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الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة

البنك التجاري الكويتي....
المسئـولـيـة االجـتـمـاعـيـة  -مـبـادرات وأنـشطـة مـبتكـرة تـؤكد ثوابت
العمـل االجتـمـاعي
إنه ملن دواعي سروري أن أضع بني أيديكم كتيب املسئولية االجتماعية لعام  2016والذي يسلط الضوء على بعض
إجنازات ومبادرات البنك التجاري الكويتي في مجال املسئولية االجتماعية.
كان عام  2016عاماً حاف ً
ال بالنسبة للبنك التجاري الكويتي في مجال املسئولية االجتماعية ت ّوجه البنك بحصوله على
جائزة مرموقة في مجال املسئولية االجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي وهو ما يؤكد ريادة البنك
التجاري الكويتي ودعمه ملجاالت العمل االجتماعي .من ناحية أخرى ،استمرت جهود التجاري خالل عام  2016في
مجال العمل االجتماعي واخليري واإلنساني لتحقيق التنمية املستدامة للوطن ومؤسساته ،ولعل أبرزها التعاون مع
محافظات الكويت الست وتقدمي كافة أوجه الدعم والرعاية لألنشطة والفعاليات اخليرية واالجتماعية والرياضية
والتعليمية التي تقوم مؤسسات املجتمع املدني غير الهادفة للربح بتنظيمها ،وهي بادرة جديدة أخرى تضاف إلى تاريخ
التجاري احلافل باملبادرات التي ترسخ مفهوم املسئولية االجتماعية الشاملة.
وملا كانت أنشطة املسئولية االجتماعية في البنك تهدف إلى حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع وتكفل التواصل مع كافة
فئات املجتمع ،واصل البنك أنشطته املختلفة لتقدمي كافة سبل الدعم والرعاية لفئات املجتمع وخاصة املرضى وذوي
االحتياجات اخلاصة .كما واصل البنك أنشطته املوجهة للمحافظة على البيئة من خالل التعاون مع مؤسسات املجتمع
املدني غير الهادفة للربح لتنظيف البيئة البرية والبحرية في الكويت.
وإدراكاً من البنك التجاري الكويتي وإدارة اإلعالن والعالقات العامة بتأثير التكنولوجيا احلديثة ووسائل التواصل
االجتماعي في إثراء املعلومات واحلوارات والتفاعالت بني أطياف املجتمع في كافة املواضيع والفعاليات التي يطرحها
البنك ،واصل البنك جهوده في هذا املجال وباتت صفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي املختلفة تعرض
الفعاليات املختلفة للبنك وتستقطب العديد من الزوار.
وفي اخلتام ،فإن البنك التجاري الكويتي ،ومن خالل تضافر جهود مجلس اإلدارة مع جهود إدارة اإلعالن والعالقات
العامة وكافة موظفي البنك ،سوف يواصل مبادراته املكرسة خلدمة أطياف املجتمع الكويتي ومؤسساته املدنية من
خالل أنشطة وبرامج اجتماعية مبتكرة تؤكد مفهوم املسئولية االجتماعية للشركات.
واهلل ولي التوفيق
الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة
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جاﺋﺰة الريادة في مجال المسئولية االجتماعية على مستوى دول مجلﺲ
التعاون الخليجي
كان عــام  2016عامـاً ﳑيــزاً للبنــك التجــاري الكويتــي علــى صعيــد املســئولية االجتماعيــة حيــث لــم يكــد ينتهــي العــام
حتــى حصــل البنــك علــى جائــزة مرموقــة فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة للشــركات علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي وذلــك مبنحــه شــهادة تقديــر مبناســبة االحتفــال التكرميــي الثامــن للمشــروعات الرائــدة فــي مجــال العمــل
االجتماعــي التــي تنفذهــا مؤسســات القطاعــني األهلــي واخلــاص .وقــد جــاء هــذا التكــرمي علــى هامــﺶ الــدورة 33

ملجلــس وزراء العمــل والشــئون االجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي الــذي أقيــم مؤخــراً فــي الريــاض،
حيــث ﰎ اختيــار «حملــة هــون عليهــم» التــي أطلقهــا البنــك منــذ مــا يزيــد علــى  5ســنوات كمشــروع رائــد فــي العمــل
االجتماعــي لعــام .2016

تكريم البنك بحﻀور الوزيرة  /ﻫند الصبيﺢ
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تكريم البنك

وقــد قــام الدكتــور  /مفــرج بــن ســعد احلقبانــي – وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة باململكــة العربيــة الســعودية  -رئيــس
الــدورة الثالثــة والثالثــني ملجلــس وزراء العمــل ومجلــس وزراء الشــئون االجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج
العربــي والدكتــور  /عامــر بــن محمــد احلجــري – مديــر عــام املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء العمــل ومجلــس وزراء
الشــئون االجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي بتســليم أمانــي الــورع – مســاعد مديــر عــام إدارة
اإلعــالن والعالقــات العامــة فــي البنــك التجــاري الكويتــي شــهادة التقديــر ودرع التكــرمي بحضــور الســيدة  /هنــد الصبيــح
وزيــرة الشــئون االجتماعيــة والعمــل بدولــة الكويــت.
وتكمــن أهميــة هــذه اجلائــزة بــأن البنــك قــد جتــاوز بهــا احملليــة وباتــت أنشــطته وبرامجــه فــي مجــال املســئولية
االجتماعيــة حتظــى بتقديــر رفيــع علــى مســتوى دول اخلليــج العربــي ،وهــي أيضـاً تتويجـاً ملســيرة اإلجنــاز والعطــاء فــي
إطــار املســئولية االجتماعيــة للبنــك وترســيخاً لنجــاح حمــالت البنــك وبرامجــه املبتكــرة فــي مجــال املســئولية االجتماعية.

إن فــوز حملــة «هــون عليهــم» بجائــزة املشــروع الرائــد اجتماعيـاً علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي
يؤكــد علــى أهميــة وتفــرد هــذه احلملــة املبتكــرة املوجهــة للعنايــة بفئــة عمــال التنظيــف والبنــاء.
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الدور االجتماعي للبنك

• حملة "هون عليهم"
• االهتمام بفئة ذوي االحتياجات واملرضى نزالء املستشفيات ودورالرعاية
• دعم أنشطة املجتمع املدني
• دعم أنشطة خيرية وإنسانية مختلفة خالل املناسبات
• محافظات الكويت والقاسم املشترك مع البنك

حملــة ”ﻫون عليﻬم“ – المﺸــروع الرائد اﺟتماعي ﹰا
علﻰ مســتوى دول مﺠلــس التعاون الخليﺠي
للعــام اخلامــس علــى التوالــي اســتمرت الفعاليــات املبتكــرة حلملــة «هــون عليهــم» ،حيــث قــام فريــق العالقــات العامــة
بتوزيــع املالبــس الشــتوية والقبعــات والقفــازات للوقايــة مــن البــرد علــى عمــال النظافــة والبنــاء املتواجديــن فــي الشــوارع
وفــي مواقــع عملهــم ،وذلــك فــي إطــار هــذه احلملــة املبتكــرة حيــث يقــوم البنــك فــي كل عــام وخــالل فصلــي الصيــف
والشــتاء بتوزيــع املالبــس والهدايــا واملســتلزمات املناســبة علــى عمــال التنظيــف والبنــاء املتواجديــن فــي الشــوارع.

توزيﻊ ﻫدية رمﻀان

ﺣملة سحوركم علينا
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توزيﻊ الﻬدايا على العمال

ومــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك وفــي إطــار بــادرة أﹹطلــق عليهــا «ســحوركم علينــا» ،قــام البنــك بتوزيــع وجبــات الســحور
علــى عمــال التنظيــف والبنــاء فــي مواقــع عملهــم ،كمــا قــام البنــك بتوزيــع هديــة رمضــان علــى رواد املســاجد خــالل صــالة
اجلمعــة والتــي تضمنــت نســخة مــن القــرآن الكــرمي ومعطــر رشــوش وســجادة صــالة ومســباح.
كمــا شــارك البنــك عمــال التنظيــف والبنــاء فرحــة عيــد الفطــر وعيــد األضحــى بتوزيــع هدايــا تتناســب مــع متطلباتهــم
فــي هاتــني املناســبتني.
وتنبــع مواصلــة البنــك لهــذه احلملــة املبتكــرة مــن إميانــه بأهميــة هــذه الفئــة ودورهــا فــي حمايــة البيئــة واحلــرص علــى
النظافــة العامــة فــي كافــة األوقــات.
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البنﻚ التﺠاري الكويتي  -تﺄﺻيﻞ مبادئ المسﺌولية اﻻﺟتماعية
منــذ تأسيســه وضــع البنــك التجــاري املســئولية االجتماعيــة فــي مقدمــة أولوياتــه ،حيــث يؤمــن البنــك بــأن املســئولية
االجتماعيــة هــي نشــاط اجتماعــي متواصــل لتفهــم احتياجــات املجتمــع مــن خــالل دعــم ورعايــة كافــة الفعاليــات
املجتمعيــة حتــى يصبــح البنــك مثــاالً يحتــذى بــه فــي مجــال املســئولية املجتمعيــة للشــركات.
ومــن هــذا املنطلــق باتــت مبــادرات العمــل اخليــري التطوعــي واإلنســاني التــي يقدمهــا التجــاري تســتقطب اهتمــام
وإعجــاب شــريحة واســعة مــن املتابعــني علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي املختلفــة وهــو مــا يعــد فخــراً للبنــك وجناحـاً
يضــاف إلــى سلســلة جناحاتــه فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل برامــج وفعاليــات تخــدم قطاعــات
عريضــة مــن املجتمــع.

مﺸـــارﻛة ذوي اﻻحتياﺟـــات الخاﺻـــة والمرﺿـــﻰ ﻧـــﺰﻻء المستﺸـــﻔيات ودور الرعايـــة
المناﺳـــبات الســـعيدة
فــي إطــار الــدور االجتماعــي الــذي يحــرص البنــك التجــاري علــى تفعيلــه باملشــاركة املســتمرة فــي النشــاطات االجتماعيــة
واإلنســانية التــي تخــدم أفــراد املجتمــع كافــة وخصوصـاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،قــام البنــك التجــاري ﳑثـ ً
ال بــإدارة
اإلعــالن والعالقــات العامــة بتنظيــم برنامــج اجتماعــي تضمــن العديــد مــن املبــادرات اخليريــة واإلنســانية التــي تتماشــى
مــع شــهر رمضــان الفضيــل وتكــرس مفهــوم املســئولية االجتماعيــة للبنــك جتــاه فئــات املجتمــع كافــة بهــدف تعزيــز روح
التكافــل والتعاطــف بــني أفــراد املجتمــع خــالل هــذا الشــهر.
ومــن جهــة أخــرى قــام البنــك التجــاري الكويتــي برعايــة االحتفاليــة التــي نظمهــا مركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان
مبناســبة العيــد الوطنــي وعيــد التحريــر ،وذلــك تعبيــراً عــن الفرحــة الوطنيــة التــي تعــم الكويــت احلبيبــة ومشــاركة نــزالء
املركــز هــذه املناســبة.

معايدة كبار السﻦ
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وجــاءت هــذه الرعايــة مــن جانــب البنــك مــن منطلــق إميانــه مبســئوليته جتــاه املجتمــع الكويتــي بكافــة فئاتــه ومشــاركتهم
احتفاالتهــم فــي مختلــف املناســبات.
وفــي ســياق متصــل ،احتفــل البنــك مبناســبة القرقيعــان مــع األطفــال نــزالء مستشــفى ابــن ســينا ،ومرضــى الســرطان فــي
مركــز الرعايــة التلطيفيــة ،وأبنــاء اجلمعيــة الكويتيــة ملتالزمــة داون إلدخــال الســعادة والفرحــة علــى قلوبهــم ابتهاجـاً بهــذه
املناســبة الرمضانيــة التــي تعتبــر إحــدى التقاليــد والعــادات الكويتيــة التراثيــة القدميــة التــي يعتــز بهــا املجتمــع الكويتــي.
واحتفــاالً بعيــد الفطــر الســعيد ،قامــت إدارة العالقــات العامــة بتنظيــم زيــارة خاصــة لنــزالء دار رعايــة املســنني التابعــة
لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وذلــك لتقــدمي التهانــي ومشــاركتهم فرحــة عيــد الفطــر وتقــدمي الهدايــا لهــم بهــذه
املناســبة الســعيدة.
وقــد جــاءت هــذه الزيــارة فــي إطــار برامــج املســئولية االجتماعيــة الشــاملة التــي أعدهــا التجــاري لشــهر رمضــان املبــارك
وعيــد الفطــر الســعيد للتواصــل مــع أفــراد املجتمــع كافــة.
وفــي إطــار املبــادرات اخليريــة واإلنســانية التــي يتبناهــا التجــاري والهادفــة إلــى ترســيخ مفهــوم التكافــل والعمــل
االجتماعــي التطوعــي جتــاه كافــة شــرائح املجتمــع ومســاعدة مؤسســات املجتمــع املدنــي واجلهــات األخــرى القائمــة علــى
خدمــة املجتمــع للنهــوض مبســئولياتها املجتمعيــة ،قــام البنــك التجــاري الكويتــي باملســاهمة فــي رعايــة كرنفــال اليــوم
الترفيهــي لــذوي االحتياجــات اخلاصــة الــذي نظمتــه شــركة  Signatureفــي جمعيــة أوليــاء أمــور املعاقــني الكويتيــة.

توزيﻊ القرﻗيعان على نﺰالء مستشﻔى ابﻦ سينا
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دعم أﻧﺸﻄة المﺠتمﻊ المدﻧي

يســعى البنــك دوم ـاً إلــى املســاهمة بصــورة فعالــة فــي كافــة األنشــطة االجتماعيــة الهادفــة إلــى دعــم وتطويــر املجتمــع
الــذي يعمــل فيــه وذلــك بالتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي فــي دولــة الكويــت .ومــن هــذا املنطلــق ،قــام البنــك

بتقــدمي مســاهمة ماليــة لدعــم األنشــطة االجتماعيــة والفعاليــات اخليريــة واإلنســانية والثقافيــة والتعليميــة والرياضيــة
كل مــن جمعيــة ضاحيــة صبــاح الســالم التعاونيــة وجمعيــة الرميثيــة التعاونيــة والتــي
التــي ﰎ تنظيمهــا ورعايتهــا مــن قبــل ﹴ
تعــود بالنفــع علــى قاطنــي هاتــني املنطقتــني .وفــي ســياق متصــل ،قــام البنــك بتقــدمي املســاهمة املاديــة لنقابــة العاملــني
بالطيــران املدنــي بهــدف دعــم األنشــطة االجتماعيــة للنقابــة ،وجــاءت هــذه املســاهمة فــي إطــار جهــود البنــك املتواصلــة
فــي خدمــة املجتمــع واملشــاركة فــي جميــع الفعاليــات واألنشــطة االجتماعيــة املختلفــة واالهتمــام بشــرائح املجتمــع كافــة.

تسليم ﺷيك لجمعية ﺿاﺣية ﺻباح السالم التعاونية

تسليم ﺷيك لجمعية الرميثية

وجريــاً علــى عادتــه الســنوية ،قــام البنــك برعايــة مســابقة راديســون بلــو الســنوية الواحــد والعشــرين للرســم ،وقــد
شــارك فــي املســابقة العديــد مــن الطالبــات والطلبــة مــن مختلــف مــدارس الكويــت ضمــن الفئــة العمريــة مــن 18-10
ســنة وكان موضــوع املســابقة هــذا العــام هــو «وطنــي العالــم» ،كمــا كان لعمــالء حســابي األول حصــة مــن املشــاركة فــي
املســابقة والتنافــس مــع طلبــة املــدارس اخلاصــة واألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة وكان الهــدف مــن هــذه املســابقة
هــو تشــجيع الطلبــة مــن مختلــف املــدارس بالكويــت علــى تنميــة مواهبهــم الفنيــة واإلبداعيــة.

مسابقة راديسون بلو السنوية
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البنﻚ التﺠاري الكويتي  -عﻄاء اﺟتماعي ﺑال حدود

انطالقـاً مــن إســتراتيجيته التــي تســتهدف دعــم العديــد مــن الفعاليــات اإلنســانية واالجتماعيــة ،قــام البنــك بتقــدمي دعــم
مالــي للجمعيــة الكويتيــة ملكافحــة التدخــني والســرطان ﲤثــل فــي تســيير رحلــة لألراضــي املقدســة ملرضــى الســرطان
ألداء مناســك العمــرة.
وفــي إطــار الفعاليــات اإلنســانية التــي جتســد مفهــوم العمــل االجتماعــي التطوعــي ،قــام البنــك بتنظيــم حملــة للتبــرع

بالــدم ،شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن موظفــي البنــك علــى اختــالف مســتوياتهم الوظيفيــة ،وجــاء 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 ،ال ســيما فــي ظــل احلاجــة املاســة للــدم مــن
قبــل املؤسســات الصحيــة واملستشــفيات.

ﺣملة التبرع بالدم
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وف ــي اط ــار إهتم ــام البن ــك باألنش ــطة التوعوي ــة املرتبط ــة بالصح ــة والعي ــادات الغذائي ــة الس ــليمة للمحافظ ــة عل ــى
اجلس ــد ووقايت ــه م ــن األم ــراض ،اس ــتقبل البن ــك التج ــاري وف ــد رفي ــع املس ــتوى م ــن االحت ــاد الدول ــي ل ــداء الس ــكري
 International Diabetes Federationوذلــك مبناســبة زيــارة الوفــد للكويــت للمشــاركة فــي املؤﲤــر الرابــع ملرض
الســكري الــذي نظمــه املستشــفى األميــري ،وضــم الوفــد كل مــن رئيــس االحتــاد العاملــي لــداء الســكري البروفيســور
شــوكت صديقــت والدكتــورة منيــرة العــروج والدكتــور عبــد اهلل بــن نخــي والدكتــور عبــد الــرازق املدنــي مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة .وتأتــي هــذه الزيــارة لتدعيــم أواصــر التعــاون بــني االحتــاد الدولــي لــداء الســكري وبــني املستشــفيات
احلكوميــة بدولــة الكويــت وفــي إطــار التعــاون املشــترك للتوعيــة بــداء الســكري وســبل الوقايــة منــه.

زيارة وفد اﻹتحاد الدولي لداء السكري

كمــا قــام البنــك برعايــة احلفــل الســنوي الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للصناعــة ملوظفيهــا املتقاعديــن واملتميزيــن ســنوياً.
وجــاءت هــذه الرعايــة مــن قبــل «التجــاري» إدراكاً منــه بأهميــة دعــم ومســاندة الهيئــات واملؤسســات الصناعيــة ،التــي
تعمــل مــن أجــل تنميــة الصناعــة احملليــة فــي البــالد ،ولتؤكــد مــن جديــد الــدور احملــوري الــذي يلعبــه البنــك فــي مجــال
املســئولية االجتماعيــة ،وحرصــه علــى دعــم مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة للمجتمــع.

تسليم ﺷيك الرعاية للﻬيئة العامة للصناعة
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تقديم الدعم والرعاية لمﺤافﻈات الكويﺖ
بــرز دور البنــك التجــاري الكويتــي فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة خــالل عــام  2016عــن طريــق برنامــج مبتكــر
لتقــدمي الدعــم والرعايــة حملافظــات الكويــت الســتة )العاصمــة ،حولــي ،الفروانيــة ،األحمــدي ،مبــارك الكبيــر ،واجلهــراء(
وذلــك بتخصيــص مســاهمة ماليــة لــكل محافظــة يتــم إنفاقهــا لدعــم مختلــف األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة
والرياضيــة التــي تقــوم علــى تنظيمهــا محافظــات الكويــت:

محافﻆ العاﺻمة يكرم البنك لرعايتﻪ المسابقة الرمﻀانية

محافﻆ العاﺻمة يكرم البنك لرعايتﻪ
ﺣملة الكويت واﺣة ﺧﻀراء

ﺣملة جدد نشاﻃك لمحافظة العاﺻمة

دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة العاﺻمة

قــام البنــك التجــاري برعايــة املســابقة الرمضانيــة التــي نظمتهــا احملافظــة خــالل شــهر رمضــان الكــرمي والتــي جتــاوز عــدد
املشــاركني فيهــا  850متســابقاً ،وجــاءت هــذه الرعايــة ضمــن الــدور الهــام الــذي يلعبــه البنــك فــي دعــم مختلف شــرائح املجتمع.
وفــي مبــاردة جديــدة تهــدف الــى تعزيــز مشــاركات البنــك فــي الفعاليــات الرياضيــة املختلفــة ،قــام البنــك برعايــة اليــوم
الرياضــي للدراجــات الهوائيــة «جــدد نشــاطك» التــي نظمتهــا محافظــة العاصمــة ،وجــاءت هــذه الرعايــة انســجاماً

مــع برنامــج البنــك الرائــد فــي مجــال املســئولية االجتماعيــة الــذي يقدمــه البنــك مــن خــالل الدعــم لكافــة األنشــطة
واملبــادرات الرياضيــة واالجتماعيــة واإلنســانية والشــبابية والثقافيــة التــي تنظمهــا محافظــة العاصمــة.
وفــي إطــار ترتيباتــه املســبقة مــع محافظــة العاصمــة ،قــام البنــك برعايــة حملــة "الكويــت واحــة خضــراء" لتنظيــف
شــواطﺊ الصليبخــات والدوحــة وعشــيرج التــي نظمتهــا محافظــة العاصمــة علــى مــدى أربعــة شــهور بالتعــاون مــع إدارة
شــرطة البيئــة وعــدد مــن اجلهــات فــي القطاعــني اخلــاص والتطوعــي بهــدف احملافظــة علــى البيئــة وهــو مايؤكــد مــن
جديــد جهــود البنــك املكرســة حلمايــة البيئــة.
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دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة حولي
قــام البنــك بتوزيــع بعــض الهدايــا واملســتلزمات املدرســية علــى طلبــة املــدارس الواقعــة فــي نطــاق محافظــة حولــي حيــث
شــارك البنــك مســؤولي محافظــة حولــي فــي الفعاليــة التــي تضمنــت توفيــر وتوزيــع جــزء مــن املســتلزمات الدراســية لعــدد
 500طالــب وطالبــة فــي املرحلــة االبتدائيــة.
وعلــى صعيــد آخــر ،قــام التجــاري بتقــدمي الدعــم للحملــة الوطنيــة التــي نظمتهــا محافظــة حولــي لترشــيد اســتخدام
الكهربــاء والطاقــة وامليــاه مبســاجد محافظــة حولــي «منطقــة الزهــراء» ،وقــد جــاء هــذا الدعــم انطالق ـاً مــن حــرص
البنــك علــى ضــرورة مســاندة مؤسســات املجتمــع املدنــي فــي دورهــا التوعــوي وحمالتهــا الراميــة إلــى احملافظــة علــى
املــوارد الطبيعيــة للبــالد.
كمــا قــام البنــك بالتعــاون مــع ادارة محافظــة حولــي بزيــارة ادارة التربيــة اخلاصــة وعــدد مــن مــدارس ذوي االحتياجــات
اخلاصــة لتوزيــع القرطاسيـــة واللــوازم املدرســية علــى الطلبــة .وجــاءت هــذه اخلطــوة ضمــن جهــود البنــك املتواصلــة فــي
دعــم الفعاليــات التربويــة وخدمــة كافــة فئــات املجتمــع وخصوصـاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

توزيﻊ الﻬدايا على الطالبات بمحافظة ﺣولي
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رعاية الحملة التوعوية الخاﺻة بسرﻃان الثدي بمحافظة األﺣمدي

دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة اﻷحمدي
قــام البنــك التجــاري بتقــدمي الدعــم الحتفــاالت محافظــة األحمــدي بالعيــد الوطنــي وعيــد التحريــر والتــي نظمتهــا
احملافظــة حتــت رعايــة محافــﻆ األحمــدي الشــيخ /فــواز احلمــد الصبــاح ،وجــاءت هــذه الرعايــة انســجاماً مــع رســالته
االجتماعيــة وحرصــه علــى التفاعــل مــع املجتمــع واحتفاالتــه ،والســيما الوطنيــة منهــا.
وتأكيــداً ملســئوليته ورســالته االجتماعيــة التــي تشــكل ركنـاً أساســياً مــن إســتراتيجية البنــك الشــاملة والتــي تهــدف إلــى
ترســيخ مفهــوم املســئولية االجتماعيــة ،قــام البنــك التجــاري بدعــم حملــة « الترشــيد األولــى «التــي نظمتهــا محافظــة
األحمــدي فــي عــدد مــن مــدارس احملافظــة للمرحلتــني املتوســطة والثانويــة بهــدف توعيــة أبنائنــا الطــالب بأهميــة
ترشــيد اســتهالك املــاء والكهربــاء.
وواصــل البنــك دعمــه حملافظــة األحمــدي مــن خــالل دعمــه للحملــة التوعويــة اخلاصــة بســرطان الثــدي حتــت شــعار
«أنــت تســتحقني  ...اهتمامنــا» التــي نظمتهــا احملافظــة بالتعــاون مــع احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان «كان».
وقــد جــاء هــذا الدعــم فــي إطــار الترتيبــات التــي قــام بهــا البنــك التجــاري لتوفيــر الدعــم والرعايــة للعديــد مــن األنشــطة
االجتماعيــة والصحيــة والتوعويــة التــي تنظمهــا محافظــات الكويــت خلدمــة أفــراد املجتمــع.
كمــا قــام البنــك بتقــدمي الدعــم للملتقــى التوعــوي الترفيهــي األول الــذي نظمتــه محافظــة األحمــدي فــي مجمــع كويــت
ماجيــك مبشــاركة  15مــن اجلهــات الرســمية واألهليــة واملعنيــة بالصحــة والســالمة والبيئــة .وقــد جــاء هــذا الدعــم مــن
قبــل البنــك ضمــن برنامــج املســئولية االجتماعيــة الــذي نظمــه البنــك مــع محافظــات الكويــت خلدمــة قاطنــي احملافظــات
املختلفــة وكذلــك أفــراد املجتمــع بشــكل عــام.
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دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة الﺠﻬراء

انطالق ـاً مــن إميــان البنــك التجــاري الكويتــي بأهميــة دعــم ورعايــة الفعاليــات التربويــة والتعليميــة فــي الدولــة وذلــك

لبنــاء جيــل قــادر علــى النهــوض مبســئوليته الوطنيــة ،قــام البنــك برعايــة حفــل تكــرمي الطالبــات والطلبــة املتفوقــني فــي
محافظــة اجلهــراء والــذي ﰎ تنظيمــه حتــت رعايــة وبحضــور الفريــق م /.فهــد األميــر  -محافــﻆ اجلهــراء.
كما قام البنك بـرعـــاية الـمـهـــرجان الـريـاضـــي «مـاراثـــون الـجـــري األول» الـــذي نظمته محـافظـــة اجلهراء حتـــت شعار
«ال للتدخــني  -ال للمخــدرات» بالتعــاون مــع ثانويــة صبــاح الناصــر الصبــاح وجمعيــة صنــدوق إعانــة املرضــى.
وتأكيــداً ملســئوليته املجتمعيــة جتــاه املؤسســات التــي تعمــل علــى راحــة املواطنــني وتفاعلــه مــع الفعاليــات التــي تنظمهــا
مؤسســات املجتمــع املدنــي ،قــام البنــك برعايــة حفــل تكــرمي رجــال اإلطفــاء املتميزيــن الــذي نظمتــه محافظــة اجلهــراء
فــي ديــوان القصــر األحمــر .وجــاءت هــذه اخلطــوة مــن جانــب البنــك تقديــراً وعرفانـاً للــدور الكبيــر الــذي يلعبــه رجــال
اإلطفــاء وامتــداداً للتنســيق والتعــاون فــي مــا بــني محافظــة اجلهــراء والبنــك التجــاري الكويتــي.

وفــي إطــار البرنامــج االجتماعــي املعــد مــن قبــل البنــك لتقــدمي كافــة ســبل الرعايــة والدعــم واملســاندة جلميــع فئــات
املجتمــع وخصوص ـاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،قــام البنــك باملســاهمة فــي رعايــة احتفاليــة جائــزة احملافظــة الثالثــة
لألســر املتميــزة واملعــرض الثانــي لــذوي االحتياجــات اخلاصــة الــذي نظمتــه محافظــة اجلهــراء وذلــك مبناســبة اليــوم
العاملــي لألفــراد مــن ذوي اإلعاقــة.
كمــا قــام البنــك برعايــة مســابقة أفضــل مريــض ســكري ملتــزم بالعــالج وذلــك بالنســبة للمرضــى الذيــن يتابعــون عيــادات
الســكري فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة ملنطقــة اجلهــراء الصحيــة ،وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضــى.
وجــاءت هــذه الرعايــة لتؤكــد حــرص البنــك علــى تعزيــز دوره االجتماعــي واهتمامــه باملجــال الصحــي بشــكل عــام ودعــم
أنشــطة احملافظــة جتــاه حمــالت التوعيــة الصحيــة ومكافحــة مــرض الســكري وإظهــار خطــورة انتشــار هــذا املــرض.

محافﻆ الجﻬراء يكرم البنك لرعايتﻪ ﺣﻔل التكريم
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محافﻆ الﻔروانية في استقبال أماني الورع

توزيﻊ الﻬدايا على المرﺿى  -بمحافظة الﻔروانية

دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة الﻔرواﻧية
قــام البنــك التجــاري برعايــة احتفــاالت محافظــة الفروانيــة بالعيــد الوطنــي وعيــد التحريــر والتــي نظمتهــا احملافظــة
حتــت رعايــة محافــﻆ الفروانيــة الشــيخ /فيصــل احلمــود املالــك الصبــاح  ،وجــاءت هــذه الرعايــة انســجاماً مــع رســالته
االجتماعيــة وحرصــه علــى التفاعــل مــع املجتمــع واحتفاالتــه.
واحتفــاالً بعيــد األضحــى املبــارك ،قــام البنــك بالتعــاون مــع وبحضــور محافــﻆ الفروانيــة الشــيخ /فيصــل احلمود املالــك الصباح
بزيــارة عــدد مــن املستشــفيات واملســتوصفات وكذلــك العاملــني بالقطاعــات التابعــة حملافظــة الفروانيــة مثــل رجال األمــن ورجال
اإلطفــاء وجهــات الطــوارئ واجلهــات األخــرى ،مقدمــني لهــم أجمــل األمنيــات الطيبــة بحلــول عيــد األضحــى املبــارك.
وفــي ســياق آخــر ،قــام البنــك بدعــم حملــة «كســوة الشــتاء» التــي نظمتهــا إدارة محافظــة الفروانيــة بالتعــاون مــع بلديــة
الكويــت فــي احملافظــة ،لتوزيــع املالبــس الشــتوية علــى عمــال البلديــة واحملتاجــني.
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دعم اﻷﻧﺸﻄة اﻻﺟتماعية لمﺤافﻈة مبارك الكبير

انطالقـاً مــن مســئوليته املجتمعيــة ورعايتــه للفعاليــات الرياضيــة املختلفــة ،قــام البنــك برعاية دورة الشــيخ مبارك الكبيــر األولى

لكــرة القــدم حتــت شــعار «ال للعنــف» والتــي نظمتهــا محافظــة مبــارك الكبيــر لتنــدرج هذه الرعاية ضمن السياســة التي ينتهجها
البنــك جتــاه دعــم األنشــطة الرياضيــة املختلفــة التــي تقــوم علــى تنظيمهــا مؤسســات وهيئــات الدولــة ،والتــي تصــب فــي خدمــة
كافــة أفــراد املجتمــع .وفــي إطــار االحتفــال مبناســبة القرقيعــان ،قــام البنــك التجــاري الكويتــي برعايــة حفــل قرقيعــان محافظــة
مبــارك الكبيــر الــذي أقيــم حتــت رعايــة الفريــق أول م /.أحمــد الرجيــب  -الــذي اشــتمل علــى العديــد مــن املســابقات الترفيهيــة
واأللعــاب واألغانــي التراثيــة التــي تناســب هــذه املناســبة .وقــد حضــر احلفــل أطفــال مــن فئــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
وفــي إطــار جهــود البنــك التجــاري الكويتــي املتواصلــة فــي خدمــة املجتمــع ودعــم الفعاليــات والنشــاطات االجتماعيــة ،قــام البنك
بالتعاون مع محافظة مبارك الكبير بتوزيع كوبونات شــرائية على األســر املتعففة لتوفير املســتلزمات املدرســية ألبنائهم الطلبة
والطالبــات للتغلــب علــى ظــروف املعيشــة الصعبــة التــي قــد تنتــج عــن أي ضائقــة ماليــة قــد مير بهــا ذويهم .وفــي إطار آخــر ،قام
التجــاري برعايــة «نــدوة حقــوق الطفــل» التــي نظمتهــا إدارة محافظــة مبــارك الكبيــر بحضــور محافﻆ مبارك الكبيــر الفريق أول
م .أحمـد عبـد اللطيـف الـرجيب ،حيـث أقيمـت النـدوة على مـسـرح "روضـة الـحـنـان" مبـنـاسـبـة االحـتـفـال بـالـيـوم العاملي للطفـل
وشــارك فيهــا نخبــة مــن احملاضريــن مــن عــدد مــن اجلهــات املختصة بشــئون الطفل وحضرها عــدد من أهالــي محافظة مبارك
الكبيــر للوصــول ألفضــل طــرق تواصل مــع األطفال.

توزيﻊ كوبونات على األسر المتعﻔﻔة

ﺣﻀور ندوة ﺣقوق الطﻔل

توزيﻊ القرﻗيعان في محافظة مبارك الكبير
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األنشطة الثقافية والتراثية

• إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القدمية
• حملة "يا زين تراثنا" اخلامسة

إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القديمة  -ﺟﻬود مستمرة ومتميﺰة
دأب البنــك التجــاري عبــر ســنوات طويلــة علــى إصــدار رزنامتــه الســنوية والتــي عــادة مــا حتتــوي علــى لوحــات فنيــة
توثــق وتســرد قصــص التــراث الكويتــي القــدمي وتعكــس صــوراً حيــة منــه ،وقــد اشــتملت رزنامــة عــام  2016علــى بعــض
األدوات القدميــة والبســيطة وكذلــك العــادات والتقاليــد القدميــة ألهــل الكويــت التــي تعكــس مــدى تأقلــم الرعيــل األول
مــن أهــل الكويــت مــع ظروفهــم وحياتهــم رغــم قســوتها فــي معظــم األحيــان ولتكــون مبثابــة حلقــة وصــل بــني املاضــي
واحلاضــر .ولعــل مــا مييــز رزنامــة  2016أنهــا صممــت بالفــن التشــكيلي احلديــث.
ويواصل»التجــاري» مســيرته نحــو إحيــاء التــراث الكويتــي القــدمي ،بإصداراتــه املميــزة لرزنامتــه الســنوية التــي ال تنتهــي
بانتهــاء العــام ،بــل تبقــى مســتمرة لتجســد عبــق املاضــي القــدمي وتوثقــه حتــى ال يذهــب طــي النســيان.

مﻦ رزنامة 2016

مﻦ رزنامة 2016
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حملة «يازين تراثنا»التراثية الخامسة  -فعاليات مبتكرة إلحياء التراث الكويتي القديم
بعــد النجــاح الــذي حققتــه حملــة «يــا زيــن تراثنــا» فــي األعــوام املاضيــة وجتــاوب اجلمهــور مــع الفعاليــات التــي تضمنتهــا
احلملــة ،قــام البنــك بإطــاق حملتــه التراثيــة للســنة اخلامســة علــى التوالــي ،والتــي ارتبــط اســمها «بالتجــاري» والهادفــة
إلــى إحيــاء التــراث الكويتــي واملــوروث الشــعبي القــدمي وتذكيــر اجليــل اجلديــد باحليــاة البســيطة فــي املاضــي ،باإلضافــة
إلــى املهــن واحلــرف اليدويــة التــي اشــتغل بهــا اآلبــاء واألجــداد فــي املاضــي وهــو مــا ينعكــس باإليجــاب فــي االعتــزاز
بالتــراث الكويتــي األصيــل حرصـاً عليــه أال يذهــب طــي النســيان.
وقــد اشــتملت احلملــة علــى افتتــاح «فريــج التجــاري» املصغــر فــي كل مــن غرانــد افنيــوز ومجمــع املــروج لتعريــف رواد
املجمعــن واجلمهــور الكــرمي مبعلومــات هامــة وشــيقة عــن التــراث الكويتــي مــن خــال أجنحــة الفريــج التــي عرضــت
جانب ـاً مــن التقاليــد والعــادات الشــعبية القدميــة وعــرض يومــي ملســرح العرائــس باإلضافــة إلــى تقــدمي عــرض يومــي

لشــخصية تــروي قصــص تراثيــة قدميــة «احلــزاوي» ،فض ـ ً
ا عــن القصــص التثقيفيــة األخــرى التــي تهــدف إلــى زيــادة
وعــي األطفــال والصغــار بالقيــم واألخــاق احلميــدة التــي يتعــن أن يتحلــى بهــا اجليــل اجلديــد.

24
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كمــا تضمنــت احلملــة اســتضافة برنامــج «القايلــة» الــذي يبــث عبــر محطــة الغنــاء العربــي الـــ اف ام  103.7بهــدف
إطــاع املســتمعني علــى أكبــر قــدر مــن املعلومــات التراثيــة  .كمــا نظــم البنــك زيــارة تعريفيــة لطــاب مدرســة حســن
العسعوســي االبتدائيــة بنــن ومدرســة أمامــة بنــت أبــي العــاص املتوســطة بنــات بهــدف اطــاع الطالبــات والطلبــة علــى
فعاليــات احلملــة التراثيــة وكان مــن أبرزهــا عــرض فيلــم تعليمــي لتثقيفهــم مباضــي الكويــت اجلميــل واألخــاق الطيبــة
والعــادات والتقاليــد النبيلــة التــي كان يتحلــى بهــا اآلبــاء واألجــداد ،كمــا تخللــت هــذه الزيــارات إجــراء العديــد مــن
املســابقات التراثيــة املتنوعــة وتوزيــع الهدايــا علــى جميــع الطلبــة والطالبــات.
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وقــد اختتــم البنــك فعاليــات هــذه احلملــة فــي حديقــة الشــهيد التــي اشــتملت علــى عــرض حــي للحــرف واملهــن اليدويــة
القدميــة التــي كان يزاولهــا اآلبــاء واألجــداد فــي املاضــي ومنهــا حرفــة صناعــة الصناديــق اخلشــبية واملســابيح والبــوم
وغيرهــا مــن احلــرف واملهــن التــي ارتبطــت بالرعيــل األول مــن أهــل الكويــت والتــي ﰎ عرضهــا بصــورة حتاكــي املاضــي
القــدمي ،باإلضافــة إلــى األنشــطة الترفيهيــة والتثقيفيــة املختلفــة واألمســية الثقافيــة التــي اســتمتع بهــا احلضــور فــي
أجــواء عكســت عبــق املاضــي القــدمي.
وقــد القــت هــذه احلملــة جناجـاً كبيــراً ملــا حققتــه مــن جتــاوب اجلمهــور معهــا عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي )الفيــس
بوك ،االنســتغرام،التويتر وســناب شــات(.

يا زيﻦ تراثنا في ﺣديقة الشﻬيد
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األنشطة الرياﺿية

• دعم األنشطة الرياضية
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دعم اﻷﻧﺸﻄة الرياﺿية

ﲤاشــياً مــع إســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى دعــم ورعايــة األنشــطة التــي تنظمهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي وهيئــات
الدولــة املختلفــة فــي إطــار تواصلــه املســتمر مــع كافــة فئــات املجتمــع ،قــام البنــك برعايــة أكادمييــة "أتــوم" لتدريــب كــرة

قــدم الصــاالت خــالل العطلــة الصيفيــة واملوجهــة أنشــطتها لألعمــار مــن  15-6ســنة .وجــاءت هــذه الرعايــة جتســيداً
اللتــزام  -التجــاري  -بدعــم األنشــطة الرياضيــة التــي تهــدف إلــى شــغل أوقــات فــراغ الشــباب فيمــا هــو مهــم ومفيــد.
كما قام البنك بتقدمي الرعاية لدورة املرحوم جاسم الشرهان لكرة القدم خالل شهر رمضان.

نادي الﻔتيات

دعم الﻔرق الرياﺿية بالجامعة األمريكية

وفــي إطــار برنامجــه الهــادف إلــى دعــم األنشــطة الشــبابية وتشــجيع فئــة الشــباب علــى االســتفادة مــن أوقاتهــم فــي
أنشــطة ترفيهيــة ورياضيــة متميــزة ،فقــد قــام البنــك برعايــة فعاليــات «موتــر بــاش» الشــبابي الــذي نظمــه عــدد مــن
الشــابات الكويتيــات أصحــاب الطمــوح بهــدف إحــداث تغييــر ترفيهــي مبــدع يخــدم فئــة الشــباب ويســعى إلــى تشــجيع
قدراتهــم علــى اإللهــام وتوجيــه طاقاتهــم فــي نشــاطات مثمــرة مــن أجــل صقــل شــخصياتهم وزيــادة ثقتهــم وقدرتهــم علــى
حتمــل املســئولية .وواصــل البنــك دعمــه للفــرق الرياضيــة باجلامعــة األمريكيــة فــي الكويــت للنصــف الثانــي مــن موســم
 2016/2015والتــي شــملت فــرق كــرة القــدم وكــرة القــدم الصــاالت وكــرة الســلة والكــرة الطائــرة والتنــس األرضــي
وتنــس الطاولــة .وقــد جــاء هــذا الدعــم والرعايــة فــي ســياق حــرص البنــك علــى دعــم األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة
للشــباب الدراســيني فــي اجلامعــات املختلفــة .وفــي إطــار آخــر ،قــام البنــك التجــاري برعايــة اليــوم الرياضــي الــذي
نظمتــه إدارة نــادي الفتــاة ،وتعــد رعايــة البنــك لألنشــطة الرياضيــة بــادرة يحــرص عليهــا دائمـاً فــي إطــار تواجــده الدائــم
ورعايتــه للفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة املختلفــة التــي تخــدم قطاعــات املجتمــع كافــة.

دعم دورة الشرﻫان
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رعاية أكاديمية ''اتوم'' لتدريﺐ كرة ﻗدم الصاالت
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التواﺻل اﻹجتماعي

• التواصل االجتماعي مع املوظفني في إطار األسرة الواحدة
• التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
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التواﺻﻞ اﻻﺟتماعي مﻊ الموﻇﻔين في إﻃار اﻷﺳرة الواحدة

مبناســبة مــرور خمســة وخمســني عام ـاً علــى ذكــرى االســتقالل ومــرور خمســة وعشــرون عام ـاً علــى ذكــرى حتريــر
الكويــت ،أقــام البنــك احتفــاالً بهاتــني املناســبتني بتزيــني وإضــاءة املبنــى الرئيســي بلوحــات فنيــة مختــارة مــن رزنامتــه
الســنوية باإلضافــة إلــى علــم الكويــت .ومــن ناحيــة أخــرى ،شــارك كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة
موظفــي البنــك احتفالهــم بهاتــني املناســبتني بإطــالق الطائــرات امللونــة بعلــم الكويــت والبالونــات فــي تظاهــرة عكســت
الفرحــة التــي تعــم البــالد خــالل شــهر فبرايــر مــن كل عــام.
فــي إطــار حــرص التجــاري علــى تقــدمي كافــة ســبل الرعايــة الصحيــة ملوظفيــه وكذلــك تعاونــه الدائــم مــع الفعاليــات
التوعويــة املختلفــة ،نظــم البنــك بالتعــاون مــع احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان»كان» محاضــرة توعويــة
للتعريــف بســرطان الغــدة الدرقيــة حتــت عنــوان « الوقايــة هدفنــا» بهــدف توعيــة موظفــي البنــك بطــرق االكتشــاف
املبكــر لهــذا املــرض ومعرفــة أعراضــه وتشــخيصه وأســاليب عالجــه باإلضافــة إلــى تقــدمي النصــح واإلرشــادات الطبيــة
للموظفــني ،كمــا اســتقبل البنــك فريــق مستشــفى «املواســاة اجلديــدة» مــن أجــل تقــدمي اخلدمــات الطبيــة والصحيــة
ملوظفــي املركــز الرئيســي ومبنــي حولــي إلجــراء بعــض الفحوصــات الطبيــة الســريعة الالزمــة للموظفــني مبــا ميكنهــم
مــن معرفــة مســتوى الســكر بالــدم وكذلــك معــدل ضغــط الــدم ،واحلصــول علــى التوصيــات العالجيــة الالزمــة وكذلــك
املشــورة واإلرشــادات الطبيــة عــن كافــة االستفســارات املتعلقــة بصحــة البــدن وكيفيــة احملافظــة عليــه.

اﺣتﻔاالت األعياد الوﻃنية

فريﻖ مستشﻔى المواساة
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

كمــا اســتضاف البنــك فريــق عمــل شــركة "بــرامي بيتــس" املتخصصــة فــي التغذيــة الصحيــة إلجــراء فحوصــات وقيــاس
الــوزن والســكر ملوظفــي البنــك ،وتقــدمي النصائــح واحللــول حــول حتســني العــادات الغذائيــة وإتبــاع حميــة غذائيــة
صحيــة ،وكذلــك الــرد علــى استفســارات املوظفــني بشــأن التغذيــة الصحيــة وطــرق معاجلــة الســمنة والبدانــة .وقــد جــاء
تنظيــم هــذا احلــدث مــن قبــل البنــك لتشــجيع املوظفــني علــى إتبــاع أﳕــاط احليــاة الصحيــة.
هــذا وقــد قامــت إدارة اإلعــالن والعالقــات العامــة بتوفيــر العديــد مــن اخلصومــات اخلاصــة مبوظفــي البنــك وعائالتهــم
املتنوعــة مــن مراكــز طبيــة ومطاعــم ولــدى العديــد مــن املتاجــر وعــدد مــن اجلهــات األخــرى املتنوعــة.

محاﺿرة ''الوﻗاية ﻫدفنا''

التواﺻﻞ عبر مواقﻊ التواﺻﻞ اﻻﺟتماعي

يســعى البنــك دائمــاً لتفعيــل كافــة ســبل التواصــل مــع موظفيــه وعمالئــه واجلمهــور مــن خــالل مواقــع التواصــل
االجتماعــي )االنســتغرام والفيســبوك وتويتــر وســناب شــات( التــي باتــت تكتســب أهميــة كبيــرة خاصــة بــني أوســاط
الشــباب ،ويقــوم البنــك مــن خــالل تلــك املواقــع بالتوعيــة الصحيــة وغيرهــا مــن األمــور األخــرى واملناســبات اإلنســانية
واخليريــة مثــل )التوعيــة بأخطــار ســرطان الغــدة الدرقيــة وســرطان الثــدي ،ويــوم الســكري ،ويــوم املعــاق( وإدراكاً مــن
البنــك بأهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي احلديثــة فــي تلقــي استفســارات وعــرض آراء العمــالء واجلمهــور ،قــام
البنــك بتخصيــص رقــم خلدمــة «واتــس اب» ،وكذلــك واصلــت صفحــات البنــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عــرض
كافــة أنشــطة البنــك ومنتجاتــه وخدماتــه حيــث القــت جتاوب ـاً واستحســاناً كبيريــن مــن املتابعــني.
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األنشطة التربوية

• دعم ورعاية األنشطة التربوية

الدورات والبرامﺞ التدريبية لموﻇﻔي البنﻚ ودعم المعارض الوﻇيﻔية

انطالقــاً مــن إميانــه وقناعتــه الراســخة بأهميــة االســتثمار فــي الكــوادر العاملــة كونهــا تعــد أغلــى األصــول وأهــم
عوامــل جناحــه وﳕــوه فــي القطــاع املصرفــي ،قــام البنــك بافتتــاح أكادمييتــه احلديثــة فــي فــرع الفيحــاء لتدريــب وتأهيــل
املوظفــني واملتدربــني اجلــدد وفــق أحــدث األســاليب واآلليــات املتطــورة ،وخصــص البنــك جــزءاً كبيــراً مــن فرعــه فــي
منطقــة الفيحــاء كمقــر لألكادمييــة .وقــد احتفــل البنــك التجــاري بتخريــج دفعــات مــن املتدربــني فــي مجــال اخلدمــات
املصرفيــة لألفــراد بعــد أن أﲤــوا تدريبهــم بنجــاح فــي أكادمييــة التجــاري بفــرع الفيحــاء.
كمــا أطلــق البنــك فعاليــات برنامــج التدريــب الصيفــي املوجــه لطلبــة اجلامعــات واملعاهــد وأبنــاء وأقــارب املوظفــني
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني  15و 20عامـاً ،والــذي أقيــم فــي أكادمييــة التجــاري بهــدف إتاحــة فــرص التدريــب للطلبــة
وإكســابهم اخلبــرات واملعلومــات األوليــة حــول طبيعــة العمــل فــي القطــاع املصرفــي والتعامــل مــع العمــالء وشــغل أوقــات
فراغهــم خــالل فتــرة الصيــف فــي مجــاالت مفيــدة.
ومــن املعــروف أن البنــك التجــاري الكويتــي قــد دأب علــى تنظيــم هــذا البرنامــج منــذ ســنوات خــالل العطلــة الصيفيــة
بهــدف املســاهمة فــي تشــجيع الطلبــة خــالل فتــرة إجازتهــم الصيفيــة علــى التدريــب واالنخــراط فــي جتربــة العمــل
املصرفــي ،كمــا أن حــرص البنــك علــى تنظيــم هــذا البرنامــج يأتــي فــي إطــار التزامــه جتــاه الشــباب ودعمهــم فــي
مســيرتهم للقيــام بــدور فاعــل فــي املســتقبل.

افتتاح أكاديمية التجاري

كمــا نظــم البنــك التجــاري الكويتــي دورة مكثفــة للغــة اإلشــارة ملوظفــي الفــروع ،وذلــك فــي أكادمييــة التجــاري بفــرع
الفيحــاء ،بهــدف ﲤكــني موظفــي الفــروع مــن التعامــل مــع العمــالء ذوي اإلعاقــة الســمعية ،وهــو مــا يجســد أهميــة
التواصــل مــع العمــالء بغــض النظــر عــن اإلعاقــة التــي قــد ﲤنعهــم مــن ذلــك .وفــي بــادرة جديــدة تؤكــد ســعي البنــك
التجــاري الكويتــي إلــى تنميــة القــدرات الفكريــة ملوظفيــه ،قــام البنــك  -بالتعــاون مــع حركــة ومبــادرة النويــر -بتنظيــم
دورة تدريبيــة فــي أكادمييــة التجــاري عــن التحلــي باملواقــف اإليجابيــة .وقــد هدفــت هــذه الــدورة التدريبيــة إلــى توعيــة
املوظفــني مبفهــوم اإليجابيــة وأهميــة التحلــي باملواقــف اإليجابيــة فــي احليــاة العمليــة والشــخصية.
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وبحضــور فريــق مــن اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك التجــاري الكويتــي ومجموعــة مــن العاملــني فــي القطــاع املصرفــي ،احتفــل
البنــك بتخريــج مجموعــة مــن موظفيــه الذيــن اجتــازوا بنجــاح وتفــوق برنامــج توظيــف وتطويــر الكويتيــني حديثــي التخــرج
للعمــل فــي القطــاع املصرفــي ،وذلــك برعايــة بنــك الكويــت املركــزي وبتنظيــم مــن قبــل إدارة معهــد الدراســات املصرفيــة.
ويولــي البنــك اهتمامـاً كبيــراً باألنشــطة البحثيــة والتطــورات املرتبطــة بالعمــل املالــي واملصرفــي وغيرهــا ويتجســد ذلــك
مــن خــالل مســاهمته الســنوية املقدمــة لدعــم أنشــطة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ملــا تقدمــه مــن جهــود تســاهم فــي
تطويــر احلركــة البحثيــة والتعليميــة فــي دولــة الكويــت.

وتأكيــداً علــى التزامــه بدعــم مســيرة التعليــم فــي البــالد ،شــارك البنــك فــي معــرض الفــرص الوظيفيــة الثامــن عشــر الــذي
نظمتــه جامعــة اخلليــج للعلــوم والتكنولوجيــا ومعــرض صنــاع االقتصــاد وفــرص العمــل احلــادي والعشــرون الــذي نظمــه
مكتــب التدريــب الطالبــي واخلريجــني بكليــة العلــوم اإلداريــة  -جامعــة الكويــت .وقــد جــاءت مشــاركة التجــاري فــي هــذه
املعــارض انطالقـاً مــن إميانــه بأهميــة تنميــة قــدرات وطاقــات الشــباب والثقــة بقدرتهــم الكبيــرة علــى اإلبــداع والنجــاح إذا
مــا توفــرت لهــم ســبل الدعــم والرعايــة .كمــا شــارك البنــك فــي معــرض الفــرص الوظيفيــة الــذي نظمتــه جامعــة الشــرق
األوســط األمريكيــة ومعــرض الفــرص الوظيفيــة للجامعــة العربيــة املفتوحــة بهــدف اســتقطاب اخلريجــني اجلــدد الراغبــني
فــي احلصــول علــى فــرص عمــل بالقطــاع املصرفــي .هــذا ،وفــي إطــار التعــاون املســتمر مــع بنــك الكويــت املركــزي ،وحرصـاً
مــن البنــك علــى االســتثمار فــي العناصــر الكويتيــة الشــابة ضمــن مســئوليته االجتماعيــة ،وبهــدف بنــاء كــوادر وكفــاءات
وطنيــة قــادرة علــى املســاهمة فــي دفــع املســيرة التنمويــة فــي البــالد ،قــام البنــك التجــاري بطــرح مبــادرة تتمثــل فــي
برنامــج البعثــات الدراســية للخريجــني الكويتيــني إليفادهــم للحصــول علــى درجــة املاجســتير مــن أفضــل اجلامعــات طبقـاً
للتصنيفــات العامليــة فــي هــذا املجــال ،وذلــك فــي تخصصــات التمويــل واالقتصــاد واحملاســبة وإدارة األعمــال.
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المؤتمرات والمعارض

• دعم املؤﲤرات واملعارض
• دعم الشباب الكويتي الطموح

دعم المﺆتمرات والمعارض

حرص ـاً مــن البنــك علــى دعــم الفعاليــات واملنتديــات االقتصاديــة واملؤﲤــرات واملعــارض وغيرهــا مــن الفعاليــات ،قــام
البنــك برعايــة املؤﲤــر العلمــي الثامــن لالقتصاديــني الكويتيــني الــذي ﲤحــورت جلســاته حــول إيجــاد الســبل والتوجيــه

للمســاعدة فــي التنويــع االقتصــادي ومصــادر دخــل الدولــة عبــر القطاعــات املختلفــة.
وفــي إطــار آخــر شــارك البنــك فــي مؤﲤــر «نظــام اإلنــذار املبكــر للتقليــل مــن مخاطــر االئتمــان « الــذي نظمــه احتــاد
مصــارف الكويــت وبحضــور نخبــة مــن القيــادات واملســئولني التنفيذيــني مــن بنــك الكويــت املركــزي والبنــوك احملليــة
واألجنبيــة ومؤسســات القطاعــني العــام واخلــاص واملؤسســات املاليــة.
كمــا قــدم البنــك الرعايــة الفضيــة للملتقــى العاملــي للمعلوماتيــة الــذي تنظمــه مؤسســة ســمو الشيخ/ســالم العلــي الصبــاح
للمعلوماتيــة حتــت عنــوان «التحــول الرقمــي إلــى اقتصــاد املعرفــة»

رعاية المؤتمر العلمي الثامﻦ

مﻬرجان الطﻔولة في األفنيوز

مﻬرجان الطﻔولة الخامﺲ

كيﻒ أﺣدد مستقبلي

وعلــى صعيــد آخــر شــارك البنــك فــي معــرض الكويــت لليخــوت ،وجــاءت مشــاركة التجــاري فــي هــذا املعــرض فــي إطــار
حرصــه علــى التواجــد فــي احملافــل والفعاليــات التســويقية التــي تهــم شــريحة واســعة مــن اجلمهــور.
ومبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي للطفــل شــارك البنــك فــي مهرجــان الطفــل الــذي أقيــم حتــت رعايــة وزيــر الدولــة
لشــئون مجلــس الــوزراء الشــيخ/محمد عبــداهلل املبــارك الصبــاح .وفــي الســياق ذاتــه ،شــارك البنــك فــي مهرجــان
الطفولــة اخلامــس حتــت شــعار «اســتثمارنا فــي أبنائنــا» الــذي أقيــم فــي مركــز عبدالعزيــز حســني الثقافــي برعايــة وزيــر
اإلعــالم ووزيــر الدولــة لشــئون الشــباب الشيخ/ســلمان صبــاح الســالم احلمــود الصبــاح.
كمــا شــارك البنــك فــي ملتقــى «كيــف أحــدد مســتقبلي» الســادس بهــدف توعيــة وحتضيــر الطلبــة فــي املــدارس احلكوميــة
واخلاصــة قبــل دخولهــم للجامعــات وكذلــك تعريفهــم علــى التخصصــات والبعثــات الداخليــة واخلارجيــة ومســاعدتهم
علــى اختيــار مســتقبلهم األكادميــي واملهنــي ملســايرة ركــب التطــور بكافــة جوانبــه العلميــة والتنمويــة واملهنيــة واالقتصاديــة
مبــا يتناســب مــع ميولهــم وقدراتهــم بعــد إﲤــام دراســتهم الثانويــة.
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المحافظة على البيئة

• احملافظة على البيئة

المﺤافﻈة علﻰ البيﺌة

ضمــن أنشــطته املرتبطــة بحمايــة البيئــة وبالتعــاون مــع اجلمعيــة الكويتيــة حلمايــة احليــوان وبيئتــه ،نظــم البنــك التجــاري
الكويتــي يومــاً لتنظيــف الشــواطﺊ مــن النفايــات واملخلفــات بهــدف حمايــة البيئــة والواجهــة البحريــة فــي الكويــت
واحملميــات البيئيــة للطيــور املهاجــرة .وقــد انطلقــت حملــة تنظيــف الشــواطﺊ مــن شــاطﺊ األمــل بالصليبخــات وذلــك
مبشــاركة عــدد مــن موظفــي البنــك وعائالتهــم ،وعــدد مــن طالبــات وطلبــة املدرســة األمريكيــة العامليــة واملدرســة
اإلجنليزيــة احلديثــة واملجموعــة التطوعيــة «اجعلهــم يبتســمون  .»Make them Smileوقــد جنحــت الفــرق املشــاركة
فــي جتميــع وإزالــة مــا يزيــد عــن  600كيلــو جــرام مــن النفايــات واملخلفــات التــي مــألت شــاطﺊ األمــل بالصليبخــات
وهــو الشــاطﺊ املعــروف بكونــه مــالذاً لطيــور الفالمنغــو املهاجــرة.
كمــا أن اهتمــام البنــك ورعايتــه لعمــال التنظيــف والبنــاء فــي إطــار الفعاليــات املتنوعــة حلملــة «هــون عليهــم» إﳕــا جتســد
جهــود البنــك املســتمرة ملســاندة هــذه الفئــة تقديــراً لدورهــا الهــام فــي احملافظــة علــى البيئــة الكويتيــة ونظافتهــا درءاً
ألي أمــراض قــد تنتــج عــن املخلفــات.
هــذا وينــدرج تعــاون البنــك مــع محافظــات الكويــت الســتة ورعايتــه لألنشــطة التــي تنظمهــا احملافظــات للحفــاظ علــى
البيئــة البريــة والبحريــة ضمــن جهــوده املكرســة خلدمــة األنشــطة الراميــة إلــى احملافظــة علــى البيئــة البريــة والبحريــة
فــي دولــة الكويــت.

ﺣملة تنظيﻒ الشواﻃﺊ
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