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء،
حيــث اســتمر البنــك فــي ترتيــب الزيــارات فــي املناســبات املختلفــة لفئــة عمــال التنظيــف والبنــاء فــي مواقــع أعمالهــم
تقديــراً جلهودهــم فــي احملافظــة علــى البيئــة الكويتيــة نظيفــة وصحيــة .ومــع حلــول شــهر رمضــان ،قــام البنــك وللســنة
الرابع ــة عل ــى التوال ــي بإط ــاق حمل ــة «س ــحوركم علين ــا» وذل ــك بتوزي ــع وجب ــات الس ــحور عل ــى عم ــال التنظي ــف والبن ــاء
ف ــي مواق ــع عمله ــم .ومبناس ــبة عي ــد الفط ــر الس ــعيد ق ــام البن ــك بتوزي ــع بع ــض الهداي ــا عل ــى ه ــذه الفئ ــة اجلدي ــرة
باالهتم ــام والرعاي ــة.
ومبناس ــبة عي ــد االضح ــى املب ــارك ،ق ــام البن ــك بتنظي ــم زي ــارة خاص ــة لعام ــات التنظي ــف ف ــي مستش ــفي األمي ــري،
وذل ــك لتق ــدمي التهان ــي ومش ــاركتهم فرح ــة عي ــد االضح ــى وتوزي ــع الهداي ــا عليه ــم به ــذه املناس ــبة الس ــعيدة.

اإلحتفال بالعيد الوطني مع عمال النظافة

معايدة العمال

توزيع وجبات السحور على العمال
المسئولية االجتماعية 2019

15

حملة التبرع بالدم  -عطاء اجتماعي
وفــي إطــار الفعاليــات االنســانية التــي جتســد مفهــوم العمــل اإلجتماعــي التطوعــي ،نظــم البنــك حملــة للتبــرع بالــدم
ملوظفيــه .وقــد شــهدت احلملــة إقبــاال كبيــراً مــن قبــل املوظفــن الذيــن تســابقوا علــى تأديــة الواجــب اإلنســاني وشــاركوا
فــي التبــرع بالــدم .وقــد جــاء تنظيــم هــذه احلملــة بالتعــاون مــع بنــك الــدم املركــزي انطالقـاً مــن إميــان البنــك بضــرورة
رفــع مخــزون الــدم االســتراتيجي لــدى بنــك الــدم وتغذيــة املؤسســات العالجيــة بالكميــات الالزمــة منــه إلنقــاذ حيــاة
املرضــى ،الســيما فــي ظــل احلاجــة املاســة للــدم مــن قبــل املؤسســات الصحيــة واملستشــفيات.

تنظيم حملة التبرع بالدم

مشاركة موظفي البنك في
حملة التبرع بالدم
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جانب من حملة التبرع بالدم
للموظفين

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
دعم أنشطة المجتمع المدني
فــي إطــار حــرص البنــك التجــاري الكويتــي علــى توطيــد أواصــر التعــاون بينــه وبــن مؤسســات املجتمــع املدنــي املختلفــة،
قــام البنــك برعايــة احلفــل الســنوي الثالــث عشــر لتكــرمي املوظفــن املتقاعديــن الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للصناعــة،
وجــاءت هــذه الرعايــة إدراكاً مــن البنــك بأهميــة دعــم ومســاندة هيئــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،وعلــى وجــه
اخلصــوص تلــك القائمــة علــى خدمــة الصناعــة فــي البــاد ملــا لهــذه الفعاليــات مــن دور مجتمعــي مهــم فــي تعزيــز قيمــة
إتقــان العمــل والــذي يعــد ركيــزة أساســية لنجــاح املؤسســات وتقــدم املجتمــع.

رعاية الحفل السنوي لموظفي الهيئة العامة للصناعة

دعم أنشطة المحافظات
وعلــى صعيــد دعــم مؤسســات املجتمــع املدنــي غيــر الهادفــة للربــح والقائمــة علــى خدمــة املواطــن الكويتــي ،قــدم البنــك
خــال  2019الدعــم والرعايــة حملافظــات الكويــت الســتة وذلــك بتخصيــص مســاهمة ماليــة لــكل محافظــة يتــم إنفاقهــا
لدعــم مختلــف األنشــطة اإلجتماعيــة والثقافيــة ،والتعليميــة والرياضيــة والبيئيــة التــي تقــوم علــى تنظيمهــا محافظــات
الكويــت ،وذلــك إميانـاً مــن البنــك بــأن جنــاح املؤسســة جــزء ال يتجــزأ مــن جنــاح كيــان املجتمــع الكويتــي.
محافظة األحمدي
شــارك البنــك فــي رعايــة حفــل قرقيعــان «يــوم الوفــاء» لــذوي االحتياجــات اخلاصــة الــذي نظمتــه محافظــة األحمــدي
برعايــة وحضــور محافــظ األحمــدي الشــيخ  /فــواز اخلالــد ،وشــارك أيضـاً فــي رعايــة دورة محافظــة األحمــدي األولــى
لكــرة قــدم الصــاالت التــي نظمتهــا احملافظــة بنــادي الســاحل الرياضــي ،وكذلــك قــام البنــك بدعــم «حملــة الترشــيد
الثالثــة بهــدف ترشــيد إســتهالك الكهربــاء واملــاء  2019التــى نظمتهــا محافظــة األحمــدي بالتعــاون مــع وزارة الكهربــاء
واملــاء ووزارة التربيــة والتــي أقيمــت فــي مدرســة عبدالرحمــن الدعيــج املتوســطة بنــن فــي منطقــة الصباحيــة .كمــا
شــارك البنــك فــي رعايــة املهرجــان الترويجــي الصيفــي الثانــي الــذي نظمتــه محافظــة األحمــدي حتــت شــعار «يــا
حلــو صيفنــا باألحمــدي  »2برعايــة وحضــور محافــظ األحمــدي ومبشــاركة العديــد مــن اجلهــات الرســمية واألهليــة
والتطوعيــة.
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وفــي ســياق آخــر ،قــام البنــك برعايــة احلملــة التوعويــة اخلاصــة مبكافحــة ســرطان البروســتاتا التــي نظمتهــا احملافظــة
بالتعــاون والتنســيق مــع احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان «كان» علــى امتــداد شــهر نوفمبــر فــي عــدد مــن
الديوانيــات واجلمعيــات التعاونيــة حتــت شــعار «التوعيــة وقايــة» وقــد جــاءت مشــاركة ودعــم البنــك التجــاري لهــذه احلملــة
فــي إطــار الترتيبــات مــع محافظــة األحمــدي خلدمــة قاطنــي احملافظــة.

تكريم من محافظة األحمدي

رعاية حفل القرقيعان لمحافظة األحمدي
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محافظة حولي
مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك ،قــام البنــك بالتعــاون مــع محافظــة حولــي بتوزيــع وجبــات إفطــار طــوال شــهر رمضــان
علــى احملتاجــن ،وفــي إطــار آخــر قــام البنــك ،بالتعــاون مــع محافظــة حولــي ،بتنظيــم زيــارة خاصــة لنــزالء دار رعايــة
املســنني التابعــة لــوزارة الشــئون اإلجتماعيــة والعمــل وذلــك لتقــدمي التهانــي ومشــاركة املســنني فرحــة عيــد األضحــى
وتقــدمي الهدايــا لهــم بهــذه املناســبة الســعيدة.
وفــي ســياق آخــر ،قــام قطــاع التواصــل املؤسســي بالتعــاون مــع إدارة محافظــة حولــي بزيــارة إدارة مــدارس التربيــة
اخلاصــة وذلــك لتوفيــر بعــض األجهــزة التعليميــة واللــوازم الدراســية التــي تخــص الطالبــات والطلبــة متحــدي اإلعاقــة،
وجــاءت هــذه اخلطــوة ضمــن جهــود البنــك املتواصلــة فــي خدمــة املجتمــع ودعــم الفعاليــات التربويــة.

زيارة طلبة مدارس التربية الخاصة بمحافظة حولي

مشاركة محافظة حولي في تهنئة المسنين فرحة العيد
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محافظة مبارك الكبير
قــام البنــك ،بالتعــاون مــع محافظــة مبــارك الكبيــر ،برعايــة حفــل القرقيعــان الــذي نظمتــه احملافظــة فــي مجمــع املــروج،
كمــا ســاهم البنــك فــي انشــاء صــف "خلــوي" فــي حديقــة ثانويــة دعيــج الســلمان الصبــاح الواقعــة ضمــن احملافظــة.

مشاركة حفل القرقيعان لمحافظة مبارك الكبير

محافظة العاصمة
قــام البنــك بتقــدمي الدعــم لرعايــة احلفــل اخلتامــي ألنشــطة وبرامــج التوجيــه الفنــي للزهــرات واملرشــدات ملنطقــة
العاصمــة التعليميــة وجــاءت هــذه الرعايــة منســجمة مــع برنامــج البنــك الرائــد فــي مجــال املســئولية اإلجتماعيــة الــذي
يقــدم البنــك مــن خاللــه الدعــم لكافــة األنشــطة واملبــادرات التربويــة واإلجتماعيــة والشــبابية التــي تنظمهــا محافظــات
الكويــت ،كمــا قــام البنــك برعايــة املســابقة الثقافيــة الرمضانيــة التــي نظمتهــا احملافظــة طــوال شــهر رمضــان.

تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية لمحافظة العاصمة
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محافظة الفروانية
مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك ،قــام البنــك بالتعــاون مــع مســئولي محافظــة الفروانيــة بتنظيــم زيــارة للعاملــن
بالقطاعــات الواقعــة فــي نطــاق احملافظــة حيــث شــملت الزيــارة رجــال اإلطفــاء فــي مراكــز عملهــم ،وكذلــك عــدد مــن
اجلهــات اآلخــرى مقدمــن لهــم أجمــل األمنيــات الطيبــة بقــدوم شــهر رمضــان الكــرمي.

زيارة رجال اإلطفاء في محافظة الفروانية

محافظة الجهراء
مــع بدايــة شــهر رمضــان ،قــام التجــاري باملشــاركة فــي رعايــة دورة محافظــة اجلهــراء الرمضانيــة األولــى لكــرة القــدم
التــي نظمتهــا احملافظــة بنــادي اجلهــراء الرياضــي ،وفــي بدايــة العــام الدراســي اجلديــد ،قــام البنــك بتوزيــع املســتلزمات
الدراســية واألجهــزة املتعلقــة بالنشــاطات التعليميــة ملتحــدي اإلعاقــة مبــدارس التربيــة اخلاصــة.

توزيع المستلزمات الدراسية على طالب مدارس محافظة الجهراء
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حماية البيئة – أنشطة وفعاليات
•
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حملة " شواطئنا ...أمانة "
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حملة “شواطئنا ...أمانة”
وفــي إطــار األنشــطة املرتبطــة بحمايــة البيئــة ،حــرص البنــك علــى تنظيــم حملــة بيئيــة توعويــة لتنظيــف الشــواطئ
حتــت شــعار «شــواطئنا ...أمانــة» بالتعــاون مــع فريــق األيــادي اخلضــراء البيئــي ،بهــدف تنظيــف الشــواطئ مــن املخلفــات
والنفايــات وحمايتهــا مــن الســلوكيات اجلائــرة وإعــادة احليويــة إلــى حياتهــا الفطريــة مبــا يوفــر احلمايــة لإلنســان
والكائنــات احليــة األخــرى .وجــاءت هــذه احلملــة إدراكاً مــن البنــك التجــاري بأهميــة تفعيــل مســاهماته الراميــة إلــى
احلفــاظ علــى البيئــة ورفــع الوعــي بأهميتهــا كأحــد محــاور التنميــة الشــاملة املســتدامة املنشــودة.

حملة تنظيف الشواطىء

موظفي البنك التجاري وفريق األيادي الخضراء التطوعي
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األنشطة الثقافية والتراثية
•
•
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حملة " يا زين تراثنا "
دعم ورعاية املؤمترات واملعارض
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حملة "يا زين تراثنا"
فــي إطــار جهــود البنــك املتواصلــة إلحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي ،قــام البنــك بإطــاق فعاليــات حملــة «يــا زيــن تراثنــا»
للعــام الثامــن علــى التوالــي ،والتــي ارتبــط اســمها بالبنــك التجــاري الكويتــي والهادفــة إلــى إحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي
وتذكيــر جيــل اليــوم والغــد باحليــاة البســيطة ،إضافــة إلــى املهــن واحلــرف اليدويــة التــي اشــتغل بهــا اآلبــاء واألجــداد
فــي املاضــي ،وقــد جــاءت هــذه احلملــة لتؤكــد مــن جديــد حــرص البنــك علــى إحيــاء التــراث الكويتــي واملــوروث الشــعبي
القــدمي وذلــك فــي إطــار برامــج املســئولية اإلجتماعيــة املبتكــرة لــدى البنــك ،وقــد اشــتملت احلملــة الثامنــة علــى إفتتــاح
جنــاح تراثــي فــي مجمــع غرانــد أفنيــوز علــى مــدى يومــن والــذي متيــز بتصميــم تراثــي مقتبــس مــن الصــور التــي
احتوتهــا رزنامــات التجــاري والتــي عــادة مــا تتمحــور حــول إحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي .كمــا تضمــن عــرض حــي
للمهــن الكويتيــة القدميــة التــي كان يعمــل بهــا الرعيــل األول مــن أهــل الكويــت وكانــت متثــل مصــدر رزق لهــم آنــذاك
باإلضافــة إلــى اســتضافة مجموعــة مــن األوالد والبنــات لتقــدمي عــرض حــي لأللعــاب الكويتيــة ،حيــث اســتمتع احلضــور
بهــذه الفقــرات علــى انغــام األغانــي الكويتيــة القدميــة ومــن ضمــن الفعاليــات املرتبطــة باحلملــة مت اســتضافة البنــك عبــر
محطــة نبــض الكويــت (  )FM88.8حيــث مت اطــاع املســتمعني علــى اكبــر قــدر مــن املعلومــات التراثيــة ،كمــا شــملت هــذه
احلملــة علــى تنظيــم عــدد مــن الزيــارات لطلبــة وطالبــات مدرســة أســرار القبنــدي ،ومدرســة البيــان الدوليــة ،ومدرســة
الرجــاء املشــتركة بنــات – التابعــة الدارة املــدارس اخلاصــة واملدرســة االجنليزيــة للبنــات لتعريفهــم بتلــك احلملــة ،كمــا
واكبــت احلملــة مســابقة تراثيــة مت رصــد عــدد مــن اجلوائــز املاليــة.

زيارة الطالبات للتعريف بحملة يا زين تراثنا

يازين تراثنا في األفنيوز
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اصدار رزنامة التجاري السنوية
كمــا واصــل البنــك إصــداره رزنامتــه الســنوية للعــام  2019التــي احتــوت علــى العديــد مــن الصــور التــي جتســد احليــاة
الكويتيــة خــال فتــرة الســبعينيات والتــي تعــد فتــرة االزدهــار فــي تاريــخ الكويــت ،حيــث كانــت هــذه الفتــرة شــاهداً علــى
نهضــة كبيــرة حدثــت فــي الكويــت فــي مجــاالت شــتى منهــا الثقافيــة والفنيــة واالقتصاديــة والتعليميــة .وفــي هــذا الســياق
مت تكــرمي عالــم الفلــك الدكتــور /صالــح العجيــري وذلــك تقديــراً لتعاونــه وإســهاماته فــي إصــدارات رزنامــة البنــك،
ووفــا ًء جلهــوده وتعاونــه مــع التجــاري علــى مــدار األعــوام املاضيــة بتوفيــر جــداول العطــات الرســمية للدولــة وتوثيقهــا
فــي رزنامــة البنــك الســنوية.

تكريم عالم الفلك الدكتور صالح العجيري

صور من رزنامة 2019
26
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صور من رزنامة 2019

دعم ورعاية المؤتمرات
والمعارض
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دعم ورعاية المؤتمرات والمعارض
حرصــا مــن البنــك علــى دعــم الفعاليــات واملنتديــات االقتصاديــة واملؤمتــرات واملعــارض وغيرهــا مــن الفعاليــات ،قــام
البنــك برعايــة معــرض «فيــد ماركــت» ،حيــث اشــتمل هــذا املعــرض علــى فعاليــات صحيــة جتمــع بــن املزارعــن واملطاعــم
الصحيــة واملراكــز الرياضيــة التــي تخــدم األســرة والطفــل .وقــد جــاءت املشــاركة بهــدف تشــجيع رواد املعــرض علــى اتبــاع
حيــاة صحيــة مــن حيــث ممارســة الرياضــة واتبــاع حميــة غذائيــة لصــد الظواهــر الســلبية املنتشــرة كالســمنة وارتفــاع
ضغــط الــدم ومــرض الســكري ،كمــا أكــدت مشــاركة البنــك فــي هــذا احلــدث الهــدف الــذي يرمــي لــه املعــرض باعتبــار
أن العــاج والصحــة واللياقــة تســاهم فــي صحــة األبــدان.

الموتمر العالمي
مشاركة البنك في
ٔ
صياغة المستقبل

وفــي إطــار آخــر شــارك البنــك التجــاري فــي املؤمتــر املصرفــي العاملــي «صياغــة املســتقبل» الــذي نظمــه بنــك الكويــت
املركــزي ،بحضــور رئيــس مجلــس الــوزراء باالنابــة ووزيــر الدفــاع معالــي الشــيخ ناصــر صبــاح األحمــد الصبــاح والدكتــور/
محمــد يوســف الهاشــل محافــظ بنــك الكويــت املركــزي ،ومبشــاركة عــدد مــن البنــوك احملليــة واخلليجيــة والعامليــة.
وقــد صاحــب هــذا املؤمتــر معــرض التقنيــات املاليــة والــذي يشــكل فرصــة لــكل مــن شــركات التقنيــات املاليــة الناشــئة
والعريقــة علــى حــد ســواء ،للتواصــل مــع صنــاع السياســات والقيــادات احلكوميــة وكبــار املســئولني التنفيذيــن فــي قطــاع
اخلدمــات املاليــة.
كمــا شــارك التجــاري فــي فعاليــات املنتــدى الدولــي للتعــاون املالــي الدولــي الثانــي الــذي انطلــق فــي مدينــة شــنغهاي
الصينيــة مبشــاركة الكويــت بصفتهــا «ضيــف شــرف املنتــدى» .وقــد جــاءت أعمــال املنتــدى حتــت عنــوان «االنفتــاح
واالبتــكار مــن أجــل تعــاون متبــادل املنفعــة» .وقــد حظــي املنتــدى ،الــذي يأتــي ضمــن فعاليــات معــرض الصــن الدولــي
الثانــي للــواردات ،مبشــاركة عــدد مــن الوفــود الرســمية وخبــراء الصناعــة املاليــة وممثلــو أكثــر مــن  500شــركة عامليــة.
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وفــي إطــار آخــر ،شــارك البنــك فــي معــرض “ ”Food Buzzالــذي اقيــم فــي الســاحة اخلارجيــة ملجمــع الرايــة ،والــذي
مت تنظيمــة مــن قبــل عــدد مــن الشــباب الكويتــي الطمــوح وأصحــاب املشــاريع الصغيــرة ،وجــاءت مشــاركة وتواجــد البنــك
فــي هــذا احلــدث ضمــن برنامجــه الهــادف الــى دعــم املواهــب والكفــاءات الكويتيــة الشــابة واإلســهام فــي إعــداد جيــل
جديــد مــن الشــباب املبــدع فــي مجــاالت العمــل اخلــاص مــن ناحيــة ،ومســاهمة مــن البنــك فــي دعــم وتبنــي أفــكار الشــباب
الكويتــي الطمــوح فــي مجــاالت العمــل املختلفــة املرتبطــة باملشــروعات الصغيــرة واألغذيــة واملشــروبات مــن ناحيــة أخــرى.

رعاية معرض فود باز

وفــي إطــار آخــر ،شــارك البنــك فــي فعاليــة اليــوم املفتــوح للبنــوك احملليــة الــذي نظمتــه الشــركة الكويتيــة لنفــط اخلليــج
فــي مقــر الشــركة ،حيــث قــام موظفــي املبيعــات بعــرض اخلدمــات املصرفيــة ومجموعــة مــن احلســابات املتوفــرة لــدى
البنــك علــى موظفــي الشــركة ومنهــا حســاب اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية.

رعاية معرض فيد ماركت
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دعم األنشطة الرياضية
اســتمراراً جلهــود البنــك التجــاري الكويتــي فــي دعــم مختلــف الفعاليــات الرياضيــة ،قــام البنــك برعايــة بطولــة «الغولــف»
التــي مت تنظيمهــا علــى مالعــب منتجــع صحــارى ،وســط أجــواء تنافســية وحماســية بــن الالعبــن .وفــي إطــار آخــر،
قــام البنــك برعايــة كرنفــال كويــت رايــدرز الــذي نظمــه فريــق كويــت رايــدرز دراغــون للدراجــات الناريــة .كمــا قــام البنــك
باملســاهمة املاليــة لدعــم فريــق كــرة القــدم التابــع للهيئــة العامــة للصناعــة واملشــارك فــي دوري الــوزارات لكــرة القــدم،
وجــاءت هــذه املســاهمات مــن جانــب البنــك مــن منطلــق اميانــه مبســؤليته جتــاه املجتمــع ورعايتــه لألنشــطة الرياضيــة
التــي يشــارك فيهــا شــرائح متعــددة مــن املجتمــع.

رعاية الماراثون الليلي

وفــي إطــار آخــر شــارك البنــك فــي رعايــة املاراثــون الليلــي “ ”Night Runالــذي نظمــه احتــاد مصــارف الكويــت فــي
مجمــع مــروج ،وجــاءت رعايــة البنــك لهــذا احلــدث كجــزء مــن مســئوليته اإلجتماعيــة فــي دعــم كل اجلهــود التــي تركز على
املشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة والشــبابية وتعــزز شــغف الرياضيــن مــع إتاحــة الفرصــة لتحقيــق التغييــر اإليجابــي
علــى الصعيديــن الفــردي واجلماعــي فيمــا يتعلــق مبشــاركة موظفــي البنــوك وعائالتهــم فــي الفعاليــات الرياضيــة.
كمــا قــام البنــك بدعــم فريــق كــرة القــدم التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة ،وجــاء هــذا الدعــم مــن منطلــق حرصــه الدائــم
علــى دعــم وتشــجيع الفعاليــات التــي تقــوم علــى تنظيمهــا هيئــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي الكويتــي ،وإميانـاً منــه بــأن
دوره ال يقتصــر علــى تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة لعمالئــه ،بــل يشــمل التزامــه جتــاه املجتمــع مــن خــال دعــم
ورعايــة األنشــطة املتنوعــة التــي تقــوم علــى تنظيمهــا مؤسســات الدولــة.

دعم فريق وزارة التجارة
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فــي إطــار اهتمامــة مبوظفيــه وتأكيــداً علــى مســئوليته اإلجتماعيــة جتاههــم ،قــام البنــك بتكــرمي املوظــف ســلمان القصــار
مبناســبة حصولــه علــى املركــز األول وكأس بطولــة الرمايــة التاســعة التــي نظمهــا نــادي مصــارف الكويــت ،وجــاءت هــذه
اخلطــوة مــن جانــب البنــك فــي إطــار اهتمــام البنــك مبوظفيــه واحتفائــه بهــم عنــد حتقيــق اإلجنــازات فــي أي مجــال .وفــي
إطــار آخــر ،اســتقبل رئيــس مجلــس اإلدارة وعــدد مــن فريــق اإلدارة التنفيذيــة العبــي فريــق الكريكيــت ،وذلــك لتهنئتهــم
بفوزهــم املســتحق وحتقيــق كأس البطولــة التــي نظمتهــا «كويــت للكريكيــت».

تكريم فريق الكريكيت

تكريم الموظف سلمان القصار
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التواصل اإلجتماعي مع الموظفين
شــاركت اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك مأدبــة إفطــار مــع موظفــي مركــز االتصــال وذلــك تقديــراً جلهودهــم وتفانيهــم فــي
العمــل علــى مــدار العــام وخصوصـاً خــال شــهر رمضــان املبــارك وأثنــاء فتــرة اإلفطــار ،وقــد جــاءت هــذه املبــادرة فــي
إطــار حــرص اإلدارة التنفيذيــة علــى مشــاركة موظفــي مركــز االتصــال القائمــن علــى خدمــة العمــاء فــي كافــة األوقــات
ولتعزيــز روح األســرة الواحــدة وكذلــك تقديــراً جلهــود املوظفــن.

استقبال فريق الفحوصات
الطبية لمستشفى المواساة

واحتفــاالً بعيــد األم ،قــام فريــق عمــل قطــاع التواصــل املؤسســي بتوزيــع الــورود وبعــض الهدايــا املســتوحاة مــن التــراث
الكويتــي علــى جميــع املوظفــات فــي مبنــاه الرئيســي وكافــة فروعــه وذلــك تقديــراً لــدور األم الريــادي وجهودهــا فــي بنــاء
مجتمــع .وفــي إطــار حــرص البنــك علــى تقــدمي كافــة ســبل الرعايــة الصحيــة ملوظفيــه وبهــدف توفيــر اخلدمــات الطبيــة
الســريعة ملوظفــي البنــك ومتكينهــم مــن معرفــة مســتوى ضغــط الــدم ونســبة الســكر بالــدم واالستشــارات الصحيــة
األخــرى ،اســتقبل البنــك فريــق الفحوصــات الطبيــة التابــع ملستشــفى املواســاة اجلديــد فــي مبنــى البنــك الرئيســي ،وذلــك
الجــراء الفحوصــات الطبيــة الســريعة ملوظفيــه اثنــاء الــدوام الرســمي ،وجــاءت هــذه اخلطــوة لتؤكــد مــن جديــد مســئولية
البنــك اإلجتماعيــة جتــاه موظفيــه .وفــي نفــس اإلطــار ،اســتقبل البنــك مســتوصف احلســاوي كلينــك لتقــدمي النصــح
واإلرشــادات العالجيــة ملوظفــي البنــك والــرد علــى كافــة االستفســارات املتعلقــة بعالجــات األســنان واجللديــة ،وجــاءت
هــذه الزيــارة فــي إطــار حــرص إدارة البنــك علــى توفيــر أعلــى مســتويات الرعايــة الصحيــة والطبيــة للموظفــن .كمــا قــام
البنــك باســتضافة معهــد دســمان للســكري ،لتقــدمي النصــح واالرشــادات الطبيــة ملوظفــي البنــك حــول الوقايــة مــن مــرض
الســكري وأهميــة الكشــف املبكــر عنــه والــرد علــى كافــة استفســاراتهم املتعلقــة مبــرض الســكري.
وفــي ســياق آخــر اســتقبل البنــك فريــق مبيعــات شــركة زيــن لالتصــاالت املتنقلــة باملقــر الرئيســي وفــي مبنــى البنــك
بحولــي ،وذلــك مــن أجــل إطــاع موظفيــه علــى العــروض املميــزة املقدمــة مــن شــركة زيــن ،حيــث اتاحــت هــذه الزيــارة
ملوظفــي البنــك احلصــول علــى ردود عــن كافــة استفســاراتهم حــول باقــات الدفــع اآلجــل واملســبق وباقــات األجهــزة
الذكيــة.
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اإلحتفال بعيد األم مع موظفي البنك

استقبال شركة زين لالتصاالت
المسئولية االجتماعية 2019

35

دعم األنشطة التربوية
•
•
•
•
•

36
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الدورات والبرامج التدريبية للموظفني
تكرمي املوظفني املميزين
برنامج البعثات الدراسية للخريجني الكويتيني
تواصل مستمر من خالل قنوات التواصل اإلجتماعي املختلفة

البنك التجاري الكويتي

دعم المعارض الوظيفية
فــي إطــار مســئوليته اإلجتماعيــة جتــاه الشــباب اخلريجــن وســعياً لتأكيــد دوره اإلجتماعــي ودعمــه للمســيرة التعليميــة
والتربويــة ،شــارك البنــك فــي فعاليــة التوظيــف التــي نظمهــا برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي
للدولــة "ألنــك تســتاهل"  ،كمــا شــارك فــي معــرض "صنــاع االقتصــاد وفــرص العمــل الرابــع والعشــرون" الــذي نظمتــه
كليــة العلــوم اإلداريــة بجامعــة الكويــت ،وكذلــك قــام البنــك برعايــة معــرض الفــرص الوظيفيــة احلــادي والعشــرون الــذي
نظمتــه جامعــة اخلليــج للعلــوم والتكنولوجيــا.

مشاركة البنك في فعاليات التوظيف ألنك تستاهل

معرض الفرص الوظيفية في جامعة الخليج

كمــا قــام البنــك بتقــدمي الرعايــة الذهبيــة لــكل مــن معــرض الفرص الوظيفية الســنوي جلامعة الشــرق األوســط األمريكية
وكذلــك املعــرض الســنوي للكليــة االســترالية باإلضافــة إلــى تقــدمي الرعايــة الفضيــة ملعــرض الفــرص الوظيفيــة الســنوي
اخلامــس عشــر الــذي أقيــم باجلامعــة األمريكيــة .وســعياً لتأكيــد دوره اإلجتماعــي كمؤسســة مصرفيــة حتــرص علــى
توفيــر فــرص العمــل املناســبة للشــباب الكويتــي الطمــوح اللذيــن شــارفوا علــى إنهــاء دراســتهم قــدم البنــك بالرعايــة
الفضيــة ملعــرض الفــرص الوظيفيــة والدراســية الثالــث الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب.
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وفــي إطــار آخــر ،شــارك التجــاري فــي امللتقــى التوظيفــي األول لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة املنتســبني لــدورة خدمــة
العمــاء والــذي مت تنظيمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة ضمــن حملــة "شــركاء فــي توظيفهــم" وذلــك
بترتيــب زيــارة ملقــر التدريــب فــي إدارة التأهيــل املهنــي التابعــة للهيئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة ،وقــد جــاءت هــذه
املشــاركة مــن جانــب البنــك فــي إطــار مســئوليته اإلجتماعيــة جتــاه ذوي الهمــم ومتحــدو اإلعاقــة إلخراطهــم ودمجهــم فــي
املجتمــع كأشــخاص فاعلــن ومســاهمني بخطــة الدولــة اإلمنائيــة.

الملتقى الوظيفي األول لذوي اإلعاقة

وضمــن جهــوده فــي دعــم األنشــطة اإلجتماعيــة والتربويــة ،قــام «البنــك التجــاري» برعايــة كرنفــال املدرســة األمريكيــة
العامليــة ( )UASالــذي أقيــم فــي مبنــى املدرســة ،حيــث ضــم املهرجــان عــدداً كبيــراً مــن الطــاب باإلضافــة إلــى أوليــاء
األمــور ،للمشــاركة فــي هــذه اإلحتفاليــة التــي شــملت علــى برامــج ترفيهيــة منوعــة ومســابقات متعــددة وأنشــطة مختلفــة
ومســابقات اســتمرت طــوال اليــوم رصــد البنــك لهــا عــدد مــن اجلوائــز عبــارة عــن فتــح حســاب «حســابي األول»
للمشــاركني فــي املســابقات التــي نظمتهــا إدارة املدرســة خــال الفعاليــة.
وقــد جــاءت هــذه املشــاركات مــن قبــل البنــك التجــاري لتؤكــد مــن جديــد دعمــه للشــباب الكويتــي الباحــث عــن فــرص
عمــل متميــزة فــي القطــاع املصرفــي ،حيــث يولــي البنــك أهميــة كبيــرة لتنميــة قــدرات وطاقــات الشــباب ويثــق بإمكاناتهــم
الكبيــرة علــى اإلبــداع والنجــاح إذا مــا توفــرت لهــم ســبل الدعــم والرعايــة.

تكريم الموظفين المستجدين
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الدورات والبرامج التدريبية للموظفين
بحضــور فريــق مــن اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك التجــاري ومجموعــة مــن العاملــن فــي القطــاع املصرفــي ،احتفــل البنــك
بتخريــج دفعــة جديــدة مــن موظفيــه الذيــن اجتــازوا بنجــاح وتفــوق البرامــج اإلحترافيــة بالتعــاون مــع معهــد الدراســات
املصرفيــة واملعتمــدة مــن قبــل معهــد الدراســات املاليــة فــي بريطانيــا ،حيــث جنــح موظفــو البنــك فــي احلصــول علــى
شــهادات فــي العديــد مــن املجــاالت املهنيــة وهــي شــهادة معتمــدة فــي إدارة االئتمــان ،ادارة ائتمــان متقــدم ،مديــر فــرع،
ومســاعد مديــر فــرع ،شــهادة إدارة املخاطــر ،شــهادة أساســيات االســتثمار ،شــهادة مهــارات البيــع املهنيــة ،شــهادة نظــام
إدارة األداء االســتراتيجي وشــهادة تقديــر احتياجــات التعلــم.

تنظيم برنامج تدريبي حول المهارات المتقدمة في فن االلقاء والخطابة

وفــي إطــار آخــر ،نظــم البنــك برنامــج تدريبــي حــول املهــارات املتقدمــة فــي "فــن اإللقــاء واخلطابــة" وذلــك إدراكاً مــن
البنــك أن مهــارات اإللقــاء واخلطابــة قــد أصبحــت مــن املهــارات األساســية التــي يجــب علــى موظفــي البنــك تعلمهــا
وإتقانهــا للتمكــن مــن حتقيــق األهــداف املرجــوة والتعبيــر عــن األفــكار وإيصــال املعنــى بفاعليــة وقــوة .وفــي ســياق
آخــر ،نظــم البنــك برنامــج تدريبــي بعنــوان "متويــل املشــاريع والبنيــة التحتيــة والشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص"
ملوظفــي البنــك بقطاعــي اخلدمــات املصرفيــة للشــركات واخلدمــات املصرفيــة الدوليــة ،حيــث مت إعــداد وتقــدمي هــذا
البرنامــج مــن قبــل مؤسســة يورومنــي العامليــة املتخصصــة بالتدريــب فــرع اململكــة املتحــدة بالتعــاون مــع البنــك بهــدف
تعزيــز وصقــل مهــارات املوظفــن لتحديــد وتقييــم املشــاريع املتعلقــة بقطــاع النفــط والعــاز والكهربــاء والنقــل واملواصــات
والبنيــة التحتيــة.
كمــا نظــم البنــك برنامجــه التدريبــي الصيفــي الســنوي املوجــه ألبنــاء وأقــارب املوظفــن ،وقــد هــدف البرنامــج إلــى إتاحــة
فــرص التدريــب للطلبــة والطالبــات وإكســابهم اخلبــرات واملعلومــات األوليــة حــول طبيعــة العمــل فــي القطــاع املصرفــي
والتعامــل مــع العمــاء باإلضافــة إلــى إتاحــة املجــال لهــم لإلطــاع علــى آليــة عمــل اإلدارات والفــروع وأســاليب العمــل
املصرفــي مــن خــال التدريــب امليدانــي بأفــرع البنــك.
المسئولية االجتماعية 2019

39

تكريم الموظفين المميزين
فــي إطــار اجلهــود احلثيثــة التــي يبذلهــا البنــك لرفــع مســتوى العطــاء لــدى موظفيــه ،قامــت رئيــس اجلهــاز التنفيــذي
الســيدة  /إلهــام محفــوظ بتكــرمي أصحــاب األداء املتميــز علــى مســتوى إدارات  /قطاعــات البنــك خــال العــام ،الذيــن
يتــم ترشــيحهم مــن قبــل مــدراء إداراتهــم ضمــن برنامــج مكافــأة املوظــف صاحــب أفضــل أداء خــال الفتــرة الربــع ســنوية.
وتأكيــداً لــدور الســكرتارية فــي تســيير أعمــال اإلدارات واألقســام فــي البنــك ،قــام البنــك بتكــرمي جميــع املســاعدين
اإلداريــن وذلــك تقديــراً جلهودهــم فــي أداء عملهــم بشــكل إداري ومؤسســي صحيــح.

تكريم المساعدين التنفيذيين

تكريم الموظفين المتميزين

برنامج البعثات الدراسية للخريجين الكويتيين
وفــي ســياق التعــاون املســتمر مــع بنــك الكويــت املركــزي ،وحرص ـاً مــن البنــك علــى االســتثمار فــي العناصــر الكويتيــة
الشــابة ضمــن مســئوليته اإلجتماعيــة وبهــدف بنــاء كــوادر وكفــاءات وطنيــة قــادرة علــى املســاهمة فــي دفــع املســيرة
التنمويــة فــي البــاد ،واصــل البنــك دعمــه لبرنامــج البعثــات الدراســية للخريجــن إليفادهــم للحصــول علــى درجــة
املاجســتير مــن أفضــل اجلامعــات طبقــا للتصنيفــات العامليــة فــي هــذه املجــال وذلــك فــي تخصصــات التمويــل واالقتصــاد
واحملاســبة وإدارة األعمــال.
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تواصل مستمر من خالل قنوات
التواصل اإلجتماعي المختلفة
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تواصل مستمر من خالل قنوات التواصل اإلجتماعي المختلفة
يســعى البنــك دائمـاً لتفعيــل كافــة ســبل التواصــل مــع موظفيــه وعمالئــه واجلمهــور مــن خــال مواقع التواصــل اإلجتماعي
(االنســتغرام  -الفيســبوك  -تويتــر -وســناب شــات  -واتســاب) التــي أصبحــت نافــذة يقــوم البنــك مــن خاللهــا بنشــر
العديــد مــن برامــج التوعيــة الصحيــة والبيئيــة واملناســبات اإلجتماعيــة ذات الطابــع اإلنســاني باإلضافــة إلــى املســابقات
التــي يتــم تنظيمهــا ملتابعــي صفحــات البنــك علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ،كذلــك واصلــت صفحــات البنــك علــى
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي اســتعراض كافــة أنشــطة البنــك ومنتجاتــه وخدماتــه حيــث القــت جتاوبـاً واستحســاناً مــن
املتابعــن.
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