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امل�سئولية االجتماعية� ....أ�سلوب عمل
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أ�ضع بني �أيديكم كتيب امل�سئولية االجتماعية لعام  2012والذي ي�سلط
ال�ضوء على بع�ض اجنازات البنك يف جمال امل�سئولية االجتماعية ،وي�ستعر�ض بع�ضاً من �أن�شطته
يف هذا املجال.
ي�ؤكد البنك التجاري الكويتي يوماً بعد يوم ريادته يف العمل االجتماعي كم�ؤ�س�سة مالية مرموقة
ت�سعى �إىل تر�سيخ م�سئوليتها االجتماعية بامل�ساهمة يف جهود التنمية امل�ستدامة من خالل
التعاطي والتفاعل مع الأن�شطة االجتماعية املختلفة ب�أ�سلوب يخدم املجتمع ومبادرات التنمية
ب�صفة عامة.
ولت�أكيد هذا التوجه ،قام البنك خالل عام  2012بتقدمي الدعم والرعاية للعديد من الأن�شطة
والفعاليات التعليمية والريا�ضية وال�صحية والطالبية والثقافية و�شارك م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين غري الهادفة للربح �أن�شطتها بتقدمي الدعم املادي واملعنوي.
وملا كان للبنك ب�صمة وا�ضحة يف دعم ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،فقد عمد �إىل ت�أكيد دوره
يف هذا املجال مبوا�صلة دعمه للفعاليات والأن�شطة الهادفة �إىل رعاية هذه الفئة وجعلها تنخرط
يف ن�سيج املجتمع الكويتي .هذا ومل يغفل البنك عن دوره املعهود جتاه موظفيه بتنظيم فعاليات
و�أن�شطة تهدف �إىل توطيد الروابط االجتماعية بينهم يف �إطار الأ�سرة الواحدة.
�أما بالن�سبة جلهود البنك الرامية �إىل �إحياء الرتاث الكويتي القدمي والتي باتت متيز التجاري
عن غريه من امل�ؤ�س�سات الأخرى ،فقد توا�صلت خالل عام  2012من خالل برامج و�أن�شطة مبتكرة
ومكر�سة لهذا الغر�ض.
ويف اخلتام ،ف�إن البنك التجاري الكويتي ،ومن خالل ت�ضافر جهود جمل�س الإدارة وجميع
املوظفني مع جهود �إدارة الإعالن والعالقات العامة� ،سوف يوا�صل م�سريته يف خدمة املجتمع
الكويتي وم�ؤ�س�ساته املدنية من خالل برامج و�أن�شطة وفعاليات مبتكرة وم�صممة خ�صي�صاً لدعم
جهود التنمية يف وطننا احلبيب.
واهلل ويل التوفيق،
نوف �سامل العلي ال�صباح
رئي�س �إدارة الإعالن والعالقات العامة
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عطاء اجتماعي بال حدود
يويل البنك التجاري اهتماماً كبرياً بربامج امل�سئولية االجتماعية املوجهة لكافة فئات املجتمع
الكويتي يف �إطار حر�صه على تر�سيخ مفاهيم جديدة للعمل االجتماعي امل�شرتك .ومن هذا
املنطلق يعمل البنك على تكري�س �إمكانياته لرعاية ودعم وامل�شاركة يف كافة الفعاليات املجتمعية
التي تقوم بتنظيمها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات غري الهادفة للربح.

ذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني واملر�ضى
اهتمام مطلق ودعم م�ستمر
يف �إطار الدور االجتماعي الذي يحر�ص البنك التجاري على تفعيله يف خمتلف املجاالت التي
تخدم �أكرب �شريحة من �أبناء املجتمع ،وخ�صو�صاً ذوي االحتياجات اخلا�صة .قام البنك بتزويد
مدر�سة الواحة  -بنني ب�أجهزة �إلكرتونية تتنا�سب مع الف�صول اخلا�صة ببطء التعلم .كما �ساهم
التجاري يف �صيانة رو�ضة العطاء ،بالإ�ضافة �إىل حتمل تكاليف �إعداد الو�سائل التعليمية التي
ت�ساعد الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة على التعلم بطريقة �سهلة و�سل�سة ،والعمل على تنمية

دعم مدر�سة الواحة
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�صيانة رو�ضة العطاء

�سبل م�شاركتهم وانخراطهم يف املجتمع .وي�أتي هذا الدعم يف �إطار الدور االجتماعي الذي يحر�ص
التجاري على �أدائه ب�شتى الأ�شكال ويف خمتلف املجاالت ،مبا يخدم اجلهود اخلريية والتنموية
واالجتماعية على اختالف قنواتها .كما رعى البنك م�سابقة الر�سم التي نظمها فندق رادي�سون
بلو للعام ال�سابع ع�شر والتي �شارك فيها عدد كبري من طالب املدار�س اخلا�صة وجمموعة من فئة

م�سابقة رادي�سون بلو ال�سابعة ع�شر للر�سم
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م�سابقة رادي�سون بلو للر�سم

ذوي االحتياجات اخلا�صة لإبراز مواهبهم الفنية وتنمية مهاراتهم وا�ستغالل مواهبهم بكل ما
هو مفيد ،ودعمهم للم�ساهمة يف توعية املجتمع عن طريق الفن الهادف واالنخراط مع خمتلف
فئات الأطفال .كما قام البنك بدعم مهرجان “�إ�شراقة �أمل” الذي نظمته ال�شركة التجارية

مهرجان “�إ�شراقة �أمل”
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العقارية لذوي االحتياجات اخلا�صة .ويف �إطار برامج امل�سئولية االجتماعية ال�شاملة قام البنك
مب�شاركة نزالء دار رعاية امل�سنني فرحة عيد الفطر ال�سعيد من خالل توزيع الهدايا عليهم بهذه
املنا�سبة .كما �شارك نزالء م�ست�شفى الرازي – ق�سم الأطفال فرحة عيد الأ�ضحى املبارك من �أجل
�إدخال ال�سعادة وال�سرور على نفو�سهم.

االحتفال بعيد الأ�ضحى مع نزالء م�ست�شفى الرازي – ق�سم الأطفال

االحتفال بعيد الفطر مع امل�سنني
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دعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
قام البنك ،ويف �إطار برامج امل�سئولية االجتماعية ال�شاملة ،برعاية فريق كرة القدم التابع للهيئة
العامة لل�صناعة وكذلك الأن�شطة االجتماعية للهيئة يف �إطار توا�صله الفعال مع خمتلف قطاعات
املجتمع املدين ودعمه لأن�شطتها املختلفة.
ويف بادرة جديدة من قبل البنك ت�ؤكد مفهوم امل�سئولية االجتماعية ،قام البنك بدعم
الأن�شطة االجتماعية لنقابة العاملني بالطريان املدين .كما قام البنك بدعم �سباعيات كرة
القدم الثالثة ملنت�سبي وزارة التجارة وال�صناعة.

رعاية فريق كرة القدم التابع للهيئة العامة لل�صناعة
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رعاية رحالت العمرة التي تقوم بت�سيريها اجلمعيات التعاونية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة
�ساهم البنك بتقدمي م�ساهمة مالية لكل من جمعية الريموك التعاونية وجمعية الظهر التعاونية
واجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني وال�سرطان لت�سيري رحالت �إىل الأرا�ضي املقد�سة و�أداء
منا�سك العمرة لأع�ضائها وم�ساهميها .وي�أتي هذا الدعم من البنك لرحالت العمرة ملختلف
امل�ؤ�س�سات االجتماعية ان�سجاماً مع ر�سالته االجتماعية يف دعم امل�ؤ�س�سات التي تقوم بتنظيم مثل
هذه الرحالت الإميانية �إىل الأرا�ضي املقد�سة.

تقدمي م�ساعدات مالية جلمعية الظهر التعاونية
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عطاء وم�شاركات اجتماعية خمتلفة خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل
�ضمن �أن�شطته الإن�سانية واخلريية املتعددة خالل �شهر رم�ضان الكرمي لعام  ،2012قام البنك
التجاري الكويتي بدعم الغبقة الرم�ضانية التي نظمتها �إدارة مركز ح�سني مكي اجلمعة للأطباء
والفنيني والهيئة التمري�ضية والعاملني باملركز واملراكز التابعة له مبنا�سبة �شهر رم�ضان
الف�ضيل ،حيث �شاركت كل من �أ�سرة العالقات العامة وقطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد
بالبنك يف توزيع القرقيعان على احل�ضور .كما �أعد البنك برناجماً خا�صاً بنزالء دور الرعاية
احتفا ًال مبنا�سبة القرقيعان تخلله م�سابقات متنوعة و�أغاين رم�ضانية و�شخ�صيات كرتونية،

قرقيعان ملوظفي مركز ح�سني مكي اجلمعة
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بالإ�ضافة �إىل فقرة �أبو طبيلة والعديد من الأن�شطة الرتفيهية الأخرى ،حيث مت توزيع
القرقيعان على جميع احل�ضور لإدخال ال�سعادة والفرحة على نفو�سهم بهذه املنا�سبة الرم�ضانية
التي تعترب �إحدى التقاليد والعادات الكويتية الرتاثية القدمية التي يعتز بها املجتمع الكويتي.

حفل القرقيعان مع نزالء دور الرعاية
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حفل القرقيعان مع نزالء دور الرعاية

وا�ستكمل البنك م�سريته اخلريية خالل ال�شهر الف�ضيل بتقدمي الدعم جلمعية العمل
االجتماعي و�إقامة �إفطار جماعي لنزالء امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية التي �ضمت ال�سجناء و�أ�سرهم.
ويحر�ص البنك على �أن تكون �أياديه البي�ضاء حا�ضرة يف كل مكان ملا فيه خري للنا�س واملجتمع.

�إقامة �إفطار جماعي لنزالء امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية

البنك التجاري الكويتي 13

امل�شاركة يف حمالت التوعية

|

خميم “كالد” ال�سنوي

•امل�ساهمة يف حمالت التوعية املختلفة
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متا�شياً مع جهود البنك امل�ستمرة يف م�ساعدة ودعم خمتلف الأن�شطة املجتمعية ،قام البنك برعاية
“اليوم العاملي للعالج الطبيعي” الذي نظمته �إدارة العالج الطبيعي مبركز ح�سني مكي اجلمعة
حتت �شعار “ ”Fit For Lifeبهدف رفع الوعي ال�صحي للجمهور ب�أهمية العالج الطبيعي
ملكافحة ال�سرطان وبعد التعايف من �أمرا�ض ال�سرطان التي ت�صيب مناطق عديدة باجل�سم.
ومتثلت امل�ساهمة يف طباعة عدد من الن�شرات التوعوية والإر�شادية التي تت�ضمن تعليمات
ون�صائح هامة مرتبطة بالعالج الطبيعي للمر�ضى.
وا�ستكمل البنك م�سرية العطاء والرعاية االجتماعية من خالل رعاية خميم “كالد” ال�سنوي
الذي نظمته اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم ،وقد ا�شتمل املخيم على العديد من الربامج
الثقافية والرتبوية والريا�ضية الرتفيهية وم�سابقة �شيقة لل�شباب من � 17-14سنة .وت�أتي هذه
الرعاية يف �إطار الدور االجتماعي الذي يحر�ص التجاري على �أدائه ب�شتى الأ�شكال ويف خمتلف
املجاالت مبا يخدم اجلهود اخلريية والتنموية واالجتماعية على اختالف قنواتها.
و�ضمن م�شاركته يف حمالت التوعية ال�صحية املختلفة ،افتتح التجاري عيادة ا�ست�شارات الر�ضاعة
الطبيعية وا�سرتاحة الأمهات املر�ضعات يف م�ست�شفى الوالدة ،بهدف توعية الأمهات بفوائد الر�ضاعة
الطبيعية وتقدمي الدعم وامل�ساندة وامل�شورة للأمهات الالتي يواجهن م�شاكل يف هذه املرحلة.

�إفتتاح عيادة ا�ست�شارات الر�ضاعة الطبيعية يف م�ست�شفى الوالدة
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دعم ورعاية الأن�شطة الثقافية

|

عرو�ض تراثية حية من معر�ض “يا زين تراثنا” يف مول 360
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•الأن�شطة الثقافية والرتاثية
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•احلملة الرتاثية “يا زين تراثنا”
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لوحة “حياكة ال�سدو” من رزنامة التجاري

لوحة “الطار” من رزنامة التجاري

الأن�شطة الثقافية والرتاثية
د�أب البنك التجاري على مدى �أكرث من ربع قرن من الزمان على �إ�صدار رزنامته ال�سنوية والتي
عادة ما حتتوي على لوحات فنية توثق جوانب املا�ضي وتعك�س �صوراً حية من الرتاث الكويتي
القدمي حيث �ضمت الرزنامة لوحات فنية تعك�س تراث الكويت والعادات القدمية املوروثة عن
الآباء والأجداد.

لوحة “اخل�صاف � -سف” من رزنامة التجاري
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احلملة الرتاثية “ يا زين تراثنا”
�أطلق البنك حملته اجلديدة الرامية �إىل �إحياء الرتاث الكويتي وامل�أثور ال�شعبي الكويتي القدمي
حتت عنوان “يا زين تراثنا” والتي ا�ستمرت على مدى ثالثة �أ�شهر.
وجاءت هذه احلملة يف �إطار جهود البنك املتوا�صلة لإحياء الرتاث الكويتي القدمي ولتذكري جيل
اليوم والغد بالتقاليد والعادات ال�شعبية القدمية وكذلك اجلوانب االجتماعية واحلياتية للرعيل
الأول من �أهل الكويت والتي تلتقي جميعها يف �إطار ثقافة م�شرتكة عك�ست وج�سدت احلياة
الكويتية قدمياً يف البادية واحل�ضر .وقد قام البنك بت�صوير �أغنية تراثية حول احلملة بالتعاون
مع فرقة تلفزيون الكويت ملا لهذه الفرقة من جهود ملمو�سة يف الإبقاء على الرتاث الكويتي
حا�ضراً عرب الأجيال ،كما قدم البنك �شكراً خا�صاً للفرقة على جهودهم املبذولة يف �إجناح الأغنية
الرتاثية حيث تهافت العديد من م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي  YouTubeعلى م�شاهدة
الأغنية التي حملت معاين عديدة للتقاليد والعادات الكويتية القدمية .واجلدير بالذكر �أن
حملة التجاري لإحياء الرتاث الكويتي مل تكن وليدة اللحظة ولكنها جاءت مكملة جلهود البنك
الرامية �إىل املحافظة على الرتاث وامل�أثور ال�شعبي القدمي منذ عقود عديدة .وبهذه املنا�سبة قام
البنك ب�إهداء الفرقة درعاً تذكارياً تقديراً جلهودهم يف املحافظة على العادات الكويتية القدمية
ب�شكل عام ويف �إجناح حملة التجاري الرتاثية عرب الأغنية الرتاثية التي قدموها ب�شكل خا�ص.

�إهداء درع تقديري لفرقة تلفزيون الكويت

18
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ومن �أبرز فعاليات احلملة الرتاثية التي قدمها التجاري هي التواجد يف مول  360و�إقامة
معر�ض م�صغر ا�شتمل على عرو�ض ٍ حية لل�صناعات الكويتية القدمية التي متيز بها الرعيل
الأول من �أهل الكويت بالإ�ضافة �إىل معر�ض للتحف القدمية النادرة التي عك�ست منوذجاً حياً
للرتاث الكويتي القدمي ،حيث القى املعر�ض ا�ستح�ساناً ملحوظاً من قبل اجلمهور ورواد و�إدارة
املجمع .ومن الفعاليات التي �صاحبت احلملة كان تنظيم البنك لعدد من الزيارات التعليمية
لنخبة منتقاه من مدار�س الدولة النموذجية بهدف اطالع الطلبة والطالبات على �أكرب قدر
من املعلومات الرتاثية والألعاب ال�شعبية واملهن والأمثال التي كان يتم تداولها يف املا�ضي .وقد
ت�ضمنت الزيارات العديد من امل�سابقات الرتاثية املتنوعة ،حيث تفاعل الطلبة والطالبات مع

املعر�ض الرتاثي يف مول 360

عرو�ض حية يف مول 360

عرو�ض حية لل�صناعات الكويتية خالل حملة “يا زين تراثنا” يف مول 360

البنك التجاري الكويتي 19

عرو�ض حية لل�صناعات الكويتية خالل حملة “يا زين تراثنا” يف مول 360

الأ�سئلة التي مت طرحها عليهم ،وتخللت برامج الزيارات توزيع الهدايا على امل�شاركني ،ومت تنظيم
ور�ش عمل �شارك فيها الطلبة والطالبات والهيئة التدري�سية لكل مدر�سة يف �صناعة جم�سم للبيت
الكويتي القدمي الذي مت �إهدا�ؤه يف نهاية الزيارة �إىل املدر�سة.

حملة “يا زين تراثنا”  -ور�ش عمل خالل زيارة املدار�س

20
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حملة “يا زين تراثنا” باملدار�س

كما وا�صل البنك التجاري فعاليات حملته الرتاثية “يازين تراثنا” من خالل تعاونه مع حمطة
الغناء العربي الـ �إف �إم  103.7لتغطية احلملة �إعالمياً عرب برنامج “القايلة”.
وبهذه املنا�سبة ا�ست�ضافت �أ�سرة برنامج “القايلة” م�ساعد املدير العام – �إدارة الإعالن والعالقات
العامة �أماين الورع – لتعريف امل�ستمعني ب�أهداف احلملة والأن�شطة التي �ستواكب هذه احلملة
وامل�سابقة التي خ�ص�صت لهذه املنا�سبة .وقد �أبدى مقدمي الربنامج ال�سيد/طالل الياقوت
وال�سيد /مايك مبلتع يف بداية املقابلة �إعجابهم ال�شديد بالهدايا التي تتنا�سب مع فكرة احلملة
بالإ�ضافة �إىل كتيب احلملة الذي ي�سلط ال�ضوء على الأ�سواق الكويتية القدمية واجلوانب
االجتماعية الرتاثية ،كما عربا عن �شكرهم للبنك على هذه الفكرة الهادفة �إىل املحافظة على

�إعالمي ًا عرب برنامج “القايلة”
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الرتاث الكويتي القدمي .و�أبدت �أ�سرة الربنامج �أي�ضاً �إعجابها ال�شديد بالأغنية الرتاثية التي
�أدتها فرقة التلفزيون الكويتي خ�صي�صاً لهذه املنا�سبة واالت�صاالت العديدة التي تلقاها الربنامج
من امل�ستمعني الذين عربوا �أي�ضاً عن �إعجابهم بالأغنية.
وا�ستكما ًال للحملة الرتاثية ،قام البنك التجاري برعاية الأم�سيات ال�شعبية التي نظمها بيت لوذان
احتفا ًال بالعيد الوطني على مدى ثالثة �أيام .وذلك ت�أكيداً على اهتمام البنك بدعم امل�ؤ�س�سات
واجلهات التي تعمل على �إحياء الرتاث الكويتي .ومن هذا املنطلق فقد قام البنك برعاية
الأم�سيات ال�شعبية التي �أحيتها كل من فرقة بن ح�سني ال�شعبية وفرقة التلفزيون و�أخرياً فرقة
فا�ضل كنكوين التي تعمل على �إحياء الإيقاعات الكويتية يف الأغنية الكويتية ،وقد �شهدت هذه
الأم�سيات عدداً كبرياً من ح�ضور املهتمني بالفن الكويتي الأ�صيل.
كما قام البنك �أي�ضاً بتنظيم �أم�سية تراثية يف اجلامعة الأمريكية يف الكويت ،حيث ا�شتملت
الأم�سية على حلقة تعريفية عن مفردات ومرادفات اللهجة الكويتية ون�ش�أتها وتطورها ،وقام
ال�سيد /خالد الر�شيد  -الذي اعد كتاب “�أ�سرار اللهجة الكويتية” ب�إلقاء حما�ضرة ب�سيطة عن

احتفالية فرقة التلفزيون

22

امل�سئولية الإجتماعية 2012

رعاية الأم�سيات ال�شعبية التي نظمها بيت لوذان

فرقة تلفزيون الكويت يف اجلامعة الأمريكية بالكويت برعاية التجاري

اللهجة الكويتية القدمية وعن ن�ش�أة الأ�سر الكويتية وحياتهم ،وقد تفاعل احل�ضور مع احللقة
من خالل طرحهم عدداً من الأ�سئلة .واختتمت فرقة التلفزيون هذه الأم�سية بتقدمي و�صلة
تراثية عن الفن الكويتي الأ�صيل .وقد تفاعل احل�ضور مع الو�صلة التي امتدت على مدى �ساعة
كاملة حيث القت ا�ستح�سان الهيئة التدري�سية و�أي�ضاً الطلبة.
وقد �صاحبت احلملة منذ انطالقها حملة �إعالنية يف خمتلف الو�سائل الإعالمية وقنوات التوا�صل
االجتماعي ا�ستعر�ض البنك من خاللها اللوحات املختلفة التي ا�شتملت عليها رزنامات التجاري
حيث عربت كل لوحة عن منا�سبة قد عاي�شها �آبا�ؤنا و�أجدادنا باملا�ضي.

احتفال اجلامعة الأمريكية بالكويت
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م�شاركات وم�ساهمات اجتماعية
و�إن�سانية خمتلفة

|
|

حملة “هون عليهم” من البنك التجاري

•حملة “هون عليهم”
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توزيع امل�ساعدات للعمال يف ف�صل ال�شتاء

توزيع املاء والكمامات والهدايا للعمال يف ف�صل ال�صيف

و�ضمن برامج امل�سئولية االجتماعية ،قام البنك باطالق حملة “هون عليهم” التي ُخ�ص�صت
لعمال النظافة والبناء ،وذلك من خالل زيارة مواقع البناء و�أماكن تواجد عمال التنظيف
بال�شوارع لتوزيع املاء والكمامات الطبية الواقية من الغبار وكذلك معقم الأيدي وغطاء الر�أ�س
الذي يحمل �شعار و�إ�سم البنك التجاري وبع�ض الهدايا على هذه الفئة .وقد جاءت هذه املبادرة
�إمياناً من البنك بالدور الهام امللقى على عمال النظافة بال�شوارع ودورهم يف حماية البيئة
وجتميل ال�شوارع وزراعة الأ�شجار ،وكذلك عمال البناء الذين يعملون يف �أجواء �صعبة يعانون
فيها من ارتفاع درجات احلرارة والغبار الذي تتعر�ض له البالد من �آن لآخر .بالإ�ضافة اىل ذلك
فقد قام البنك بتوزيع اجلاكيتات ال�شتوية والقبعات وال�شاالت الواقية من الربد على العمال يف
ف�صل ال�شتاء يف �إطار نف�س احلملة .ولقد �أتت فكرة حملة “هون عليهم” لتكون يف �إطار م�سئولية
البنك املجتمعية ،حيث كان لهذه احلملة �صدى طيب عند عدد كبري من �أفراد املجتمع الذين
�أ�شادوا بهذه احلملة من خالل ات�صالهم و�شكرهم للبنك وكذلك القائمني على احلملة.

توزيع املاء والكمامات والهدايا للعمال
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التوا�صل الإجتماعي

|

معر�ض “هواة التجاري” لعام 2012

•التوا�صل مع املوظفني يف �إطار الأ�سرة الواحدة
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معر�ض “هواة التجاري” لعام 2012

ع��زز البنك دوره جت��اه موظفيه يف دع��م مواهبهم الفنية من خ�لال 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 خارجية للمعر�ض
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تكرمي املوظفة �أ�سرار علي فا�ضل واملوظف �سليمان جمال الق�صار بطلي الرماية

ويف �إطار رعاية البنك ملوظفيه ،قام البنك بتكرمي كل من املوظفة� /أ�سرار علي فا�ضل واملوظف/
�سليمان جمال الق�صار مبنا�سبة ح�صولهما على املركز االول يف ك�أ�س بطولة الرماية ال�ساد�سة
التي نظمها نادي م�صارف الكويت .كما هنىء املوظف /حممد الرامزي احلائز على املركز الأول
لبطولة اال�سكوا�ش.
واحتفل التجاري بعدد من موظفيه الذين �أنهوا بنجاح وتفوق فرتة التدريب يف برامج ال�شهادات
املعتمدة من قبل معهد الدرا�سات املالية  – IFSيف بريطانيا وح�صلوا على مراتب متقدمة بني
البنوك الأخرى .وقد �شارك موظفو البنك يف هذه الدورات التدريبية امل�صرفية املتخ�ص�صة �إمياناً
من البنك ب�أهمية زيادة كفاءة ومهنية ودرجة احرتافية املوظفني وهو ما ي�سعي �إليه البنك دوماً.
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تكرمي املوظف حممد الرامزي بطل اال�سكوا�ش

ويف �إطار حر�ص البنك على دعم التوا�صل مع عمالئه وموظفيه من �أ�صحاب احل�سابات املختلفة،
قام البنك بتنظيم اليوم املفتوح لعمالء “ح�سابي الأول” مبجمع دي�سكفري والذي ا�شتمل على

�صورة للم�شاركني مبعر�ض هواة التجاري

جانب من معر�ض هواة التجاري
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يوم مفتوح لعمالء “ح�سابي الأول” مبجمع دي�سكفري

يوم مفتوح لعمالء “ح�سابي الأول” مبجمع دي�سكفري

العديد من الفعاليات الرتفيهية لعمالء احل�ساب و�شهد �إقبا ًال الفتاً من العمالء ال�صغار وذويهم.
وقام البنك �أي�ضاً بتنظيم يوم مفتوح �آخر لعمالء هذا احل�ساب مبنتزه ال�شعب الرتفيهي ومتت

يوم مفتوح يف منتزه ال�شعب الرتفيهي
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قيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم للموظفني

فح�ص �ضغط الدم للموظفني

دعوة جميع املوظفني و�أ�سرهم لال�ستمتاع بيوم عائلي مفتوح يف �أجواء من الفرحة والبهجة.
كما وا�صل البنك جهوده الرامية �إىل تقدمي كافة �سبل الرعاية ال�صحية ملوظفيه حيث قامت
�إدارة البنك ،وبالتعاون مع �إدارة ال�صندوق الأهلي للتعليم التطبيقي  -كلية التمري�ض،
بتنظيم يوماً لإجراء فحو�صات جمانية ملوظفي البنك مببنى البنك ب�شارع بريوت ،ا�شتملت

ا�ستقبال عيادة امليدان خلدمات طب الأ�سنان
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على �إجراء حتاليل طبية لقيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وقيا�س ال�ضغط ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي الن�صح والإر�شادات الطبية للموظفني والرد على كافة اال�ستف�سارات املتعلقة
بال�صحة ب�صفة عامة .وقد قام عدد من طلبة كلية التمري�ض املتميزين ب�إجراء فحو�صات
ال�سكر وقيا�س �ضغط الدم ملوظفي البنك الذين توافدوا لالطمئنان على �صحتهم ،حيث قام
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س املرافقني لهم بتوعية املوظفني ب�أهمية قيا�س �ضغط الدم
و�إجراء فح�ص ال�سكر بني فرتة و�أخرى.
وا�ستكمل البنك جهوده با�ستقبال عيادة امليدان خلدمات طب الفم والأ�سنان باملقر الرئي�سي
بالبنك ،لإجراء الفح�ص الالزم ملوظفي البنك وتقدمي الن�صح والإر�شادات الطبية لهم

اجراء فح�ص طبي للموظفني يف العيادات املتنقلة
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دورة تدريبية ملوظفي البنك على اال�سعافات االولية

والرد على كافة اال�ستف�سارات املتعلقة ب�صحة الفم والأ�سنان وكيفية املحافظة عليها.
كما قام البنك وبالتعاون مع وزارة ال�صحة بتنظيم دورات تدريبية ملوظفي البنك لتدريبهم
على �إنقاذ احلياة (الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي والرئوي) وقد تخللت هذه احللقات
التدريبية حما�ضرات وتوجيهات نظرية بالإ�ضافة �إىل جم�سمات للتدريب احلي و�شارك
موظفو وموظفات البنك يف التمارين العملية والنظرية املرتبطة بهذه الدورات التي
ا�ستمرت على مدى يومني.

متارين عملية على �إنقاذ احلياة
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دعم الأن�شطة الريا�ضية

|

دعم بطل الراليات  -م�شعل النجادة

•دعم الأن�شطة الريا�ضية
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يف �إطار �سعيه وجهوده امل�ستمرة لدعم ورعاية الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية يف دولة
الكويت ،قام البنك التجاري الكويتي بدعم بطل الراليات م�شعل النجادة – بطل الكويت
وال�شرق الأو�سط يف الراليات ،وقد جاء هذا الدعم من جانب البنك لي�ؤكد حر�صه على
دعم الأن�شطة الريا�ضية والوقوف �إىل جانب �أبناء الوطن يف �إطار م�سئوليته االجتماعية
كم�ؤ�س�سة م�صرفية رائدة .كما تكفل البنك برعاية نادي بوكا الريا�ضي لكرة القدم
للأطفال على مدار عام كامل.

رعاية نادي بوكا لكرة القدم
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و�إمياناً من البنك ب�أهمية الريا�ضة لكافة �أفراد املجتمع ،قام البنك بتقدمي مبلغ مايل
جلمعية الرميثية التعاونية كم�ساهمة ح�صرية منه لتطوير م�ضمار امل�شي الذي يخدم
قاطني منطقة الرميثية واملناطق املجاورة ،وحر�صاً على ت�أمني الراحة الق�صوى ملحبي
ريا�ضة امل�شي ،وقد جاءت هذه امل�ساهمة من منطلق الدعم والرعاية التي يوليهما البنك
مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تعتني بخدمة �أفراد املجتمع كافة.

ت�سليم �شيك مل�ضمار امل�شي يف الرميثية
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كما يحر�ص التجاري على امل�شاركة يف العديد من الفعاليات الإن�سانية واالجتماعية
والريا�ضية املوجهة لفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ويف هذا ال�سياق قام البنك بتقدمي
الرعاية الكاملة لبطولة تن�س الطاولة للفتيات املكفوفات والتي حملت ا�سم “بطولة البنك
التجاري” وذلك على م�ستوى جمعية املكفوفني الكويتية التي �شاركت فيها ع�ضوات
اجلمعية يف جو تناف�سي ي�سعى البنك واجلمعية من خالله لر�سم الب�سمة على وجوه
املكفوفني وتوطيد �أوا�صر ال�صداقة والتعاون فيما بينهم.

تن�س الطاولة للفتيات املكفوفات
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دعم امل�ؤمترات واملعار�ض

|

م�شاركة البنك يف ملتقى املر�أة اخلليجية

•دعم امل�ؤمترات واملعار�ض
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ويف �إطار حر�صه الدائم على دعم الفعاليات والأن�شطة االقت�صادية التي ت�ساهم يف تناول
وطرح ومناق�شة العديد من الأمور والق�ضايا االقت�صادية واملالية الهامة ،قدم البنك
الرعاية املا�سية مللتقى املر�أة اخلليجية وفر�ص اال�ستثمار ،وقد جاءت هذه الرعاية �إمياناً
بدور املر�أة اخلليجية يف النهو�ض التدريجي بعملية التنمية واحلركة االقت�صادية يف خمتلف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .كما �شارك البنك برعاية ملتقى “ال�شركات

م�شاركة البنك يف ملتقى املر�أة اخلليجية
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واخلدمات” الذي جاء انطالقاً من حر�صه الدائم على دعم وت�شجيع الفعاليات االقت�صادية
املختلفة التي تنظمها الهيئات وامل�ؤ�س�سات الكويتية وتكون ذات بعد اقت�صادي ينعك�س على
خطط وم�شاريع التنمية التي ي�شجعها ويدعمها البنك عرب تقدمي التمويل الالزم لأن�شطتها.

رعاية ملتقى “ال�شركات واخلدمات”
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ووا�صل البنك دعمه للأن�شطة والفعاليات ال�شبابية من خالل رعاية معر�ض “ ”Y-Genال�شبابي
الذي نظمته جمموعة من ال�شابات الكويتيات من �أ�صحاب الطموح بهدف دعم امل�شاريع
ال�صغرية التي يقوم بها ال�شباب الراغبني يف التحول �إىل العمل احلر.

معر�ض “”Y-Gen
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دعم ورعاية �أن�شطة وزارة الرتبية

|

م�شاركة يف املعر�ض الوظيفي يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

•العلم والبحث العلمي والتدريب
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يويل البنك اهتماماً للم�سرية التعليمية والرتبوية يف الكويت من خالل تقدمي م�ساهمته
ال�سنوية لدعم �أن�شطة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،وت�أكيداً على التزامه يف دعم م�سرية
التعليم يف البالد� ،شارك البنك مب�ؤمتر البنوك ال�شبابي الأول الذي نظمته رابطة طلبة
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بهدف زيادة وعي الطلبة والطالبات الدار�سني مبزايا
العمل يف القطاع امل�صريف ومدى �أهمية القطاع امل�صريف وال�صناعة البنكية يف االقت�صاد
الوطني ،بالإ�ضافة �إىل تعميق التوا�صل بني القيادات يف القطاع البنكي مع الطلبة وال�شباب
عموماً وتبادل وجهات النظر واكت�ساب اخلربات من ال�ضيوف و�إبداء الآراء واالقرتاحات.
كما قام البنك برعاية معر�ض “�صناع الإقت�صاد وفر�ص العمل” الذي نظمته كلية العلوم
الإدارية يف جامعة الكويت .وقد جاءت هذه امل�شاركة لت�ؤكد من جديد حر�ص التجاري
الدائم على توا�صله مع خمتلف امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تعمل على دعم وت�أهيل الطلبة
من ال�شباب من �أجل خدمة املجتمع ب�صورة �أف�ضل ،كما قدم الرعاية الذهبية مل�ؤمتر رابطة
طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

رعاية معر�ض “�صناع الإقت�صاد وفر�ص العمل” يف جامعة الكويت
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وقام البنك برعاية حفل متفوقي وخريجي طلبة كلية احلقوق يف جامعة الكويت والذي مت
تنظيمه من قبل جمعية القانون .وجاءت هذه املبادرة من التجاري لدعم املبادرات ال�شبابية
وتقدمي كافة �سبل الرعاية والدعم للفعاليات والأن�شطة ال�شبابية امياناً من البنك ب�أهمية
اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري.
كما �شارك البنك التجاري مبعر�ض الفر�ص الوظيفية الذي نظمته جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا ،والذي �أقيم يف مقر اجلامعة ،وت�أتي هذه امل�شاركة من منطلق حر�صه على
التواجد دائماً يف الفعاليات والأن�شطة التي تهدف �إىل دعم ال�شباب الكويتي يف جميع
املجاالت ومن �أهمها توفري فر�ص العمل لل�شباب الكويتي الطموح ،حيث يرى التجاري
�أهمية تنمية قدرات وطاقات ال�شباب الكويتي على الإبداع والنجاح من خالل دعمهم
والتوا�صل معهم.

جانب من حفل تكرمي خريجي كلية احلقوق
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احل�ضور يف حفل تكرمي خريجي كلية احلقوق

