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المسئولية االجتماعية  ...تاريخ حافل يدعمه ثوابت العمل الخيري
والتطوعي |
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أ�ضع بني �أيديكم كتيب امل�سئولية االجتماعية لعام  2013والذي ي�سلط ال�ضوء على بع�ض
اجنازات ومبادرات البنك التجاري الكويتي يف جمال امل�سئولية االجتماعية.
كان عام  2013عاماً حاف ً
ال بالن�سبة للبنك يف جمال العمل اخلريي والإن�ساين �أكد البنك خالله ريادته يف تر�سيخ
مفهوم امل�سئولية االجتماعية ال�شاملة ب�أخذ زمام املبادرة وتقدمي كافة �أوجه الدعم والرعاية للعديد من الأن�شطة
والفعاليات املجتمعية.
كم ��ا ا�س ��تمرت جهود التجاري خالل ع ��ام  2013يف جمال العمل االجتماعي واخلريي لتحقيق التنمية امل�س ��تدامة
للوطن وم�ؤ�س�س ��اته املدنية املختلفة من خالل التعاطي والتفاعل مع الأن�ش ��طة االجتماعية والإن�سانية والريا�ضية
والثقافية والبيئية املتنوعة ب�أ�سلوب ي�ؤكد دوماً �أن التجاري جزء من ن�سيج املجتمع الذي يعمل فيه.
لق ��د ب ��رزت م�ساهمات التج ��اري عرب ال�سنني يف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة وي�ؤكد البنك يوماً بعد يوم
دوره يف ه ��ذا املج ��ال مبوا�صل ��ة دعم ��ه له ��ذه الفئة التي يعتربه ��ا جديرة بكل دع ��م ورعاية ،ولت�أكيد ه ��ذا املفهوم قام
البنك خالل عام  ،2013وطيلة �شهر رم�ضان املبارك ،بتقدمي دعم مادي ومعنوي لذوي الإعاقة الب�صرية.
ويف �سياق �آخر ,ويف �إطار جهود البنك الرامية �إىل �إحياء الرتاث الكويتي وامل�ستمرة لعقود م�ضت ،قام البنك بتنظيم
الفعالي ��ات املوجه ��ة لإحي ��اء ال�ت�راث الكويتي الق ��دمي وتوا�صلت ن�شاطاته يف ه ��ذا املجال من خ�ل�ال برامج و�أن�شطة
مبتكرة ومكر�سة لهذا الغر�ض.
ويف اخلت ��ام ،ف� ��إن البن ��ك التج ��اري الكويت ��ي وم ��ن خ�ل�ال ت�ضاف ��ر جه ��ود جمل� ��س الإدارة م ��ع جه ��ود �إدارة الإع�ل�ان
والعالق ��ات العام ��ة وكذل ��ك كافة املوظف�ي�ن �سوف يوا�ص ��ل م�سريته يف خدمة �أطي ��اف املجتمع الكويت ��ي وم�ؤ�س�ساته
املدني ��ة م ��ن خ�ل�ال برام ��ج و�أن�شطة جمتمعي ��ة مبتكرة ت�ستجي ��ب لتطلعات املجتم ��ع الذي يعمل في ��ه البنك وتخدم
وت�ؤكد توجهاته يف جمال امل�سئولية االجتماعية.

ال�شيخة  /نوف �سامل العلي ال�صباح
المسؤلية اإلجتماعية 2013

رئي�س �إدارة الإعالن والعالقات العامة
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البـنـك التجــاري الكـويـتـي

البنك التجاري الكويتي......

المس��ئولية االجتماعية  ...منهج عمل يرتكز على دعم مؤسس��ات
المجتمع المدني |
ي ��درك البن ��ك التجاري الكويتي �أهمية ال�شراكة املجتمعي ��ة لتحقيق التعاون املن�شود بني الدولة وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص.

المسؤلية اإلجتماعية 2013

ومن هذا املنطلق ،تربز مفاهيم امل�سئولية االجتماعية ال�شاملة لدى البنك التجاري الكويتي .وعلى مدى
عق ��ود م�ض ��ت ،حر�ص البنك التج ��اري الكويتي على �إر�ساء مفاهيم مبتك ��رة لأن�شطة امل�سئولية االجتماعية
فكان دوماً �صاحب ال�سبق والريادة يف طرح املبادرات الإن�سانية وتقدمي امل�ساعدة اخلريية ورعاية الفعاليات
االجتماعية والريا�ضية والرتبوية والتعليمية والثقافية وغريها.
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البـنـك التجــاري الكـويـتـي

دعم األنشطة المجتمعية |
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•تقديم كافة سبل الدعم والرعاية
لفئات المجتمع
•دعم أنشطة المجتمع المدني
•دعم األنشطة المجتمعية المختلفة
•حملة ّهون عليهم

تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لفئات المجتمع |
لق ��د كان ع ��ام  2013عام� �اً زاخراً بالن�شاطات االجتماعية املختلفة التي نظمها وق ��ام برعايتها البنك� ،إذ قام البنك
مب�شاركة �أطفال مركز الكويت ملكافحة ال�سرطان وم�ست�شفى ابن �سينا فرحة “القرقيعان” .كما قام البنك بتقدمي
دع ��م م ��ايل جلمعي ��ة العمل االجتماعي الكويتي لإقامة حفل القرقيعان اخلا �ص ب�سجن الن�ساء .وقد احتفل البنك
بعيد الأ�ضحى مع مر�ضى ال�سرطان يف مركز الرعاية التلطيفية.

قرقيعان ملركز ح�سني مكي اجلمعة

دعم أنشطة المجتمع المدني |
ت�أكيداً مل�سئوليته االجتماعية جتاه امل�ؤ�س�سات املختلفة التي تقوم
عل ��ى خدم ��ة �أفراد املجتمع مبختلف �أعماره ��م  ،فقد قام البنك
برعاي ��ة الربنام ��ج ال�صيفي ال ��ذي نظمته “لوي ��اك” بن�شاطاته
وفعاليات ��ه التي تعن ��ى بدعم ال�شباب و�إيج ��اد فر�ص مميزة لهم
ت�ساهميفتطوير�شخ�صياتهموتك�شفقدراتهماالبداعيةوتبني
مهاراتهم املهنية .

رعاية الربنامج ال�صيفي لوياك

وجرياً على عادته ال�سنوية ،قام البنك برعاية م�سابقة رادي�سون
بلو ال�سنوية الثامنة ع�شر للر�سم ،وقد �شارك يف امل�سابقة العديد
م ��ن الطلب ��ة والطالب ��ات م ��ن خمتل ��ف مدار�س الكوي ��ت �ضمن
الفئة العمرية من 12حتى �18سنة وكان مو�ضوع امل�سابقة لعام
 2013هو فكر يف الطبيعة كما كان لعمالء ح�سابي الأول ح�صة

ويف �إط ��ار حر� ��ص التج ��اري عل ��ى توطي ��د �أوا�ص ��ر
التعاونبينهوبنيم�ؤ�س�ساتاملجتمعاملديناملختلفة،
قام البن ��ك برعاية احلفل ال�سنوي ال�سابع لتكرمي
املوظف�ي�ن املتقاعدي ��ن واملتميزين بالهيئ ��ة العامة
لل�صناع ��ة ،بالإ�ضافة �إىل رعايته لكافة الفعاليات
الريا�ضي ��ة والثقافي ��ة الت ��ي تق ��وم الهيئ ��ة عل ��ى
تنظيمها ملوظفيها.

رعاية احلفل ال�سنوي للهيئه العامة لل�صناعة

المسؤلية اإلجتماعية 2013

من امل�شاركة يف امل�سابقة والتناف�س مع طالب املدار�س
اخلا�صة والأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة .
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دعم األنشطة المجتمعية المختلفة |

البـنـك التجــاري الكـويـتـي

وانطالق� �اً م ��ن �إ�سرتاتيجي ��ة البن ��ك التجاري
وحر�صه على امل�شاركة يف العديد من الفعاليات
االن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة  ،ق ��ام البنك بتقدمي
الدع ��م امل ��ايل للجمعي ��ة الكويتي ��ة ملكافح ��ة
التدخ�ي�ن وال�سرط ��ان متثل ��ت يف تي�س�ي�ر رحلة
العم ��رة لأع�ضائه ��ا مر�ض ��ى ال�سرط ��ان لأداء
منا�س ��ك العمرة .ويف نف�س ال�سياق ،قدم البنك
م�ساهمة مالية جلمعية ال�صليبخات والدوحة
التعاونية لرعاي ��ة الأن�شطة االجتماعية التي
تقدمه ��ا مل�ساهميه ��ا .كما ق ��دم م�ساهمة مادية
جلمعي ��ة الرميثي ��ة التعاونية لدع ��م الأن�شطة
االجتماعي ��ة الت ��ي تنظمه ��ا اجلمعي ��ة ل�س ��كان
املنطقة وم�ساهميها.
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امل�ساهمة ب�أن�شطة جمعية ال�صليبخات

دعم اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني و ال�سرطان

واحتف ��ا ًال بق ��دوم �شهر اخلري وما يحمله من
�أعم ��ال �إن�سانية وخريية  ،ق ��ام البنك ب�إطالق
حملة “�ساهم يف طباعة م�صحف لكل كفيف”
من �أجل امل�ساهمة يف طباعة م�صاحف بطريقة
“براي ��ل” ل ��ذوي االعاق ��ة الب�صري ��ة وذل ��ك
بالتع ��اون مع جمعية املكفوف�ي�ن الكويتية من
خ�ل�ال ا�ستقط ��اع مبل ��غ من كل عملي ��ة �سحب
�آيل تت ��م ع�ب�ر اجه ��زة ال�سح ��ب الآيل اخلا�صة
بالبنك والتربع باحل�صيلة النهائية للجمعية
دون حتم ��ل العمي ��ل لأي م�صاري ��ف �إ�ضافي ��ة.
وق ��د حققت احلملة جناح� �اً ملحوظاً وجاءت
مكمل ��ة جله ��وده الرامي ��ة �إىل فع ��ل اخل�ي�ر يف
�شهر رم�ضان املبارك

حملة �ساهم يف طباعة م�صحف لكل كفيف

المسؤلية اإلجتماعية 2013

ت�سليم �شيك امل�ساهمة جلمعية املكفوفني الكويتية
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حملة هون عليهم |
للعام الثاين على التوايل ،با�شر البنك حملته املوجهه �إىل عمال النظافة والبناء املتواجدين يف ال�شوارع حتت عنوان
“ه ��ون عليه ��م” ،حي ��ث قام فريق العالقات العامة وعدد من موظفي البنك املتطوعني بتوزيع هدايا على عمال
التنظيف والبناء املتواجدين يف ال�شوارع  ،وقد جاءت جهود فريق العالقات العامة يف اطار هذه احلملة املبتكرة التي
كان البنك قد �أطلقها العام املا�ضي يف ف�صلي ال�صيف وال�شتاء.

البـنـك التجــاري الكـويـتـي

ك�سوة العيد
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حملة هون عليهم

حملة هون عليهم ال�شتوية

ووا�صل البنك �ضمن هذه احلملة توزيع “ك�سوة العيد”خالل �شهر
رم�ض ��ان املب ��ارك ،كما احتفل معهم بعي ��د الأ�ضحى املبارك بتقدمي
حقيب ��ة حتتوي على بع�ض الهداي ��ا املفيدة لعمال التنظيف والبناء
املتواجدي ��ن يف ال�شوارع ومبواقع عمله ��م يف خمتلف �أنحاء الكويت
احتفا ًال بهذه املنا�سبة.

المسؤلية اإلجتماعية 2013

الإحتفال مع العمال بعيد الأ�ضحى
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البـنـك التجــاري الكـويـتـي

األنشطة الثقافية والتراثية |
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•جهود ملموسة تؤكد مفهوم
المسئولية اإلجتماعية
•احياء التراث الكويتي والعادات
الكويتية القديمة
•حملة “يا زين تراثنا“

جه��ود ملموس��ة تؤك��د مفهوم
المسئولية اإلجتماعية |
ق ��ام البنك ب�إطالق �إع�ل�ان تلفزيوين حتت �شعار “ون�ستمر
يف م�سئوليتن ��ا االجتماعي ��ة “خ�ل�ال �شهر رم�ض ��ان املبارك
 ،وذل ��ك يف �إط ��ار برنام ��ج اجتماع ��ي حاف ��ل بالفعالي ��ات
والأن�شطة اخلريية والإن�سانية  ،والذي �أعده البنك لي�ؤكد
بال�ص ��وت وال�ص ��ورة �أوا�ص ��ر التع ��اون بني البن ��ك واملجتمع
بكاف ��ة فئاته وم�شاركت ��ه ورعايته جلمي ��ع فعالياته يف �إطار
م�سئولية البنك املجتمعية الرا�سخة لعقود م�ضت وامل�ستمرة لأعوام قادمة .

إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القديمة |

المسؤلية اإلجتماعية 2013

د�أب البن ��ك التج ��اري عل ��ى م ��دى �سن ��وات طويلة على �إ�ص ��دار رزنامته ال�سنوي ��ة ،والتي عادة ما حتت ��وي على لوحات
فنية توثق وت�سرد ق�ص�ص الرتاث الكويتي القدمي وتعك�س �صوراً حيه منه .ولقد ا�شتملت الرزنامة على ملحات عن
و�سائل املوا�صالت التي ا�ستخدمها الكويتيون قدمياً يف ا�سفارهم وحتركاتهم والعديد من ال�صور والعادات الكويتية
القدمية التي يجب �أن تظل حا�ضرة وموثقة يف �أذهان اجليل احلا�ضر وجيل امل�ستقبل .
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حملة “يا زين تراثنا” |
قام البنك ب�إطالق حملة “ يازين تراثنا” لل�سنة الثانية على التوايل والهادفة �إىل �إحياء الرتاث الكويتي واملوروث
ال�شعب ��ي الق ��دمي وتذكري اجليل اجلديد باحلي ��اة الب�سيطة واملهن واحلرف اليدوية التي �أ�شتغل بها الآباء والأجداد
يف املا�ض ��ي .وق ��د ج ��اءت ه ��ذه احلملة للعام الثاين عل ��ى التوايل لت�ؤكد م ��ن جديد حر�ص البنك عل ��ى �إحياء الرتاث
الكويتي � ،ضمن برامج امل�سئولية املجتمعية املبتكرة من ناحية و�إدراكاً من البنك ب�أن الرتاث الكويتي غني بالعديد
م ��ن املع ��اين والع�ب�ر التي يج ��ب �أن تبقى حمفورة يف االذهان  .وقد �إ�شتملت حملة “ي ��ا زين تراثنا” لعام  2013على
رعاية البنك لثالثة حلقات من برنامج “القايلة” الذي يبث عرب حمطة الغناء العربي  103.7على مدى �ساعتني
،حي ��ث مت ا�ست�ضاف ��ة كل م ��ن امل� ��ؤرخ الرتاثي ال�سيد /عبد اهلل الفلي ��ح والإعالمي ال�سيد  /مك ��ي القالف ،و الباحث
الرتاث ��ي ال�سي ��د  /ه ��اين الع�سعو�س ��ي ،ومت ر�ص ��د ع ��دد من اجلوائ ��ز مل�ستمعي الربنام ��ج خالل كل حلق ��ة من حلقات
الربنامج .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أقام البنك معر�ضاً م�صغراً يف مول  360على مدى ثالثة �أيام متتالية ،ا�شتمل
عل ��ى عرو� ��ض حية لل�صناع ��ات الكويتية القدمية التي متيز به ��ا الرعيل الأول من �أهل الكوي ��ت عك�ست منوذجاً حياً
للرتاث الكويتي القدمي �إىل جانب عر�ض لبع�ض اللوحات الرتاثية التي ت�ضمنتها رزنامات البنك ل�سنوات �سابقة.

رعاية برنامج القايلة

البـنـك التجــاري الكـويـتـي

كم ��ا ق ��ام برعاية احتفال كلية احلقوق بالأعياد الوطني ��ة الذي نظمه مكتب العالقات العامة حتت عنوان “ الأ�سبوع
الوطن ��ي والرتاث ��ي” مل�شارك ��ة طلب ��ة كلية احلقوق والهيئ ��ة التدري�سية والإداري ��ة احتفاالتهم مبنا�سب ��ات عزيزة على
قلوبهم وقلوبنا جميعاً� ،أال وهي احتفاالت الكويت بالأعياد الوطنية.
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رعاية �إحتفال كلية احلقوق بالأعياد الوطنية

م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،فق ��د �إ�شتملت احلمل ��ة � ً
أي�ضا على زي ��ارات للمدار� ��س و�إقامة معار� ��ض م�صغرة للح ��رف الكويتية
القدمية لتعريف الطلبة على �أكرب قدر من املعلومات الرتاثية وعلى الألعاب ال�شعبية واملهن والأمثال التي تداولها
الآب ��اء والأج ��داد يف املا�ض ��ي � ،إذ قام البنك �أي�ضاً ،ويف ختام فعاليات هذه احلمل ��ة برعاية االحتفال بالأعياد الوطنية
يف دار الرعاي ��ة للم�سن�ي�ن حيث �شملت االحتفالية ا�ست�ضافة فرق ��ة �شعبية لتقدمي الفنون الكويتية القدمية لإدخال
ال�سعادة ور�سم االبت�سامة على وجوه امل�سنني وم�شاركتهم االحتفال بهذه املنا�سبة.
ويذك ��ر �أن جه ��ود البن ��ك التج ��اري الكويتي لإحياء ال�ت�راث الكويتي الق ��دمي م�ستمرة على مدار �أك�ث�ر من ربع قرن
من الزمان كان للبنك خاللها دور ريادي وب�صمة وا�ضحة يف �إحياء الرتاث الكويتي القدمي �ضمن برامج امل�سئولية
االجتماعي ��ة ال�شامل ��ة واملبتكرة التي ي�ضعها البنك والتي �ساهمت يف �إر�س ��اء مفاهيم جديدة للم�سئولية االجتماعية
من خالل حمالت وبرامج ت�ؤكد توا�صل البنك مع كافة فئات املجتمع.

املدر�سة العاملية الأمريكية
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الإحتفال بالأعياد الوطنية يف دار امل�سنني
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دعم االنشطة الرياضية |
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•رعاية االنشطة الرياضية التي تنظمها
مؤسسات المجتمع المدني وهيئات
الدولة المختلفة.

رعاي��ة االنش��طة الرياضي��ة الت��ي تنظمه��ا مؤسس��ات المجتمع
المدني وهيئات الدولة المختلفة |

حفل تكرمي فريق كرة القدم للهيئة العامة لل�صناعة
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متا�شي� �اً م ��ع �إ�سرتاتيجي ��ة
البن ��ك الرامي ��ة �إيل دع ��م
ورعاي ��ة االن�شط ��ة الريا�ضي ��ة
الت ��ي تنظمه ��ا م�ؤ�س�س ��ات
املجتم ��ع امل ��دين وهيئ ��ات
الدول ��ة املختلف ��ة يف �إط ��ار
توا�صل ��ه امل�ستم ��ر م ��ع كاف ��ة
فئ ��ات املجتم ��ع ،ق ��ام البن ��ك
برعاية فريق منتخب الكويت
لكرة الق ��دم الن�سائية وكذلك
فعالي ��ات ال ��دوري الن�سائ ��ي
دعم االن�شطة الريا�ضية
الأول لألع ��اب الق ��وى وك ��رة
الطاولة وكرة ال�سلة والتي نظمها االحتاد الكويتي للريا�ضة الن�سائية ،مب�شاركة عدد من الفتيات مبختلف فئاتهم
العمري ��ة وبرعاي ��ة ال�شيخ ��ة /نعيم ��ة الأحم ��د اجلاب ��ر ال�صب ��اح  .كما رع ��ى البنك فريق ك ��رة القدم بالهيئ ��ة العامة
لل�صناع ��ة ،حي ��ث �أقامت الهيئة العامة لل�صناعة حفل تكرمي لفريق كرة القدم مبنا�سبة ح�صوله على املركز الثاين
واملركز الأول يف كا�س ودوري الوزارات وبح�ضور رئي�س جمل�س االدارة ال�سيد /على املو�سي وعدد من قيادي البنك .
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التواصل االجتماعي |
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•التواصل االجتماعي مع الموظفين في
إطار األسرة الواحدة
•التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار األسرة الواحدة |
ع ��زز البن ��ك دوره جتاه موظفيه يف دعم مواهبهم الفنية من خ�ل�ال تنظيم معر�ضه ال�سنوي “هواة التجاري”الذي
يعترب منا�سبة مميزة يجتمع فيها موظفو البنك بعيداً عن �أجواء العمل وهو ما ي�ؤكد من جديد مفهوم امل�سئولية
االجتماعية لدى البنك جتاه �أفراد املجتمع وكذلك جتاه موظفيه.

�صورة للم�شاركني مبعر�ض هواة التجاري
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�إفتتاح معر�ض هواة التجاري

19

جانب من معر�ض هواة التجاري

جانب من معر�ض هواة التجاري

ويف �إط ��ار م�سئوليت ��ه االجتماعي ��ة جت ��اه
موظفي ��ه  ،قام البنك بتكرمي املوظفة� /أبرار
الفهد  -وذلك مبنا�سبة �إحرازها املركز الأول
يف لعب ��ة التايكون ��دو لل�سي ��دات �ضمن بطولة
اخلليج التي �أقيمت يف مملكة البحرين .
كم ��ا احتفل البنك بعدد م ��ن موظفيه الذين
حقق ��وا مراتب متقدمة بني البنوك االخرى
يف برنامج “مدير فرع معتمد” الذي نظمه
معهد الدرا�سات امل�صرفية .
رئي�س جمل�س الإدارة يكرم الالعبة �أبرار الفهد

البـنـك التجــاري الكـويـتـي

ولتعزي ��ز ق ��درات ومه ��ارات امل�سئول�ي�ن التنفيذي�ي�ن والعاملني بالبن ��ك التجاري الكويت ��ي يف كافة املج ��االت املرتبطة
بالعمل امل�صريف ،ونظراً للأهمية والدور الكبري الذي تلعبه احلوكمة الر�شيدة يف تعزيز وت�أ�صيل املمار�سات ال�سليمة
لإدارات البن ��وك  ،وحر�ص� �اً عل ��ى تطبي ��ق تعليم ��ات بن ��ك الكويت املرك ��زي يف هذا اخل�صو� ��ص ،نظم البن ��ك �سل�سة من
الربام ��ج التدريبي ��ة والتوعوية وور�ش العمل املتخ�ص�صة يف جمال احلوكمة الر�شيدة يف البنوك .وي�أتي ذلك حر�صاً
م ��ن البن ��ك عل ��ى �أن متتد ه ��ذه الربامج �إىل كاف ��ة امل�ستويات الإداري ��ة فيه مبا فيه ��م �أع�ضاء جمل� ��س الإدارة  ،و�أخذاً
باالعتب ��ار كذل ��ك ال ��دور الكبري واملتزايد الذي �سين ��اط ب�أع�ضاء جمال� ��س �إدارات البنوك وفق تعليم ��ات بنك الكويت
املركزي املنوه عنها.
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التواصل عبر مواقع التواصل اإلجتماعي |
ي�سعى التجاري دوماً لتفعيل كافة �سبل التوا�صل مع موظفيه وعمالئه واجلمهور من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي (االن�ستغرام – الفي�س بوك – وتوتري) التي باتت تكت�سب �أهمية كبرية خا�صة بني �أو�ساط ال�شباب.
وق ��د �أطل ��ق البن ��ك عرب �صفحت ��ه على موقع “االن�ستغ ��رام” م�سابقة عنوانها “�شاركنا فرح ��ة جناحك واربح” وقد
ج ��اءت ه ��ذه امل�سابق ��ة انطالق� �اً م ��ن حر�صه على تعزي ��ز التوا�صل مع اجلمه ��ور والعمالء بكاف ��ة الو�سائل املختلفة
للتعبري عن فرحتهم بالنجاح.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن البنك وعرب و�سائل التوا�صل االجتماعي املتعددة يقوم بتوعية موظفيه عند �إطالق حمالت
التوعية ال�صحية و غريها من املنا�سبات مثل (التوعية ب�سرطان الثدي  ،واليوم العاملي للمعاق)
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الفائزتان مب�سابقة االن�ستغرام “�شاركنا فرحة جناحك واربح”
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المؤتمرات والمعارض |

22

•دعم المؤتمرات والمعارض

دعم المؤتمرات والمعارض |
يف �إطار مبادرات البنك التجاري الكويتي الرامية �إىل دعم الفعاليات التعليمية وامل�ؤ�س�سات القائمة على تنظيمها بهدف
مواكبة التطور املت�سارع يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات ،وما لذلك من �آثار �إيجابية على الطلبة واملجتمع ب�شكل عام،
قام البنك التجاري الكويتي برعاية امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للتعلم االلكرتوين .وقد جاءت رعاية التجاري للم�ؤمتر
الذي حمل �شعار”التعلم االلكرتوين امل�ستقبل احلا�ضر” لت�ؤكد من جديد حر�ص البنك على دعم الفعاليات التعليمية
والتكنولوجي ��ة املختلفة وب�صفة خا�صة التعليم االلكرتوين� ،سيم ��ا و�أن هناك العديد من الأمور والق�ضايا الإيجابية
التي �سي�سهم امل�ؤمتر يف حتقيقها بالن�سبة ل�شركاء العملية التعليمية امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر.
كم ��ا ب ��ادر البن ��ك لرعاية امل�ؤمت ��ر التوعوي الأول ال�ستخدام ��ات التكنولوجيا يف توفري حياة �أف�ض ��ل وم�ستقلة لذوي
الإعاقة وامل�سنني والذي نظمته �شركة �أحد ال�شركات التعليمية.

تكرمي االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة الأمريكية لإدارة البنك

ووا�ص ��ل البن ��ك دعمه للأن�شطة والفعاليات ال�شبابية من خالل رعايته معر�ض “ ”Y-Geenال�شبابي لل�سنة الثانية،
وال ��ذي تنظم ��ه جمموع ��ة من ال�شابات الكويتي ��ات من �أ�صحاب الطموح به ��دف دعم امل�شاريع ال�صغ�ي�رة التي يقوم بها
ال�شباب الراغبني يف التحول �إىل العمل احلر .

رعاية امل�ؤمتر التوعوى الأول ال�ستخدامات التكنولوجيا

رعاية امل�ؤمتر التعليم االلكرتوين امل�ستقبل احلا�ضر
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كما قام البنك برعاية امل�ؤمتر ال�سنوي الثالثني لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
جاءت رعاية البنك لهذا احلدث انطالقاً من دوره الرا�سخ يف دعم �شباب الكويت يف خمتلف املجاالت ،ال�سيما التعليمية
منها والوقوف �إىل جانب �أبناء الوطن من ال�شباب ورعاية الفعاليات التي يقومون على تنظيمها داخل الكويت وخارجها.
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األنشطة التربوية |
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•دعم مستمر لتوظيف وتدريب
ورعاية الشباب الكويتي الطموح

دعم مستمر لتوظيف وتدريب ورعاية الشباب الكويتي الطموح |
يق ��دم البن ��ك م�ساهماته لرعاي ��ة حفالت التفوق للطلبة  ،حيث ق ��ام برعاية حفل تكرمي الطالب ��ات املتفوقات الذي
نظمت ��ه مدر�س ��ة الفحيحيل الوطني ��ة بح�ضور الهيئة التدري�سية والإدارية باملدر�س ��ة وجمع غفري من �أولياء الأمور
والأهايل  ،كما قام البنك برعاية حفل التخرج لطلبة ثانوية �أحمد العدواين للبنني لدفعة  2013بح�ضور ما يزيد
ع ��ن  600طال ��ب و�أولي ��اء �أموره ��م الذين �شاركوهم فرحة تخرجه ��م ودخولهم مرحلة جدي ��دة يف حياتهم العلمية
والدرا�سية .وقد ا�ستقبل البنك عدداً من طالب وطالبات مدر�سة البكالويا الأمريكية و�أكادميية الإبداع الأمريكية
حل�ضور العر�ض التعليمي املميز الذي مت �إعداده وتنظيمه من قبل البنك والذي حمل عنوان “معلوماتي امل�صرفية
الأولي ��ة” للتع ��رف علي �أهمية ومزايا التوفري وغريها من املو�ضوعات االخرى ذات ال�صلة بالعمل امل�صريف بطريقة

�إ�ستقبال طالبات مدر�سة البكالوريا الأمريكية
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�إ�ستقبال طالبات مدر�سة البكالوريا الأمريكية
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مب�سط ��ة تتنا�س ��ب مع الط�ل�اب .و�ضمن جهوده االجتماعية ،ق ��ام البنك برعاية كرنفال املدر�س ��ة االمريكية العاملية
به ��دف دع ��م خمتلف االن�شطة الرتبوية والثقافية التي تنظمها امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة ملا لها من �أثر ايجابي
وا�ضح علي بناء ال�شباب .
و �إميان� �اً م ��ن البن ��ك ب�أهمية امل�سرية التعليمي ��ة والرتبوية يف دولة الكويت ،يقوم البنك بتق ��دمي م�ساهمته ال�سنوية
لدع ��م �أن�شط ��ة م�ؤ�س�س ��ة الكويت للتقدم العلم ��ي .وحيث �أن البنك و�ضع ال�شباب الكويت ��ي الطموح يف ب�ؤرة اهتمامة،
�ش ��ارك البن ��ك يف معر�ض الفر�ص الوظيفة الثام ��ن الذي نظمته جمموعة فيجن الإعالمية ،و هو ما ي�ؤكد حر�ص
البنك على دعم وت�أهيل الكوادر الوطنية للعمل يف القطاع امل�صريف.

البـنـك التجــاري الكـويـتـي

كم ��ا �ش ��ارك البن ��ك يف معر� ��ض الفر�ص الوظيفة الثال ��ث ع�شر الذي اقامت ��ه جامعة اخلليج للعل ��وم والتكنولوجيا ،
لإط�ل�اع الطلب ��ة والطالب ��ات الدار�سني على فر�ص العم ��ل املتوفرة لدى البنك والتط ��ورات املتالحقة التي ي�شهدها
�سوق العمل الكويتي  ،ومزايا العمل يف املجال امل�صريف واملايل والقطاع اخلا�ص ب�صفة عامة.
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م�شاركة البنك يف معر�ض الفر�ص الوظيفية الثالث ع�شر

وق ��ام البن ��ك مع نهاي ��ة عام  2013بدعم �أن�شط ��ة الهيئة العامة للتعلي ��م التطبيقي والتدري ��ب� ،إذ قام بتقدمي دعم
م ��ايل لت�صني ��ع �سي ��ارة هجين ��ة �ش ��ارك به ��ا طلبة الهيئ ��ة يف �سب ��اق ال�سي ��ارات الهجينة الذي �أقي ��م يف �إم ��ارة �أبو ظبي
بالإمارات العربية املتحدة .

البنك ي�ستقبل دفعة من طالب البكالوريا الأمريكية

المسؤلية اإلجتماعية 2013

رعاية معر�ض �صناع الإقت�صاد و فر�ص العمل
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