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البنك التجاري الكويتي
مسيرة حافلة من العطاء والعمل الخيري....
يســرني أن أضــع بــن أيديكــم كتيــب املســئولية االجتماعيــة للبنــك التجــاري لعــام  2021والــذي يضــم منــاذج ُم َشــرِ فة
عــن األنشــطة والفعاليــات واحلمــات التــي قــام البنــك برعايتهــا ودعمهــا خــال عــام .2021
رغ ــم التحدي ــات غي ــر املس ــبوقة الت ــي واجه ــت العال ــم خ ــال العام ــن املاض ــن ،ح ــرص البن ــك التج ــاري الكويت ــي
علـــى مواصلـــة برنامجـــه الشـــامل للعمـــل االجتماعـــي بهـــدف خدمـــة املجتمـــع وتعزيـــز العمـــل اإلنســـاني واخليـــري
واحملافظــة علــى التــراث الكويتــي والبيئــة البحريــة والبريــة ،حيــث يضــع البنــك املســئولية االجتماعيــة ضمــن أهدافــه
االس ــتراتيجية من ــذ تأسيس ــه.
وتتجل ــى املس ــئولية االجتماعي ــة للبن ــك ف ــي حرص ــه عل ــى إقام ــة عالق ــات ش ــراكة ناجح ــة م ــع مختل ــف مؤسس ــات
املجتم ــع املدن ــي وجه ــات العم ــل االجتماع ــي إلميان ــه بأهمي ــة تضاف ــر اجله ــود ملواجه ــة التحدي ــات ،وحتقي ــق التنمي ــة
املس ــتدامة للوط ــن وجمي ــع أف ــراد املجتم ــع.
ومــن هــذا املنطلــق ،اســتمرت جهــود البنــك التجــاري الكويتــي ،ممثــا ً بقطــاع التواصــل املؤسســي ،فــي لعــب دور فعــال
فــي تقــدمي الدعــم والرعايــة للفعاليــات واألنشــطة التعليميــة والرياضيــة والصحيــة والثقافيــة واإلنســانية.
ويأت ــي ذوو الهم ــم ومتح ــدو االعاق ــة ف ــي ب ــؤرة اهتم ــام البن ــك ،حي ــث يق ــوم البن ــك برعاي ــة املس ــابقات والفعالي ــات
واألنش ــطة املقدم ــة له ــذه الفئ ــة اجلدي ــرة ب ــكل رعاي ــة واهتم ــام إميانـ ـاً بأهمي ــة مس ــاعدة ه ــذه الش ــريحة وتذلي ــل
الصع ــاب الت ــي تواجهه ــم لدمجه ــم م ــع أقرانه ــم األصح ــاء.
وضم ــن إط ــار برنامج ــه للمس ــئولية االجتماعي ــة ،ق ــام البن ــك بتوعي ــة املوظف ــن بأهمي ــة العناي ــة بالرياض ــة والصح ــة
وممارس ــة أس ــلوب حي ــاة صحي ــة .وح ــرص البن ــك ،بالترتي ــب م ــع اجله ــات املعني ــة ،عل ــى تنظي ــم فعالي ــات صحي ــة
مختلفــة للكشــف املبكــر عــن بعــض األمــراض املزمنــة وحثهــم علــى إجــراء الفحوصــات الالزمــة ومعرفــة ســبل الوقايــة
م ــن ه ــذه األم ــراض إميان ـاً م ــن البن ــك ب ــأن "الوقاي ــة خي ــر م ــن الع ــاج" .ونظ ــراً جلائح ــة في ــروس كورون ــا ،فق ــد س ــعى
البنــك  -بالتعــاون مــع فريــق التطعيــم التابــع لــوزارة الصحــة  -إلــى حصــول جميــع املوظفــن علــى التطعيمــات الالزمــة
ض ــد الوب ــاء حماي ــة له ــم وللمجتم ــع.
ويواصـــل "التجـــاري" دعمـــه حلملـــة «لنكـــن علـــى درايـــة» للعـــام الثانـــي ،وهـــي احلملـــة التـــي أطلقهـــا بنـــك الكويـــت
املركــزي بالتعــاون مــع احتــاد مصــارف الكويــت فــي عــام  2021لنشــر الثقافــة املصرفيــة واملاليــة بــن شــرائح املجتمــع
املختلف ــة ،حي ــث يس ــتخدم البن ــك قنوات ــه االلكتروني ــة وحس ــاباته عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي لتوعي ــة العم ــاء
بأهمي ــة حماي ــة بياناته ــم املصرفي ــة م ــن عملي ــات االحتي ــال.
وعلــى صعيــد أخــر ،واصــل البنــك جهــوده الراميــة إلــى إحيــاء التــراث الكويتــي الــذي يعتبــر مــرآة تعكــس طبيعــة وحيــاة
اآلبــاء واألجــداد فــي ماضــي الكويــت الغنــي باملعانــي والعبــر والتــي يجــب أن تظــل حاضــرة فــي االذهــان وذلــك كرمــز
للهويــة الوطنيــة.
وف ــي اخلت ــام ،ف ــإن البن ــك التج ــاري الكويت ــي ،بتضاف ــر جه ــود مجل ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــا واملوظف ــن م ــع جه ــود
قطــاع التواصــل املؤسســي ،ســوف يواصــل مســيرته فــي خدمــة املجتمــع ومؤسســاته املدنيــة مــن خــال برامــج وأنشــطة
وفاعلي ــات مبتك ــرة ومصمم ــة خصيص ـاً لدع ــم جه ــود التنمي ــة املس ــتدامة ف ــي وطنن ــا احلبي ــب.
الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
مدير عام  -قطاع التواصل املؤسسي
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أنشطة المسئولية االجتماعية للعام 2021

المقدمة

يؤم ــن البن ــك التج ــاري الكويت ــي أن املس ــئولية االجتماعي ــة ه ــي الت ــزام مؤسس ــي وج ــزء ال يتج ــزأ م ــن جه ــود
البنــك الراميــة نحــو تعزيــز املواطنــة والتنميــة املســتدامة ،ومــن هــذا املنطلــق أخــذ البنــك التجــاري الكويتــي
زم ــام املب ــادرة م ــن س ــتينات الق ــرن املاض ــي بدم ــج البرام ــج واألنش ــطة والفعالي ــات املتنوع ــة للمس ــئولية
االجتماعيــة ضمــن اخلطــط االســتراتيجية للبنــك وباتــت أنشــطة املســئولية االجتماعيــة وبرامــج االســتدامة
تكتس ــب أهمي ــة خاص ــة بالنس ــبة للبن ــك عل ــى م ــر الس ــنني.
وعل ــى الرغ ــم م ــن الظ ــروف الت ــي م ــرت به ــا الكوي ــت والعال ــم بأس ــره ج ــراء اس ــتمرار جائح ــة كورون ــا للع ــام
الثان ــي ،إال أنه ــا ل ــم متن ــع البن ــك م ــن ترس ــيخ مكانت ــه ف ــي مج ــال املس ــئولية االجتماعي ــة وتق ــدمي الرعاي ــة
واملشــاركة فــي شــتى مجــاالت العمــل اإلنســاني واالجتماعــي واخليــري ،وهــو مــا ســاهم فــي ترســيخ وإبــراز
الص ــورة العام ــة للبن ــك خ ــال ع ــام  2021وأك ــد مس ــئوليته االجتماعي ــة جت ــاه املجتم ــع.
وقــد واصــل البنــك ،بتضافــر جهــود كافــة القطاعــات واإلدارات ،فــي التعامــل مــع اجلائحــة بشــكل احترافــي
بدايــة مــن التأكيــد علــى موظفيــه بضــرورة االلتــزام التــام باإلجــراءات االحترازيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة
وتنظيــم العديــد مــن األنشــطة والبرامــج واملبــادرات الهادفــة لنشــر التوعية ،وتوفيـــر بيئة عمـــل تراعـــي أفضـــل
معاييـــر الصحــة والســامة املهنيـــة وتدريــب وتوعيــة املوظفــن علــى " بروتوكــول العــودة للعمــل :مــا بعــد جائحــة
في ــروس كورون ــا املس ــتجد (  ) Covid -19وانته ــا ًء بالتنس ــيق والتع ــاون م ــع وزارة الصح ــة بتخصي ــص " ي ــوم
التطعي ــم" لكاف ــة املوظف ــن وذل ــك داخ ــل املق ــر الرئيس ــي للبن ــك ،وذل ــك للمحافظ ــة عل ــى س ــامة املوظف ــن.
فــي ظــل مــا شــهدته البــاد مــن ظــروف اســتثنائية ناجتــة عــن تفشــي جائحــة كورونــا ،جنــح البنــك التجــاري
الكويت ــي ف ــي التعاط ــي م ــع الظ ــروف الت ــي فرضته ــا ه ــذه اجلائح ــة م ــن خ ــال التزام ــه ببرام ــج املس ــئولية
االجتماعي ــة الت ــي ش ــملت مختل ــف األنش ــطة االجتماعي ــة الت ــي مت حتديده ــا لتع ــود بالنف ــع عل ــى أف ــراد
املجتم ــع وه ــو م ــا يؤك ــد م ــن جدي ــد الت ــزام البن ــك بالقي ــم املجتمعي ــة الت ــي أرس ــاها من ــذ وق ــت طوي ــل.
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الدور االجتماعي للبنك
•حملة "ضاعف أجرك مع التجاري"
•ذوي الهمم ومتحدي اإلعاقة في بؤرة اهتمام البنك
•االحتفال باألعياد الوطنية
•المشاركة في الحمالت التوعوية الهامة الهادفة إلى المحافظة على البيئة
•حملة هون عليهم  ....اهتمام ورعاية لفئة عمال التنظيف والبناء
•دعم فعاليات المحافظات
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حملة "ضاعف أجرك مع التجاري"
لق ــد كان التج ــاري س ــباقاً بط ــرح احلم ــات اخليري ــة واالنس ــانية املبتك ــرة الت ــي لطامل ــا ح ــازت عل ــى جوائ ــز وحقق ــت
أه ــداف اجتماعي ــة وإنس ــانية وخيري ــة متمي ــزة ف ــي س ــجل البن ــك احلاف ــل بالعط ــاء.

شعار حملة "ضاعف أجرك مع التجاري"

وف ــي إط ــار ترس ــيخ مب ــدأ املس ــئولية االجتماعي ــة ،واص ــل البن ــك حمل ــة "ضاع ــف أج ــرك م ــع التج ــاري" الت ــي مت ــت
املوافقــة عليهــا مــن قبــل وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل الهادفــة إلــى حتقيــق التكافــل االجتماعــي عــن طريــق قيــام
البن ــك بالتب ــرع مببل ــغ مماث ــل مل ــا يقدم ــه أي متب ــرع للجمعي ــات واجله ــات اخليري ــة املش ــاركة ف ــي احلمل ــة م ــن خ ــال
حس ــاباتها ل ــدى البن ــك التج ــاري ،وق ــد حقق ــت احلمل ــة األه ــداف املنش ــودة ومازال ــت تس ــاهم ف ــي حتقي ــق التكاف ــل
االجتماع ــي والتش ــجيع عل ــى ب ــذل املزي ــد ف ــي أوج ــه اخلي ــر املتنوع ــة.

ذوي الهمم ومتحدي اإلعاقة في بؤرة اهتمام البنك

انطالقــاً م ــن ح ــرص البن ــك عل ــى مش ــاركة املجتم ــع ف ــي مختل ــف املناس ــبات والنش ــاطات الت ــي تخ ــدم جمي ــع فئ ــات
املجتم ــع وخصوص ـاً ذوي الهم ــم ومتح ــدي االعاق ــة ،ق ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي برعاي ــة مس ــابقة الس ــباحة ل ــذوي
الهم ــم ومتح ــدي اإلعاق ــة مبش ــاركة م ــع أقرانه ــم األصح ــاء والت ــي نظمته ــا حمل ــة "كان" حت ــت ش ــعار "الرياض ــة وقاي ــة"
وتأتــي هــذه الرعايــة ترجمــة ملســئولية البنــك االجتماعيــة جتــاه مختلــف فئــات وقطاعــات املجتمــع  ،واســتكماالً لــدوره
املمي ــز ف ــي دع ــم مختل ــف أنش ــطة ذوي الهم ــم ومتح ــدي اإلعاق ــة.

رعاية مسابقة سباحة ذوي االحتياجات الخاصة
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االحتفال باألعياد الوطنية
مبناســبة االحتفــال بالعيــد الوطنــي وعيــد التحريــر ،قــام البنــك بتزيــن وإضــاءة املبنــى الرئيســي كتقليــد ســنوي يحــرص
علــى القيــام بــه تعبيــراً عــن روح االنتمــاء والوفــاء للكويــت .كمــا نظــم قطــاع التواصــل املؤسســي زيــارة خاصــة لقطــاع
ش ــؤون العملي ــات ب ــاإلدارة العام ــة املركزي ــة للعملي ــات – ب ــوزارة الداخلي ــة ،ملش ــاركة موظف ــي ش ــؤون العملي ــات املركزي ــة
( )112فرح ــة االعي ــاد الوطني ــة تقدي ــرا جلهوده ــم الت ــي يبذلونه ــا ف ــي كل االوق ــات وخصوصــاً خ ــال أزم ــة كورون ــا.

تقديم الهدايا لموظفي شؤون العمليات المركزية ( )112بمناسبة العيد الوطني

مشاركة العمال فرحة األعياد الوطنية
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كم ــا نظ ــم البن ــك فعالي ــة االحتف ــال بالعي ــد الوطن ــي وعي ــد التحري ــر م ــع موظفي ــه ،م ــن خ ــال اقام ــة جن ــاح تراث ــي
مصغ ــر ،ف ــي املق ــر الرئيس ــي للبن ــك ،مراعيــاً ف ــي ذل ــك تطبي ــق كاف ــة االش ــتراطات الصحي ــة والتباع ــد االجتماع ــي،
حرصـ ـاً عل ــى صح ــة وس ــامة جمي ــع موظفي ــه .وق ــد حظ ــي اجلن ــاح بحض ــور كل م ــن رئي ــس مجل ــس ادارة البن ــك
التجــاري الشــيخ  /أحمــد دعيــج الصبــاح ورئيــس اجلهــاز التنفيــذي الســيدة /إلهــام محفــوظ وفريــق اإلدارة التنفيذيــة،
مب ــا يعك ــس ح ــرص اإلدارة العلي ــا بالبن ــك عل ــى مش ــاركة املوظف ــن فرح ــة األعي ــاد الوطني ــة.

رئيس مجلس اإلدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح يشارك موظفي البنك االحتفال بالعيد الوطني

وف ــي اط ــار آخ ــر ،ق ــام فري ــق قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي مبش ــاركة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء املتواجدي ــن ف ــي موق ــع
عمله ــم فرح ــة األعي ــاد الوطني ــة ،وذل ــك بتوزي ــع الهداي ــا التذكاري ــة وأع ــام الكوي ــت عليه ــم احتف ــاالً به ــذه املناس ــبة
وذلــك فــي إطــار فعاليــات حملــة " هــون عليهــم " الراميــة إلــى االهتمــام بفئــة عمــال البنــاء والتنظيــف وإدخــال البهجــة
والس ــرور عل ــى نفوس ــهم ف ــي جمي ــع األوق ــات؛ علمــاً ب ــأن فري ــق التواص ــل املؤسس ــي ق ــد أخ ــذ بع ــن االعتب ــار كاف ــة
االش ــتراطات الصحي ــة والتباع ــد االجتماع ــي عن ــد القي ــام بعملي ــة توزي ــع الهداي ــا عل ــى العم ــال جتاوبــاً م ــع الظ ــروف
احلالي ــة وملن ــع تفش ــي وب ــاء كورون ــا.

رئيس الجهاز التنفيذي السيدة  /إلهام محفوظ تتوسط فريق قطاع التواصل المؤسسي
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المشاركة في الحمالت التوعوية الهامة الهادفة إلى المحافظة على البيئة
ف ــي ظ ــل االهتم ــام العامل ــي ال ــذي تخط ــى ب ــه البيئ ــة وأهمي ــة احملافظ ــة عليه ــا مل ــا له ــا م ــن تأثي ــر كبي ــر ف ــي صح ــة
وســامة املجتمعــات ،ولكــي يتمتــع املجتمــع ببيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث يكســوها اخلضــار ،واصــل البنــك أنشــطته
املتنوع ــة الرامي ــة إل ــى احملافظ ــة عل ــى س ــامة البيئ ــة.
وإميانـــاً مـــن البنـــك أن حمايـــة البيئـــة متثـــل بعـــداً اجتماعيـــاً هامـــاً فـــي برامـــج مســـئوليته االجتماعيـــة والتنميـــة
املس ــتدامة ،ق ــام البن ــك بتق ــدمي الدع ــم للحمل ــة البيئي ــة التوعوي ــة لتخضي ــر وتش ــجير املخيم ــات الربيعي ــة باملنطق ــة
اجلنوبي ــة مبحافظ ــة األحم ــدي وحتدي ــداً ف ــي ب ــر اجلليع ــة والت ــي نظمته ــا محافظ ــة األحم ــدي حت ــت ش ــعار "نخ ّي ــم
ون ــزرع" به ــدف تش ــجيع وحتفي ــز أف ــراد املجتم ــع ورواد الب ــر واملخيم ــات للحف ــاظ عل ــى البيئ ــة البري ــة خ ــال موس ــم
الب ــر واملخيم ــات.
كمــا حــرص البنــك علــى تنظيــم حملــة بيئيــة توعويــة للتخضيــر والتشــجير فــي منطقــة األندلــس مبحافظــة الفروانيــة
والت ــي حمل ــت ش ــعار "حديق ــة التس ــامح" بالتع ــاون م ــع فري ــق األي ــادي اخلض ــراء البيئ ــي ،حي ــث هدف ــت ه ــذه احلمل ــة
إلــى زراعــة مــا يقــارب ألــف شــتلة زراعيــة متنوعــة مســتدامة مثــل الســدر ،الصفصــاف واآلراك فــي حديقــة األندلــس.
وف ــي ذات الس ــياق ،ق ــام البن ــك بتق ــدمي الدع ــم للحمل ــة البيئي ــة التوعوي ــة لتنمي ــة جزي ــرة " أم امل ــرادم" الت ــي نظمته ــا
محافظ ــة االحم ــدي ومبش ــاركة اإلدارة العام ــة خلف ــر الس ــواحل ب ــوزارة الداخلي ــة والهيئ ــة العام ــة لش ــؤون الزراع ــة
والث ــروة الس ــمكية والهيئ ــة العام ــة للبيئ ــة.
وضم ــن جه ــود البن ــك ف ــي احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة واالس ــتخدام األمث ــل للم ــوارد وتعزي ــز االس ــتدامة ،يق ــوم البن ــك -م ــن
خ ــال قط ــاع اخلدم ــات العام ــة -بإج ــراء التعدي ــات الالزم ــة وتركي ــب األجه ــزة واألدوات الكفيل ــة بترش ــيد اس ــتهالك
امل ــاء والكهرب ــاء للمحافظ ــة عل ــى دميوم ــة م ــوارد الطاق ــة.
وبه ــدف إع ــادة تدوي ــر النفاي ــات واحملافظ ــة عل ــى البيئ ــة ،ق ــام البن ــك بوض ــع صنادي ــق للنفاي ــات مخصص ــة للم ــواد
البالســتيكية وســلة للمهمــات العامــة وســلة لــأوراق .ويتــم تبنــي منهجيــة العمــل "األخضــر"  GO GREENللمحافظــة
علــى البيئــة ومــن ذلــك جتنــب طباعــة األوراق قــدر املســتطاع لتوفير املوارد الطبيعية مــن أوراق وأخبار وطابعات وكهرباء.

محافظ األحمدي الشيخ فواز الصباح مع ممثل البنك التجاري
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حملة هون عليهم  ....اهتمام ورعاية لفئة عمال التنظيف والبناء
واص ــل البن ــك فعالي ــات حمل ــة "ه ــون عليه ــم" املوجه ــة لفئ ــة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء والت ــي دش ــنها البن ــك من ــذ م ــا
يزيــد عــن  10ســنوات وحــازت علــى جائــزة املشــروع االجتماعــي الرائــد علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
حي ــث اس ــتمر البن ــك ف ــي ترتي ــب الزي ــارات ف ــي املناس ــبات املختلف ــة لفئ ــة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء ف ــي مواق ــع عمله ــم
وتوزيــع الهدايــا واملســتلزمات واملالبــس عليهــم تقديــراً جلهودهــم فــي احملافظــة علــى البيئــة الكويتيــة نظيفــة وصحيــة.

توزيع مستلزمات الشتاء على العمال

ومــن املعــروف أن حملــة "هــون عليهــم" تكتســب أهميــة متزايــدة يوم ـاً بعــد يــوم فــي أجنــدة البنــك املرتبطــة باملســؤولية
االجتماعيــة .وال يدخــر البنــك جهــداً فــي ايجــاد الســبل الكفيلــة بتقــدمي املزيــد مــن العــون والرعاية للفئات املشــمولة بهذه
احلملة .إذ قام البنك بتوزيع وجبات افطار ،في شهر رمضان على عمال التنظيف والبناء في اطار هذه احلملة املبتكرة.
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دعم فعاليات المحافظات
تأكي ــداً ملس ــئوليته ودعم ــه ملؤسس ــات املجتم ــع املدن ــي وعل ــى رأس ــها محافظ ــات الكوي ــت والت ــي تش ــكل ركنــاً أساس ــياً
مــن اســتراتيجية البنــك الشــاملة والهادفــة إلــى ترســيخ مفهــوم جديــد للمســؤولية االجتماعيــة ،قــام البنــك خــال عــام
 2021بتق ــدمي الدع ــم والرعاي ــة حملافظ ــات الكوي ــت وذل ــك بتخصي ــص مس ــاهمة مالي ــة ل ــكل محافظ ــة يت ــم انفاقه ــا
لدعــم مختلــف األنشــطة االجتماعيــة ،الثقافيــة ،التعليميــة ،الرياضيــة ،والبيئيــة التــي تقــوم احملافظــات علــى تنظيمهــا،
وذل ــك إميان ـاً م ــن البن ــك ب ــأن جن ــاح املؤسس ــة ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن جن ــاح املجتم ــع الكويت ــي.

أماني الورع والطواقم الطبية في محافظة الجهراء خالل التكريم

أماني الورع ورجال اإلطفاء في محافظة الجهراء خالل التكريم

ق ــام البن ــك بدع ــم ورعاي ــة امللتق ــى الثقاف ــي األول ال ــذي نظمت ــه محافظ ــة األحم ــدي عب ــر منص ــة زووم وال ــذي اس ــتمر
عل ــى م ــدى ثالث ــة أي ــام .ف ــي إط ــار البرام ــج التوعوي ــة املجتمعي ــة الت ــي يق ــوم عل ــى رعايته ــا البن ــك.
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وضم ــن برنامج ــه لدع ــم األنش ــطة والفعالي ــات الصحي ــة والتوعوي ــة الت ــي تنظمه ــا محافظ ــات الكوي ــت لقاطنيه ــا ،ق ــام
البن ــك بدع ــم احلمل ــة التوعوي ــة لتس ــليط الض ــوء عل ــى أهمي ــة احلص ــول عل ــى اللق ــاح املض ــاد لفي ــروس كورون ــا والت ــي
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نظمته ــا محافظ ــة األحم ــدي .وج ــاءت رعاي ــة البن ــك له ــذه احلمل ــة لتأكي ــد مس ــئوليته االجتماعي ــة وف ــي إط ــار حرص ــه
عل ــى التع ــاون م ــع كاف ــة جه ــات الدول ــة لتحقي ــق املناع ــة املجتمعي ــة إلع ــادة فت ــح احلي ــاة بع ــد تطعي ــم أكب ــر ع ــدد م ــن
الس ــكان ف ــي الكوي ــت م ــن اللقاح ــات املعتم ــدة ض ــد فاي ــروس كورون ــا.
فــي ســياق التعــاون بــن البنــك التجــاري ومحافظــات الكويــت وكذلــك الدعــم الــذي يقدمــه البنــك للفعاليــات واألنشــطة
االجتماعيــة والتربويــة  ،قــام البنــك بتوفيــر كوبونــات مــن مكتبــة جريــر لعــدد مــن طــاب وطالبــات املرحلــة االبتدائيــة

عدد من طالب المدارس يتوسطون أماني الورع ومسئولي محافظة حولي

م ــن ع ــدة م ــدارس حكومي ــة وم ــدارس التربي ــة اخلاص ــة (ذوي الهم ــم) ف ــي محافظ ــة حول ــي ،وهدف ــت احلمل ــة إل ــى
توفيــر املتطلبــات واملســتلزمات املدرســية للطــاب واملســاهمة فــي التخفيــف عــن أوليــاء األمــور وتشــجيع األبنــاء علــى
ب ــذل املزي ــد م ــن اجله ــود ف ــي التحصي ــل الدراس ــي .

تكريم إدارة شبكات توزيع الكهرباء والهيئة العامة للغذاء في محافظة الجهراء
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ف ــي اط ــار الترتيب ــات والبرنام ــج املع ــد م ــن البن ــك لدع ــم الفعالي ــات الت ــي تنظمه ــا محافظ ــات الكوي ــت ،ق ــام البن ــك
باملس ــاهمة ف ــي رعاي ــة فعالي ــة تك ــرمي الط ــاب املتفوق ــن ،ق ــام البن ــك باملس ــاهمة ف ــي رعاي ــة فعالي ــة تك ــرمي الط ــاب
املتفوقــن فــي الثانويــة العامــة علــى مســتوى مــدارس محافظــة مبــارك الكبيــر تقديــراً جلهــود الطلبــة وحرصهــم علــى
االجته ــاد واملثاب ــرة ط ــوال ع ــام دراس ــي رغ ــم جائح ــة كورون ــا وتش ــجيعاً للمتفوق ــن عل ــى مواصل ــة تفوقه ــم الدراس ــي.

تكريم طالب الثانوية بمحافظة مبارك الكبير

فــي ســياق متصــل ،قــام البنــك باملســاهمة فــي رعايــة فعاليــة تكــرمي عــدة جهــات مهمــة خــال جائحــة كورونــا تقديــراً
جلهودهــم املميــزة ودورهــم البــارز والفعــال خــال اجلائحــة ،وهــذة اجلهــات هــي الطواقــم الطبيــة ملستشــفى اجلهــراء
وق ــوة اإلطف ــاء ف ــي احملافظ ــة والعامل ــن ف ــي بلدي ــة اجله ــراء وموظف ــي قس ــم الط ــوارئ إلدارة ش ــبكات توزي ــع الكهرب ــاء
وموظفــي هيئــة الغــذاء الــذي نظمتــه محافظــة اجلهــراء.
كم ــا ق ــام البن ــك برعاي ــة حف ــل تك ــرمي محافظ ــة العاصم ــة ملمثل ــي وزارة االش ــغال والكهرب ــاء وامل ــاء والبلدي ــة تقدي ــراً
لدوره ــم الفع ــال واملتمي ــز ف ــي خدم ــة املجتم ــع ،وتأت ــي رعاي ــة البن ــك له ــذا احل ــدث اس ــتكماالً للترتيب ــات الت ــي ق ــام به ــا
مس ــبقاً م ــع محافظ ــات الكوي ــت ومنه ــا محافظ ــة العاصم ــة به ــدف تق ــدمي جمي ــع س ــبل الدع ــم واملس ــاندة للفعالي ــات
املجتمعي ــة الت ــي تنظمه ــا احملافظ ــة والت ــي تص ــب جميعه ــا ف ــي خدم ــة املجتم ــع واملواط ــن.
وقــد جــاءت مشــاركة ودعــم البنــك لهــذه األنشــطة والفعاليــات انســجاماً مــع رســالة البنــك االجتماعيــة وحرصــه علــى
التفاعــل مــع املجتمــع واحتفاالتــه.

تكريم محافظة العاصمة لممثلي وزارة األشغال والكهرباء والماء والبلدية
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تكريم الطالب المتفوقين على مستوى مدارس محافظة حولي

خالل توزيع الكوبونات على طلبة المدارس
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التواصل االجتماعي مع الموظفين
•التواصل االجتماعي مع الموظفين
•البنك التجاري يستقبل فريق Solutions by STC
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التواصل االجتماعي مع الموظفين
يح ــرص البن ــك ،ممث ـ ً
ـا بقط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ،عل ــى التواص ــل الفع ــال م ــع املوظف ــن م ــن خ ــال كاف ــة وس ــائل
التواصـــل املختلفـــة مثـــل البريـــد االلكترونـــي ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي بأنواعهـــا واالجتماعـــات االفتراضيـــة
وال ــدورات التدريبي ــة واألنش ــطة التطوعي ــة وخ ــال املناس ــبات املختلف ــة ،ويه ــدف ه ــذا إل ــى توعي ــة املوظف ــن وتعزي ــز
س ــبل التواص ــل معه ــم وتق ــدمي كل م ــا ميك ــن أن يس ــتفيد من ــه املوظف ــن وأس ــرهم.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،اس ــتمرت جه ــود قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي لتق ــدمي أفض ــل اخلصوم ــات ملوظف ــي التج ــاري ف ــي
أماك ــن الترفي ــه املختلف ــة وعن ــد تس ــوقهم ل ــدى العدي ــد م ــن املتاج ــر ،حي ــث واص ــل القط ــاع إف ــادة موظف ــي البن ــك
إلكترونيـ ـاً بالع ــروض احلصري ــة املقدم ــة له ــم ل ــدى العدي ــد م ــن املتاج ــر ومناف ــذ البي ــع.

توزيع الهدايا على الموظفات بمناسبة عيد األم

ونظ ــراً مل ــا تتمت ــع ب ــه امل ــرأة م ــن مكان ــة مرموق ــة باملجتم ــع بصفته ــا أم وأخ ــت وزوج ــة وابن ــة ،احتف ــل البن ــك التج ــاري
الكويتــي بعيــد األم فــي مبــادرة تهــدف إلــى توطيــد تواصــل البنــك مــع موظفيــه ،وإميان ـاً منــه بأهميــة دوره االجتماعــي
ف ــي تعزي ــز روح الفري ــق الواح ــد ب ــن أعض ــاء فري ــق العم ــل بالبن ــك ،وذل ــك بتوزي ــع الهداي ــا عل ــى املوظف ــات.
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البنك التجاري يستقبل فريق  Solutions by STCلتقديم أفضل العروض لموظفيه
اســتقبل البنــك التجــاري الكويتــي فريــق مبيعــات  Solutions by STCفــي مبنــاه الرئيســي ،بهــدف اطــاع موظفــي
البنــك علــى العــروض املميــزة واحلصريــة ملوظفيــه التــي تقدمهــا  Solutions by STCعلــى باقــات املكاملــات وباقــات
االنترنــت املخصصــة للهواتــف الذكيــة أو االســتخدام املنزلــي.
وق ــد الق ــت زي ــارة فري ــق  Solutions by STCاستحس ــاناً كبي ــراً م ــن قب ــل املوظف ــن حي ــث تواف ــد موظف ــو البن ــك
للحص ــول عل ــى الباق ــات والع ــروض احلصري ــة املمي ــزة الت ــي وفره ــا له ــم فري ــق . Solutions by STC

فريق مبيعات  Solutions by STCمع موظفي البنك
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دعم برامج التوعية الصحية
•البنك التجاري ينظم حملة توعوية صحية لموظفيه
•دعم برامج التوعية الصحية
•البنك ينظم حملة للتبرع بالدم
•التجاري يزور مركز الكويت للتطعيم
•تنظيم حملة تطعيم لموظفي البنك ضد فيروس كورونا
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البنك التجاري ينظم حملة توعوية صحية لموظفيه
اس ــتضاف البن ــك التج ــاري الكويت ــي فري ــق عم ــل ش ــركة صف ــوان للتج ــارة العام ــة واملق ــاوالت بالتع ــاون م ــع ش ــركة عل ــي
عبدالوه ــاب املط ــوع إلج ــراء فحوص ــات طبي ــة تتضم ــن قي ــاس ضغ ــط ال ــدم ،والس ــكر ،وتق ــدمي النصائ ــح واحلل ــول
وتوعي ــة املوظف ــن بخط ــورة األم ــراض الس ــائدة ،وكيفي ــة العم ــل عل ــى تفاديه ــا باتب ــاع اإلرش ــادات الطبي ــة الس ــليمة.
وج ــاء تنظي ــم ه ــذه الفعالي ــة به ــدف تش ــجيع املوظف ــن عل ــى اتب ــاع اس ــلوب حي ــاة صحي ــة وحمي ــة مالئم ــة؛ إميان ـاً م ــن
البنــك بأهميــة توفيــر الرعايــة الصحيــة للموظفــن ،وقــد راعــى البنــك تطبيــق جميــع االشــتراطات الصحيــة والتباعــد
االجتماع ــي ،حرص ـاً عل ــى صح ــة وس ــامة جمي ــع املوظف ــن.

رئيس مجلس اإلدارة الشيخ  /أحمد دعيج الصباح مع موظفي البنك

دعم برامج التوعية الصحية

خالل الحملة التوعوية الصحية التي نظمها البنك

ضم ــن جه ــوده التوعوي ــة املس ــتمرة ملكافح ــة الس ــرطان وحفاظـ ـاً عل ــى الصح ــة العام ــة وتزامنـ ـاً م ــع ش ــهر التوعي ــة
بس ــرطان الث ــدي ف ــي ش ــهر اكتوب ــر وس ــرطان البروس ــتاتا ف ــي نوفمب ــر م ــن كل ع ــام  ،ق ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي
مبس ــابقة داخلي ــة للموظف ــن عل ــى حس ــاب مخص ــص له ــم عب ــر تطبي ــق انس ــتغرام .وتش ــجيعاً للمش ــاركة ،وف ــر البن ــك
اش ــتراكني بالتع ــاون م ــع ش ــركة " "LUVFللوجب ــات الغذائي ــة الصحي ــة لرابح ــن أثن ــن محظوظ ــن.
إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ق ــام البن ــك بالتع ــاون م ــع مستش ــفى املواس ــاة اجلدي ــد لتق ــدمي خصوم ــات وح ــث املوظف ــن عل ــى
إج ــراء الفحوص ــات الالزم ــة للوقاي ــة م ــن ه ــذا امل ــرض إميانــاً م ــن البن ــك ب ــأن "الوقاي ــة خي ــر م ــن الع ــاج".
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البنك ينظم حملة للتبرع بالدم
ف ــي إط ــار الفعالي ــات اإلنس ــانية الت ــي جتس ــد مفه ــوم العم ــل االجتماع ــي التطوع ــي ،ق ــام البن ــك التج ــاري الكويت ــي
بتنظي ــم حمل ــة للتب ــرع بال ــدم ملوظفي ــه ف ــي مق ــر بن ــك ال ــدم الرئيس ــي .وق ــد ش ــهدت احلمل ــة إقب ــاالً م ــن قب ــل املوظف ــن
عل ــى اخت ــاف مس ــتوياتهم الوظيفي ــة ،حي ــث تس ــابقوا إل ــى تلبي ــة ه ــذا الواج ــب اإلنس ــاني.

فريق البنك التجاري مع فريق بنك الدم

التجاري يزور مركز الكويت للتطعيم
قـــــام موظفـــــي قطـــــاع التواصـــــل املؤسســـــي بزيـــــارة ملركـــــز الكويـــــت للتطعيـــــم التابـــــع لـــــوزارة الصحـــــة فـــــي أرض
املعــارض لتشــجيع املواطنيــن واملقيميــن علــى تلقــي اللقــاح ضــد فيــروس كورونــا ،مــع احلــرص علــى تطبيــق جميـــع
االشتراطات الصحيـــــة والتباعـــــد االجتماعي عنـــــد الزيـــــارة حرصـــــا علـــــى صحـــــة وســـــامة اجلميـــــع.

موظفي البنك التجاري خالل زيارة مركز الكويت للتطعيم
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وجـــاءت هـــذه الزيـــارة إميانـــا مـــن البنـــك بضـــرورة مشـاركة وزارة الصحـة جهودهـا الراميـــة إلـى تشـجيع جميـع أطيـاف
املجتمـع علـى تلقـي اللقـاح مـن أجـل احلفـاظ علـى صحـة اجلميـع ولتسـريع عمليـة العـودة إلـى احليـاة الطبيعيـة واحلـد
مـن انتشـار الوبـاء والقضـاء عليـه.
وف ــي ذات الس ــياق ،نظ ــم البن ــك التج ــاري الكويت ــي ،بالتع ــاون م ــع فري ــق مستش ــفى املواس ــاة اجلدي ــد ،مب ــادرة توعوي ــة
صحيــة مبناســبة اليــوم العاملــي للســكري فــي جامعــة الكويــت مبنطقــة الشــدادية .وقــد جــاءت هــذه املبــادرة لتؤكــد مــن
جدي ــد مس ــؤولية البن ــك االجتماعي ــة جت ــاه كاف ــة فئ ــات املجتم ــع ومنه ــم طلب ــة اجلامع ــة بغ ــرض متكينه ــم م ــن معرف ــة
نس ــبة الس ــكر بال ــدم لالطمئن ــان عل ــى حالته ــم الصحي ــة بش ــكل ع ــام حي ــث ق ــام فري ــق مستش ــفى املواس ــاة بإج ــراء
الفحوص ــات الطبي ــة األولي ــة لطالب ــات وطلب ــة جامع ــة الكوي ــت.
تنظيم حملة تطعيم لموظفي البنك ضد فيروس كورونا
نظ ــم البن ــك التج ــاري -بالتع ــاون م ــع مرك ــز الكوي ــت للتطعي ــم  -حمل ــة تطعي ــم موس ــعة ش ــملت جمي ــع موظف ــي البن ــك
ضــد فيــروس كورونــا  ،حيــث تواجــد فريــق التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا والتابــع لــوزارة الصحــة فــي املبنــى الرئيســي
للبنــك لتطعيــم املوظفــن الذيــن قامــوا بالتســجيل عبــر منصــة وزارة الصحــة ،وجــاءت هــذه اخلطــوة مــن جانــب البنــك
لتشــجيع موظفيــه وحتفيزهــم علــى اخــذ اللقــاح حفاظــا علــى صحتهــم وســعياً مــن البنــك للمســاهمة فــي رفــع املناعــة
املجتمعيــة ضــد فيــروس كورونــا.

رئيس مجلس اإلدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح مع موظفي البنك وفريق التطعيم التابع لوزارة الصحة
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الدورات والبرامج التدريبية للطلبة والموظفين
•البنك يكرم موظفيه خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية
"هارفارد إلدارة األعمال" وبرنامج "قادة إدارة المخاطر"
•تطبيق ثابر على الهواتف المحمولة
•االحتفال بتخريج الدفعة األولى من برنامج " رواد "
ً
تميزا" لجهوده المتميزة
•التجاري يحصل على جائزة "إستراتيجية التعلم والتطوير األكثر
في مجال التدريب والتطوير
•دعم المعارض الوظيفية
•تكريم الدفعة األولى من المتدربين الكويتيين الملتحقين ببرنامج "مبادرون"
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البنك يكرم موظفيه خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية "هارفارد

إلدارة األعمال" وبرنامج "قادة إدارة المخاطر"

ق ــام رئي ــس مجل ــس اإلدارة الش ــيخ /أحم ــد دعي ــج الصب ــاح واإلدارة التنفيذي ــة ف ــي البن ــك ممثل ــة برئي ــس اجله ــاز
التنفيــذي الســيدة  /إلهــام يســري محفــوظ باســتقبال وتكــرمي عــدد مــن القياديــن التنفيذيــن بالبنــك بعــد حضورهــم
واســتكمالهم بنجــاح البرامــج التدريبيــة بالتعــاون مــع كليــة "هارفــارد إلدارة األعمــال" ،وكذلــك املوظفــن املشــاركني فــي
برنامــج "قــادة إدارة املخاطــر" والــذي يهــدف إلــى تطويــر وتأهيــل الكفــاءات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال إدارة املخاطــر.
ويعتب ــر برنام ــج ق ــادة إدارة املخاط ــر أح ــد برام ــج مب ــادرة" كف ــاءة" الت ــي أطلقه ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بالتع ــاون م ــع
البن ــوك الكويتي ــة وإدارة معه ــد الدراس ــات املصرفي ــة .ويح ــرص البن ــك عل ــى إحل ــاق موظفي ــه مبث ــل ه ــذه البرام ــج
الرائــدة والهادفــة التــي تُركــز علــى االســتثمار فــي املــوارد البشــرية وتأهيــل موظفــي البنــك ملواجهــة التحديــات الراهنــة
واملس ــتقبلية

الشيخ أحمد دعيج الصباح وإلهام محفوظ خالل استقبال وتكريم عدد من القياديين التنفيذيين بالبنك

تطبيق ثابر على الهواتف المحمولة

واص ــل البن ــك توفي ــر برام ــج التدري ــب والتطوي ــر املوجه ــة ملوظفي ــه كج ــزء م ــن التزام ــه املس ــتمر بالتطوي ــر
املهنــي مســتخدما فــي ذلــك أحــدث الوســائل الرقميــة احلديثــة ومنهــا تطبيــق ثابــر علــى األجهــزة احملمولــة
لتمكــن املوظفــن مــن الوصــول إلــى البرامــج واملــوارد اإللكترونيــة إلجنــاز عمليــة التدريــب الالزمــة جلميــع
املوظفـــن ،وفـــي نفـــس الوقـــت احملافظـــة علـــى ســـامة املوظفـــن أثنـــاء الظـــروف الصعبـــة مـــن تفشـــي
اجلائحــة .هــذا ،وقــد أكمــل املوظفــون دورات كثيــرة منهــا الــدورات اإللزاميــة مثــل مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب وحمايــة العمــاء والتوعيــة بأمــن املعلومــات وحمايــة البيانــات ومنــع االحتيــال والكثيــر مــن
الــدورات التدريبيــة األخــرى التــي يرشــحها البنــك لــكل موظــف حســب طبيعــة عملــه واحتياجاتــه التدريبيــة.
وهــذا ســاعد البنــك علــى تدريــب موظفيــه وفــي نفــس الوقــت احملافظــة علــى التباعــد االجتماعــي لضمــان
صحته ــم وس ــامتهم.
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االحتفال بتخريج الدفعة األولى من برنامج " رواد "
بحض ــور كل م ــن رئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي بالبن ــك التج ــاري الكويت ــي الس ــيدة /إله ــام محف ــوظ ومدي ــر ع ــام قط ــاع
امل ــوارد البش ــرية الس ــيد /ص ــادق عب ــداهلل ،احتف ــل البن ــك التج ــاري الكويت ــي بتخري ــج الدفع ــة األول ــى م ــن متدرب ــي
برنام ــج " رواد " ،به ــدف اس ــتقطاب الش ــباب الكويت ــي الطم ــوح وتدريبه ــم عل ــى أح ــدث أس ــاليب العم ــل املصرف ــي
وتخطي ــط مس ــاراتهم الوظيفي ــة للعم ــل بقطاع ــات وإدارات البن ــك املختلف ــة.
كم ــا ق ــام البن ــك بتدري ــب نخب ــة م ــن طلب ــة كلي ــة الكوي ــت التقني ــة بالتع ــاون م ــع قط ــاع تكنولوجي ــا املعلوم ــات وإدارة
التدري ــب والتطوي ــر بالبن ــك ع ــن طري ــق تصمي ــم برنام ــج خ ــاص للطلب ــة يتناس ــب م ــع تخصصاته ــم ،ه ــذا وق ــد ش ــمل
التدري ــب امليدان ــي عل ــى زي ــارة الطلب ــة إلدارات مختلف ــة تابع ــة لقط ــاع تكنولوجي ــا املعلوم ــات .

رئيس الجهاز التنفيذي السيدة  /إلهام محفوظ واإلدارة التنفيذية مع مجموعة من خريجين برنامج "الرواد"

ً
تميزا " لجهوده المتميزة
التجاري يحصل على جائزة " إستراتيجية التعلم والتطوير األكثر
في مجال التدريب والتطوير

حصــل البنــك علــى جائــزة " اســتراتيجية
التعلـــم والتطويـــر األكثـــر متيـــزًا " فـــي
القمـــة احلكوميـــة للمـــوارد البشـــرية
التاس ــعة GOV HR Summit 9th
 Annualوالتـــي تعتبـــر أكبـــر منصـــة
للمـــوارد البشـــرية للقطـــاع العـــام فـــي
اخلليـــج والتـــي ترعاهـــا دائـــرة املـــوارد
البشـــرية حلكومـــة دبـــي – اإلمـــارات
العربيــة املتحــدة  ،وعليــه وقــع االختيــار
علـــى اســـتراتيجية التدريـــب التـــي
يتبناه ــا البن ــك التج ــاري الكويت ــي م ــن
ب ــن أكث ــر م ــن مؤسس ــة نافس ــت لني ــل
هـــذه اجلائـــزة املرموقـــة.

صادق عبدالله يستلم الجائزة
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وقــد شــارك الســيد /صــادق عبــداهلل – مديــر عــام قطــاع املــوارد البشــرية ممثــا عــن البنــك التجــاري الكويتــي كأحــد
ممثلــي املــوارد البشــرية وأحــد املتحدثــن فــي هــذه القمــة مــن بــن أكثــر مــن  100مؤسســة حكوميــة وخاصــة شــاركت
مــن شــتى أنحــاء املنطقــة ،حيــث تســلم اجلائــزة بالنيابــة عــن البنــك التجــاري.
وجديــر بالذكــر أن البنــك التجــاري الكويتــي هــو اجلهــة الوحيــدة فــي الكويــت التــي حــازت علــى هــذه اجلائــزة تقديــراً
جله ــوده املتمي ــزة ف ــي مج ــال تدري ــب وتطوي ــر موظفي ــه لصق ــل مهاراته ــم املصرفي ــة والش ــخصية ولتوظيف ــه أفض ــل
التقني ــات الرائ ــدة ف ــي عال ــم التدري ــب والتطوي ــر.

حملة التوظيف في كلية الشرق األوسط األمريكية

دعم المعارض الوظيفية

فــي إطــار مســئوليته االجتماعيــة جتــاه الشــباب اخلريجــن وســعياً لتأكيــد دوره االجتماعــي ودعمــه للمســيرة
التعليميــة والتربويــة  ،شــارك البنــك التجــاري الكويتــي العديــد مــن معــارض الفــرص الوظيفيــة االفتراضيــة
الت ــي نظمته ــا اجلامع ــات اخلاص ــة واملؤسس ــات املدني ــة وم ــن ذل ــك املع ــرض ال ــذي نظمت ــه جامع ــة اخللي ــج
للعل ــوم والتكنولوجي ــا عب ــر منص ــة "خب ــرة" اإللكتروني ــة .كم ــا ق ــام البن ــك بتنظي ــم ي ــوم وظيف ــي ف ــي كل م ــن
كليــة الشــرق األوســط األمريكيــة وجامعــة الشــرق األوســط األمريكيــة.
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وق ــد ج ــاءت مش ــاركة البن ــك ف ــي ه ــذه املع ــارض الوظيفي ــة بصفت ــه مش ــارك دائ ــم ف ــي مث ــل ه ــذه الفعالي ــات
واملع ــارض الوظيفي ــة وانطالق ـاً م ــن مس ــئوليته االجتماعي ــة كمؤسس ــة مالي ــة ته ــدف إل ــى اس ــتعراض ف ــرص
العم ــل املتوف ــرة ل ــدى البن ــك للش ــباب الكويت ــي الباح ــث ع ــن ف ــرص عم ــل متمي ــزة ف ــي القط ــاع املصرف ــي
واس ــتقطاب اخلريج ــن اجل ــدد الراغب ــن ف ــي احلص ــول عل ــى ف ــرص وظيفي ــة لتحقي ــق طموحاته ــم املهني ــة
بالعم ــل ف ــي القط ــاع املصرف ــي واملال ــي بغ ــرض صق ــل مهاراته ــم وتنمي ــة قدراته ــم مب ــا يس ــاهم ف ــي توط ــن
الوظائ ــف والقض ــاء عل ــى البطال ــة.

رئيس مجلس اإلدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح ورئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ مع أصحاب المشاريع الصغيرة

تكريم الدفعة األولى من المتدربين الكويتيين الملتحقين ببرنامج "مبادرون"

قام البنــــك وبحضـــور رئيـــس مجلـــس اإلدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح ،ورئيـــس اجلهـــاز التنفيـــذي إلهام
محفوظ ومديـــر عـــام قطـــاع املـــوارد البشـــرية صادق عبداهلل بتكريــــم الدفعــــة األولى مــــن الشــباب أصحــاب
املشــاريع الصغيــرة الذيــن التحقــوا ببرنامــج "مبــادرون" الذي انطلق فــي ينايــر  ، 2021حيــث تــم تصميــم
هــذا البرنامــج لدعـم وحتفيـز أصحـاب املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة ذات الكفـاءة ملواجهـة مـا قـد تتعـرض
لـــه أنشـــطة أعمالهـــم جراء اإلغالق القصري العـــام بســـبب جائحـــة كورونـــا .وقـــد مت التكرمي مع تطبيق كافـــة
االشتراطات الصحيـــة وإجـــراءات التباعـــد االجتماعي.
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الرعاية التي يقدمها البنك للفعاليات المختلفة
•رعاية البنك لألنشطة الرياضية
•رعاية البنك لمهرجان " كويت ستريت فود "
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رعاية البنك لألنشطة الرياضية
واصــل البنــك تقــدمي الرعايــة لألنشــطة الرياضيــة لعــام  2021ومــن ذلــك دعــم فريــق كــرة القــدم التابــع للهيئــة العامــة
للصناع ــة ،إدراكاً من ــه بأهمي ــة دع ــم الفعالي ــات الرياضي ــة الت ــي تق ــوم مؤسس ــات وهيئ ــات الدول ــة بتنظيمه ــا ملوظفيه ــا،
فضـ ً
ـا عــن مســاندة الهيئــات واملؤسســات الصناعيــة ،التــي تعمــل مــن أجــل تنميــة الصناعــة احملليــة فــي البــاد ،وهــذا
يؤك ــد ال ــدور احمل ــوري ال ــذي يلعب ــه البن ــك ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة ،وحرص ــه عل ــى دع ــم مؤسس ــات املجتم ــع
املدنــي لتحقيــق التنميــة املجتمعيــة املســتدامة.

خالل تسليم شيك المساهمة

رعاية البنك لمهرجان "كويت
ستريت فود " لدعم الشباب
ق ــام البن ــك برعاي ــة مهرج ــان «كوي ــت

ســـتريت فـــود «Kuwait Street
 ،«Foodحيــث قــدم البنــك الرعايــة

الذهبيـــة للمهرجـــان الـــذي يُعـــد
أكبـــر مهرجـــان للمطاعـــم واملقاهـــي
والـــذي أقيـــم فـــي ســـاحة فنـــدق
س ــفير – منطق ــة بني ــد الق ــار عل ــى
ش ــارع اخللي ــج العرب ــي ،عل ــى م ــدى
ثالثـــة أيـــام .وجـــاءت مشـــاركة
البنـــك فـــي هـــذا املهرجـــان ضمـــن
برنامجــه الهــادف إلــى دعــم املواهــب
والكف ــاءات وأف ــكار الش ــباب الكويت ــي
فـــي مجـــاالت العمـــل اخلـــاص.

توزيع هدايا البنك على األطفال أثناء المهرجان
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األنشطة الثقافية والتراثية
•رزنامة البنك
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رزنامة البنك
مــع إطاللــة كل عــام جديــد ،يحــرص
قطـــاع التواصـــل املؤسســـي علـــى
إصـــدار رزنامـــة البنـــك التجـــاري
الســـنوية التـــي عـــاد ًة مـــا حتتـــوي
علــى صــوراً جتســد التــراث الكويتــي
الـــذي يعتبـــر مـــرآة تعكـــس طبيعـــة
وحي ــاة اآلب ــاء واألج ــداد ف ــي ماض ــي
الكويــت اجلميــل  ،حيــث أخــذ البنــك
زم ــام املب ــادرة إلحي ــاء ذل ــك الت ــراث
الغن ــي باملعان ــي والعب ــر الت ــي يج ــب
أن تظـــل حاضـــرة فـــي االذهـــان وال
تندثــر مــع دوران عجلــة الزمــان .وقــد
ج ــاءت فك ــرة رزنام ــة التج ــاري للع ــام
 ،2021لتجســـد حقبـــة تاريخيـــة
ع ــن الف ــن الكويت ــي التقلي ــدي ال ــذي
اعتم ــد ف ــي مجمل ــه عل ــى ع ــدد م ــن
اآلالت املوس ــيقية والف ــن الفلكل ــوري
األصي ــل واالحتف ــاالت الش ــعبية ف ــي
املجتمـــع الكويتـــي .حيـــث اســـتمر
وعـــي الكويتيـــن الفطـــري بأهميـــة
احملافظــة علــى تراثــه الثقافــي كرمــز
للهوي ــة الوطني ــة .ه ــذا ،وق ــد ح ــرص
البنـــك علـــى توزيـــع الرزنامـــة علـــى
موظفيـــه واجلمهـــور.

لوحات من الرزنامة السنوية للبنك
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تواصل مستمر من خالل قنوات التواصل االجتماعي المختلفة
•لنكن على دراية
•تواصل مستمر عبر قنوات التواصل اإلجتماعي
•أنشطة وفعاليات اجتماعية لالحتفال بالمناسبات
•من ضمن حملة هون عليهم في رمضان
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تواصل مستمر عبر قنوات التواصل اإلجتماعي
ق ــام البن ــك م ــن خ ــال قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي بتفعي ــل كاف ــة وس ــائل التواص ــل م ــع عمالئ ــه واجلمه ــور م ــن خ ــال
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي (االنســتغرام  -الفيســبوك  -تويتر-ســناب شــات -لينكــد إن  -يوتيــوب) ببــث العديــد مــن
وس ــبل الوقاي ــة م ــن األم ــراض ،إل ــى جان ــب احلمل ــة اإلعالني ــة ي ــا زي ــن تراثن ــا ،باإلضاف ــة
الرس ــائل التوعوي ــة الصحي ــة ُ
إل ــى املس ــابقات الت ــي ينظمه ــا البن ــك ملتابع ــي منص ــات وحس ــابات التواص ــل االجتماع ــي للبن ــك.
ويؤكــد البنــك التجــاري الكويتــي يومـاً بعــد يــوم ريادتــه فــي العمــل االجتماعــي كمؤسســة ماليــة مرموقــة حتــرص علــى
إقامــة عالقــات شــراكة ناجحــة مــع مختلــف القطاعــات القائمــة علــى خدمــة الوطــن واملواطــن وكذلــك مؤسســات العمــل
االجتماعــي ومؤسســات املجتمــع املدنــي انطالق ـاً مــن إميانــه بأهميــة تضافــر اجلهــود لتحقيــق التنميــة املســتدامة مــن
خــال تكريــس مفهــوم املســئولية االجتماعيــة املؤسســية بأســلوب يخــدم كل شــرائح املجتمــع.

وكج ــزء م ــن مس ــئوليته االجتماعي ــة ،يواص ــل البن ــك دعم ــه حلمل ــة "لنك ــن عل ــى
درايـــة" التـــي أطلقهـــا بنـــك الكويـــت املركـــزي بالتعـــاون مـــع احتـــاد مصـــارف
الكويـــت وذلـــك بنشـــر رســـائل توعويـــة متنوعـــة لتثقيـــف العمـــاء وجمهـــور
املتعامل ــن م ــع القط ــاع املصرف ــي بالعدي ــد م ــن املعلوم ــات املالي ــة واملصرفي ــة
والنصائ ــح التحذيري ــة م ــن عملي ــات االحتي ــال وذل ــك م ــن خ ــال موق ــع البن ــك
االلكترون ــي وتطبيق ــه االلكترون ــي عل ــى الهوات ــف احملمول ــة وفروع ــه املنتش ــرة
وحس ــاباته عل ــى منص ــات التواص ــل االجتماع ــي وقس ــم األس ــئلة الش ــائعة عل ــى
البواب ــة االلكتروني ــة للبن ــك.
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أنشطة وفعاليات اجتماعية لالحتفال بالمناسبات
مــع بدايــة شــهر رمضــان املبــارك أطلــق البنــك برنامجــه االجتماعــي لهــذا الشــهر الفضيــل بهــدف إبــراز روح التكافــل
والتواصــل االجتماعــي بــن أفــراد املجتمــع .ورغــم الظــروف االســتثنائية التــي ميــر بهــا العالــم والتــي فرضتهــا جائحــة
كورون ــا إال أن البن ــك ق ــد اس ــتمر ف ــي تق ــدمي كاف ــة أوج ــه الدع ــم واملس ــاندة للفئ ــات املس ــتحقة ودع ــم العدي ــد م ــن
الفعالي ــات ،م ــع االلت ــزام بكاف ــة اإلج ــراءات واالش ــتراطات الصحي ــة حفاظ ـاً عل ــى صح ــة اجلمي ــع.

زيارة مستشفى ابن سينا بحلول شهر رمضان المبارك

وقـــد اســـتهل البنـــك نشـــاطه
بزيـــارة لنـــزالء مستشـــفى ابـــن
ســـينا قســـم جراحـــة االعصـــاب
لتهنئته ــم بحل ــول ش ــهر رمض ــان
املبــارك .كمــا قــام البنــك بإطــاق
حملـــة توزيـــع وجبـــات اإلفطـــار
علـــى عمـــال البنـــاء والتنظيـــف
املتواجديــن فــي الشــوارع ،بهــدف
التواص ــل م ــع ه ــذه الفئ ــة ط ــوال
شـــهر رمضـــان الفضيـــل ،حيـــث
ج ــاءت ه ــذة األنش ــطة اس ــتكماالً
حلملـــة «هـــون عليهـــم».
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زيارة مستشفى ابن سينا بحلول شهر رمضان المبارك

من ضمن حملة هون عليهم في رمضان

توزيع كسوة العيد على عمال البناء والتنظيف

توزيع افطار صائم على عمال البناء والتنظيف
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واحتف ــاالً بفرح ــة القرقيع ــان نظ ــم البن ــك زي ــارة ل ــكل م ــن أبن ــاء مؤسس ــة الرعاي ــة املتكامل ــة ل ــذوي اإلعاق ــة التابع ــة
للهيئ ــة العام ــة لش ــئون اإلعاق ــة وأطف ــال مستش ــفى الط ــب الطبيع ــي والتأهي ــل الصح ــي ملش ــاركتهم احتفالي ــة فرح ــة
" القرقيع ــان" ،الت ــي متث ــل أح ــد الع ــادات الكويتي ــة القدمي ــة ف ــي ش ــهر رمض ــان م ــن كل ع ــام.

زيارة أطفال مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

ومبناس ــبة االحتف ــال بعي ــد الفط ــر الس ــعيد ق ــام فري ــق التواص ــل املؤسس ــي بزي ــارة خاص ــة لرج ــال االطف ــاء ف ــي مرك ــز
اطف ــاء مش ــرف ،لتهنئته ــم بعي ــد الفط ــر الس ــعيد تقدي ــراً جلهوده ــم ف ــي احملافظ ــة عل ــى الوط ــن واملواط ــن ،وق ــام أيض ـاً
بتوزي ــع كس ــوة العي ــد عل ــى عم ــال النظاف ــة والبن ــاء ضم ــن حمل ــة ه ــون عليه ــم .ه ــذا ،وق ــد كان ــت منص ــات التواص ــل
االجتماعــي حاضــرة فــي نشــاطات البنــك االجتماعيــة ،حيــث أطلــق البنــك سلســلة مــن النصائــح الصحيــة والرياضيــة
ورس ــائل توعوي ــة بالتع ــاون م ــع مستش ــفى املواس ــاة و ن ــادي س ــبارتن كوي ــت  ،باإلضاف ــة ال ــى املس ــابقات الت ــي اطلقه ــا
خ ــال ش ــهر رمض ــان ورص ــد له ــا العدي ــد م ــن اجلوائ ــز النقدي ــة ملتابع ــي وجمه ــور منص ــات التواص ــل االجتماع ــي .
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زيارة رجال اطفاء مشرف بمناسبة عيد الفطر
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