اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﺘﺠـــﺎري اﻟﻜـــﻮﻳﺘـﻲ

صاحب السمو الشيخ

صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ

نواف األحمد اجلابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

الشيخة  /نوف سالم العلي الصباح
رئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة

البنك التجاري الكويتي....
تاريخ حافل في مجال المسئولية االجتماعية
نؤمن في البنك التجاري الكويتي أن املسئولية االجتماعية هي عملية متواصلة لتفهم احتياجات املجتمع الذي نعمل
فيه مع العمل على التفاعل والتعامل مع كافة الفعاليات املجتمعية حتى نصبح مث ً
ال يحتذى به في مجال املسئولية

املجتمعية للشركات ،ومن هذا املنطلق كان عام  2014عاماً متميزاً بالنسبة للبنك التجاري الكويتي ،حيث أخذ
البنك زمام املبادرة برعاية العديد من األنشطة االجتماعية التزاماً منه مبسئوليته االجتماعية وتكريساً لقيم التعاون
املشترك مع مختلف اجلهات اخليرية واالجتماعية.
وقد أكد البنك التجاري الكويتي عاماً تلو اآلخر بصمته الواضحة في مجال املسئولية االجتماعية من خالل طرح
املبادرات التي تساهم وتؤثر في تنمية املجتمع ،وتعود بالنفع على كافة أفراد املجتمع بصفة عامة  ،وفئة ذوي
االحتياجات اخلاصة على وجه التحديد من خالل أنشطة متميزة في مجال العمل االجتماعي واخليري واإلنساني
ليؤكد البنك من جديد أنه جزء من نسيج املجتمع الذي يعمل فيه .ولقد باتت مبادرات العمل اخليري التطوعي
واإلنساني التي يقدمها التجاري تستقطب اهتمام وإعجاب شريحة واسعة من املتابعني على مواقع التواصل
االجتماعي املختلفة وهو ما يعد فخراً للبنك وجناحاً يضاف إلى سلسلة جناحاته في مجال املسئولية االجتماعية .
وسوف يواصل البنك ،بدعم من مجلس اإلدارة وبجهود موظفي إدارة اإلعالن والعالقات العامة وكذلك جهود
جميع موظفيه ،مسيرته في خدمة املجتمع الكويتي ومؤسساته املدنية من خالل برامج وأنشطة وفعاليات مبتكرة
ومصممة خصيصا لدعم جهود التنمية املستدامة في وطننا احلبيب .
واهلل ولي التوفيق
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البنك التجاري الكويتي
المسئولية االجتماعية  ...منهج عمل
تأكيداً ملسئوليته االجتماعية جتاه فئات املجتمع ،يحرص البنك التجاري على املشاركة املستمرة في النشاطات
االجتماعية واإلنسانية التي تخدم أفراد املجتمع كافة .ومن هذا املنطلق ،قامت إدارة العالقات العامة في
البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة خاصة ألبناء اجلمعية الكويتية ملتالزمة داون التابعة لوزارة الشؤون
اإلجتماعية والعمل ،وذلك لتقدمي التهاني ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد من خالل توفير التجهيزات
واأللعاب التي تتناسب مع احتياجاتهم.

الجمعية الكويتية لمتالزمة داون

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار برامج املســئولية اإلجتماعية الشــاملة التي أعدها البنك التجاري لشــهر رمضان
املبارك وعيد الفطر السعيد للتواصل مع أفراد املجتمع كافة .كما احتفل البنك بعيد األضحى مع طالبات مدرسة
الوفــاء ملتالزمــة الــداون  -بنــات التابعــة إلدارة مــدارس التربيــة اخلاصــة .وقد جاءت هــذه الزيارة ضمــن البرامج

الـبـنـــك الـتـجـــاري الكـــويتي

اخليرية واإلنسانية التي يحرص البنك على تنظيمها في مثل هذه املناسبات.
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مدرسة الوفاء لمتالزمة الداون

وجريــاً علــى عادتــه الســنوية خــال شــهر
رمضــان الفضيــل ،قــام البنــك مبشــاركة
مرضــى الســرطان وعائالتهــم فــي حفــل
القرقيعــان الذي نظمه مكتب نبض احلياة
للخدمــة االجتماعيــة والنفســية فــي مركز
الرعايــة التلطيفيــة ،كمــا احتفــل البنــك
بالشــهر الفضيل مع مرضى قسم األطفال

مركز الفهد

مبركــز الفهــد حيــث تعــد هــذه املبــادرات
اإلنســانية مبثابــة عهداً قطعــه البنك على
نفســه في شــهر رمضــان املبارك ملشــاركة
األطفــال نــزالء دور الرعاية واملستشــفيات
فرحة القرقيعان ،من أجل رســم االبتسامة
على وجوههم وإدخال البهجة والفرحة في
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قلوبهم بهذه املناسبة.

مركز الرعاية التلطيفية
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دعم األنشطة المجتمعية
• رعاية األنشطة والفعاليات الطالبية والتعليمية
• حملة « هون عليهم»

تكريم رئيس مجلس اإلدارة

يولي البنك التجاري الكويتي أهمية كبيرة ملؤسسات املجتمع املدني غير الهادفة للربح والتي تقوم على خدمة أفراد
املجتمــع مبختلــف أعمارهــم ،والتزاماً بذلك ,قام البنك برعاية حفل تخرج طلبة كلية األســنان الذي نظمته جمعية
طــب األســنان الكويتيــة .وقــد جاءت هذه الرعايــة انطالقاً من اهتمام البنــك الدائم وحرصه على مشــاركة الطلبة

والطالبات فرحة التخرج .كما قام التجاري برعاية البرنامج الصيفي للسنة الثانية على التوالي الذي نظمته "لوياك"
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والذي تضمن العديد من النشاطات والفعاليات املوجهة للشباب واألطفال على ٍ
حد سواء.

حفل تخرج طلبة كلية طب األسنان
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وفي إطار مبادرات "التجاري" اخليرية واالجتماعية الهادفة إلى تقدمي الدعم ومد يد العون واملساعدة لكافة فئات
املجتمع ،قام البنك بتقدمي دعم مادي للصندوق اخليري لدور الرعاية االجتماعية التابع لوزارة الشئون االجتماعية
بهدف تقدمي الدعم ومســاعدة كافة شــرائح املجتمع وعلى وجه اخلصوص هذه الشــرائح التي تســتفيد من أنشــطة
الصنــدوق اخليــري ملــا يقــوم بــه من مهام عديــدة منها على ســبيل املثال ال احلصــر ،تلبية احتياجــات األيتام وذوي
اإلحتياجــات اخلاصــة عضويــاً ونفســياً وترتيب زيارات الفــرق الطبية للمســنني وإقامة الدورات الفنيــة والتدريبية

للرقي باإلنســان املعاق فض ً
ال عن مســاعدته لأليتام لالنخراط في املجتمع بتحمل بعض األعباء املعيشــية اخلاصة
بأسرهم وجميعها أهداف نبيلة تندرج ضمن برامج املسئولية االجتماعية للبنك التجاري .كما واصل البنك رعايته
لألنشطة الرياضية التي نظمتها الهيئة العامة للصناعة وجاءت هذه الرعاية إدراكاً من البنك بأهمية دعم ومساندة
الهيئات واملؤسسات التي تعمل على تنمية املجتمع مبختلف أنشطته.

البرنامج الصيفي “لوياك”

دعم الصندوق الخيري

وانطالقاً من إســتراتيجية البنك التجاري وحرصه على املشــاركة في العديد من الفعاليات اإلنســانية واالجتماعية،
قــدم البنــك مســاهمة مالية جلمعيــة الرميثية التعاونيــة لدعم األنشــطة االجتماعية التي تنظمها اجلمعية لســكان

املنطقة ومساهميها ،باإلضافة إلى املساهمة برحلة الشاليهات التي نظمتها اجلمعية .كما قام البنك بتقدمي دعماً

مالياً إلدارة الصندوق األهلي ومشــاركتهم في احتفاالت الصندوق بالعيد الوطني الثالث واخلمســن ويوم التحرير
الثالث والعشرين.

جمعية الرميثية
الـبـنـــك الـتـجـــاري الكـــويتي

دعم للهيئه العامة للصناعة
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حملة «هون عليهم»
للعام الثالث على التوالي ،واصل البنك حملته "هون
عليهــم" ،حيث قام فريق العالقات العامة وعدد من
موظفي البنك املتطوعني بتوزيع اجلاكتيات الشتوية
للوقايــة مــن البــرد علــى عمــال التنظيــف والبنــاء
املتواجديــن في الشــوارع ،باإلضافــة إلى الكمامات
الطبية الواقية من الغبار وأيضا معقم األيدي وماء
الشــرب وذلك فــي إطار هذه احلملــة املبتكرة التي

حملة هون عليهم الشتوية

كان البنك قد أطلقها في فصلي الصيف والشــتاء.
وتزامناً مع االحتفاالت املصاحبة لألعياد الوطنية،
قــام موظفي البنك املتطوعني باالحتفال مع العمال
القائمني على تزين وتنظيف الشــوارع بتوزيع أعالم
الكويــت عليهــم ،وواصــل البنك ضمن هــذه احلملة
توزيــع "هديــة عيــد الفطــر" علــى عمــال التنظيــف
والبنــاء املتواجديــن فــي الشــوارع ومبواقــع علمهم
احتفاالً بهذه املناسبة.

حملة هون عليهم الصيفية
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االحتفال باألعياد الوطنية مع العمال
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األنشطة الثقافية والتراثية
• إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القديمة
• حملة «يا زين تراثنا» الثالثة

إحياء التراث الكويتي والعادات الكويتية القديمة
دأب البنــك التجــاري ولســنوات طويلــة مضت على إصدار رزنامته الســنوية ،والتي عادة مــا حتتوي على لوحات
فنية توثق وتسرد قصص التراث الكويتي القدمي وتعكس صوراً حية منه .ومع قرب حلول العام امليالدي اجلديد،
ينتظــر ويترقــب عمــاء وغيــر عمالء البنك التجــاري إصدار البنك رزنامته الســنوية حيث تضمنــت رزنامة عام
 2015بعض الصور لألماكن القدمية واألسواق الشعبية والساحات والبوابات التاريخية في كويت املاضي لتكون
مبثابة حركة وصل بني املاضي واحلاضر.

حملة «يا زين تراثنا» الثالثة
قامت إدارة االعالن والعالقات العامة بإطالق حملة «يا زين تراثنا» الهادفة إلى إحياء التراث الكويتي واملوروث الشعبي
القدمي ،وذلك للسنة الثالثة على التوالي بعد النجاح الالفت الذي حققته احلملة في العامني السابقني والتجاوب الكبير
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من اجلمهور مع الفعاليات والزيارات التي قام بها فريق من موظفي البنك في اطار برنامج احلملة.

حفل إفتتاح يا زين تراثنا

11

صورة جماعية في حفل اإلفتتاح

وفــي أجــواء عكســت عبــق املاضي القدمي ،قام البنك بتدشــن فعاليــات حملة «يا زين تراثنــا» الثالثة في متحف الفن
احلديث ،بحضور كل من رئيس مجلس اإلدارة الســيد /علي موســى املوســى ورئيس إدارة اإلعالن والعالقات العامة
الشــيخة /نــوف ســالم العلــي الصباح وعدد مــن أعضاء اإلدارة التنفيذيــة تتقدمهم رئيس اجلهــاز التنفيذي بالوكالة
اآلنسة /إلهام محفوظ وعدد كبير من الشخصيات والرسامني الذين شاركوا عبر السنني السابقة في إخراج اللواحات
الفنية والرسومات التي احتوتها مطبوعات التجاري ،وبحضور عدد من مدونو مواقع التواصل اإلجتماعي.
وقد خرج االحتفال في شكل تراثي نظراً إلقامته في براحة متحف الفن احلديث حيث إرتدى املوظفون الذين كانوا في
استقبال املدعوين املشاركني في االحتفالية الزي الشعبي الكويتي .وقد تفاعل احلضور على أنغام فرقة املاص الشعبية

الـبـنـــك الـتـجـــاري الكـــويتي

بقيادة سليمان العماري ،حيث استمتعوا بجو الضيافة الكويتية األصيلة التي مت تقدميها بصور حتاكي املاضي اجلميل.

فعاليات الحملة في مجمع 360

صورة جماعية
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كلمة إفتتاح الحملة

فعاليات افتتاح حملة يا زين تراثنا

وضمــن فعاليــات احلملــة مت افتتاح معرض «فريج التجــاري» املصغر في مجمع  360لتعريــف رواد املجمع واجلمهور
الكرمي مبعلومات هامة وشــيقة عن التراث الكويتي من خالل أجنحة الفريج الذي تضمن عرض حي لبعض األلعاب
الشعبية ،وديوانية التجاري باإلضافة الى تواجد فرقة شعبية قامت بأداء بعض األغاني الشعبية القدمية ،بعدها انتقل
فريج التجاري الى كل من برج احلمراء ومجمع الكوت حيث استمر في كل منهما على مدى ثالثة أيام.
وفــي إطــار فعاليــات احلملــة وبهدف توثيق التــراث الكويتي القدمي ،قــام البنك بإنتاج فيلم تعليمــي لتثقيف اجلمهور
والطالب مباضي الكويت اجلميل ،وقد ألقى الفيلم املذكور الضوء على االخالق الطيبة والعادات والتقاليد النبيلة التي
حتلى بها اآلباء واألجداد في املاضي.
كما تضمنت احلملة العديد من الفعاليات والزيارات جلهات مختلفة ومتعددة كان من بينها مدارس مبختلف املراحل
التعليمية ،حيث تخللت هذه الزيارات عرض الفيلم التعليمي الذي قام البنك بإنتاجه خصيصاً لهذه املناسبة.
وقد جاءت هذه الزيارات لتعزيز سبل التواصل مع الطلبة والطالبات وإثراء معلوماتهم التراثية عن العادات والتقاليد

زيارة المدارس

توزيع مطبوعات الحملة على الطلبة
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الكويتية وأمناط احلياة التي عاشها اآلباء واألجداد في املاضي.

حمالت التوعية الصحية
• حملة التبرع بالدم
• حملة كان لسرطان البروستاتا

حملة التبرع بالدم
تأكيداً على رســالته االجتماعية الهادفة إلى تفعيل برامج وحمالت التوعية الصحية املختلفة ،نظم البنك التجاري

بالتعاون مع بنك الدم الكويتي حملة التبرع بالدم على مدى خمســة أيام ملوظفيه تلبية لدعوة بنك الدم وذلك نظراً
لنقص مخزون الدم بالبنك .وقد جاءت هذه احلملة ترجمة جلهود البنك ومساعيه لتعزيز القيم االنسانية وانعكاساً
اللتزامــه بالواجــب االنســاني الــذي دأب علــى تأديته جتاه املجتمع .وقد شــهدت هذه احلملة إقباالً واســعاً من قبل
املوظفني والعاملني حيث سارع اجلميع للتبرع بالدم تعبيراً عن روح املشاركة االجتماعية وخدمة املجتمع .كما واكبت

حملة التبرع بالدم حملة اعالنية في الصحف اليومية حلث جميع افراد املجتمع الكويتي للتبرع بالدم.

ودي مع أحد المتبرعين
رئيس مجلس اإلدارة في حديث
ّ

حملة التبرع بالدم

حملة كان لسرطان البروستاتا
من ناحية أخرى ،وفي سياق متصل قام البنك برعاية حملة التوعية اجلماهيرية للكشف املبكر عن سرطان البروستاتا
والتي نظمتها احلملة الوطنية للتوعية مبرض الســرطان "كان" ،وذلك تضامناً مع مرضى ســرطان البروســتاتا ودعماً

ملكافحته وأهمية التوعية للكشف املبكر عنه .وتأتي هذه املبادرة في إطار التوعية الصحية للمجتمع عموماً والرجال
خصوصاً مبخاطر ســرطان البروســتاتا وســبل الوقاية منه ،حيث قام البنك بتنظيم محاضرة خاصة ملوظفيه للتعرف

على أهم أعراض وعالمات سرطان البروستاتا وأهمية الكشف املبكر عن املرض وإمكانية الشفاء منه ،باإلضافة إلى
تقــدمي العديــد مــن احملاضرات التوعوية في املراكز الرياضية واملؤسســات وجمعيات النفع العام ،وتوزيع البوســترات
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والفاليرات التوعوية في املجمعات التجارية من خالل موقع حلملة "كان" داخل املجمعات خالل فترة فعاليات احلملة.

الموظفين المشاركين في المحاضرة “كان”
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دعم األنشطة الرياضية
• دعم األنشطة الرياضية

دعم األنشطة الرياضية
متاشــياً مع إســتراتيجية البنك الرامية الى دعم ورعاية األنشــطة الرياضية التي تنظمها مؤسســات املجتمع املدني
وهيئات الدولة املختلفة في إطار تواصله املستمر مع كافة فئات املجتمع ،قام البنك بتقدمي الرعاية لدورة املرحوم
جاسم الشرهان لكرة القدم خالل شهر رمضان ،كما ساهم في رعاية بطولة األمل للصم لكرة القدم والتي نظمتها
إدارة مدرسة األمل للبنني التابعة ملدارس التربية اخلاصة.

تسليم درع دورة المرحوم جاسم الشرهان

وفي االطار نفسه ،قام البنك برعاية البطولة الرمضانية لكرة القدم للصاالت لنقابة العاملني في وزارة املالية ،وقام
البنك برعاية بطولة كرة القدم للكلية االسترالية على فترة شهرين والتي ضمت  16فريقاً من طلبة الكلية ،حيث مت
توزيع اجلوائز على الفرق احلائزة على املركز األول والثاني باإلضافة إلى جوائز أخرى مت منحها ألفضل العب وأفضل
حــارس مرمــى والالعب صاحب أعلى نســبة أهــداف .كما رعى البنك بطولة "الغولــف" التي نظمتها مالعب ومنتجع
صحارى وســط أجواء تنافســية وحماســية بني الالعبني .وقد جاءت هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق إميانه

بطولة األمل للصم
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مبسئوليته جتاه املجتمع خاصة الشباب ورعايته لألنشطة الرياضية التي يشارك فيها شرائح متعددة من املجتمع.

بطولة الغولف
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التواصل االجتماعي
• التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار
األسرة الواحدة
• التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

التواصل االجتماعي مع الموظفين في إطار األسرة الواحدة
دأب البنك على تعزيز التواصل االجتماعي بني موظفيه من خالل عدد من الفعاليات التي تنصب في هذا االجتاه .ومن
هــذا املنطلــق وفــي إطــار حرصه على دعم املواهب الفنية ملوظفيه ،قام البنك بتنظيم معرضه الســنوي "هواة التجاري"
احلادي عشر الذي يعتبر مناسبة مميزة يجتمع فيها موظفو البنك بعيداً عن أجواء العمل ,وهو ما يؤكد من جديد مفهوم
املسئولية االجتماعية لدى البنك جتاه موظفيه وحرصه على التقاء املوظفني في أجواء أسرية بعيدة عن أجواء العمل.
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افتتاح معرض هواة التجاري

إدارة البنك في معرض هواة التجاري
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الموظفين الفائزين في بطولة الرماية

واحتفاالً بالعيد الوطني ويوم التحرير لدولة الكويت وتعبيراً عن الفرحه بهاتني املناسبتني ،شارك رئيس مجلس االدارة
موظفي البنك بإطالق طائرات ورقيه حتمل علم الكويت وبالونات حتمل شعارات تعكس مظاهر الفرحة التي تعم البالد
في شهر فبراير من كل عام .وفي إطار مسئوليته االجتماعية جتاه موظفيه ،قام البنك بتكرمي كل من املوظفة/أسرار
علي فاضل واملوظف /ســليمان القصار وذلك مبناســبة إحرازهما املركز األول في بطولة الرماية الســابعة التي نظمها
نادي املصارف ملوظفي القطاع املصرفي .كما احتفل البنك بتخريج دفعه جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق
البرامج االحترافية املعتمدة من قبل معهد الدراسات املاليه في بريطانيا وبالتعاون مع معهد الدراسات املصرفيه حيث
حققوا مراكز متقدمة في شهادة إدارة االئتمان ،شهادة إدارة االستثمار ،شهادة مدير فرع ،وشهادة مساعد مدير فرع .
وبحضورفريق اإلدارة التنفيذية للبنك ولفيف من العاملني في القطاع املصرفي ،احتفل البنك التجاري بتخريج ستة من
موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق برنامج توظيف وتطوير الكويتيني حديثي التخرج للعمل في القطاع املصرفي ،وذلك

الـبـنـــك الـتـجـــاري الكـــويتي

برعاية بنك الكويت املركزي وحتت إشراف معهد الدراسات املصرفية.

إحتفال موظفي البنك بالعيد الوطني وعيد التحرير
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هــذا وقــد حــاز البنــك التجاري الكويتي على املركز األول بني جميع البنوك املشــاركة في هــذا البرنامج .كما قامت
إدارة البنك بتنظيم ندوات تعريفية حول استراتيجية البنك اجلديدة بهدف مشاركة جميع موظفي البنك في حضور
عرض حول املبادرات والتوجهات االســتراتيجية التي يخطط البنك لتحقيقها خالل الســنوات الثالثة القادمة .وقد
اتسمت الندوة التي مت عرضها على ثالثة حلقات بالتواصل والتفاعل امللحوظ بني املوظفني واإلدارة التنفيذية العليا
للبنك حيث أتاحت الفرصة للموظفني لطرح تساؤالتهم واستفساراتهم على االدارة العليا التي قامت بالرد على تلك
التساؤالت وتوضيح كافة االمور التي تهم املوظفني .

حفل تخرج موظفين

حفل تخرج موظفين

التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
يســعى البنــك التجــاري دوماً لتفعيل كافة ســبل التواصل مع موظفيه وعمالئه واجلمهــور من خالل مواقع التواصل
االجتماعي (االنستغرام  -الفيس بوك  -وتويتر) التي باتت تكتسب أهمية كبيرة خاصة بني أوساط الشباب ،حيث
أطلــق البنــك عبــر موقعه االجتماعي "االنســتغرام" مســابقته التراثية خالل شــهر رمضان وقد متثلت املســابقة في
االجابة على االســئلة املطروحة حول أحد اللوحات املرتبطة باأللعاب الشــعبية املختارة من أحد رزنامات التجاري،
وقــد جــاءت هــذه املســابقة انطالقــاً من حرص البنــك على تعزيــز التواصل مع اجلمهــور والعمالء بكافة الوســائل
املختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم البنك  -ومن خالل تلك املواقع  -بالتوعية الصحية عن املناســبات االجتماعية
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ذات الطابع اإلنساني مثل (التوعية بسرطان الثدي ،ويوم السكري ،ويوم املعاق ).
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األنشطة التربوية
• البعثات الدراسية للخارج
• دعم ورعاية األنشطة التربوية

البعثات الدراسية للخارج
في إطار التعاون املستمر مع بنك الكويت املركزي وحرصا من البنك على االستثمار في العناصر الكويتية الشابة في
إطار مســئوليته االجتماعية ،وبهدف بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على املســاهمة في دعم املســيرة التنموية في
البالد ،قام البنك التجاري بطرح مبادرة تتمثل في برنامج البعثات الدراسية للخريجني الكويتيني إليفادهم للحصول
على درجة املاجستير من أفضل اجلامعات طبقا للتصنيفات العاملية في هذا املجال  ،وذلك في تخصصات التمويل،
االقتصاد ،احملاسبة  ،وإدارة اإلعمال.

دعم ورعاية األنشطة التربوية

طلبة برنامة لوياك

مدرسة التأهيل الفكري

يولي البنك اهتماماً للمسيرة التعليمية والتربوية في الكويت من خالل تقدمي مساهمته السنوية لدعم أنشطة مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي .وتأكيداً على التزامه في دعم مسيرة التعليم في البالد ،شارك البنك في معرض الفرص الوظيفة
الرابع عشر واخلامس عشر الذي نظمتها جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا إلطالع الطلبة والطالبات الدارسني على
فــرص العمــل املتوفــرة لــدى البنك والتطورات املتالحقة التي يشــهدها ســوق العمل الكويتي ،ومزايــا العمل في املجال
املصرفي واملالي والقطاع اخلاص بصفة عامة .وقد جاءت هذه املشاركة من جانب البنك لتؤكد حرص البنك وجهوده
في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع املصرفي .وفي ســياق متصل اســتقبل البنك طلبة برنامج "لوياك"
امللتحقني ببرنامج التدريب الصيفي الذي أعده البنك خصيصاً لهم ،حيث قامت إدارة البنك بتوزيع الطلبة املتدربني على
فروع البنك املختلفة لتعرفيهم على طبيعة وأساليب العمل املصرفي وأساسيات التواصل مع االخرين.
وفي إطار الدور االجتماعي الهام الذي يحرص البنك التجاري على تفعيله في مختلف املجاالت التي تخدم أكبر شريحة
من أبناء املجتمع ،وخصوصاً فيما يتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة ،ساهم البنك في حتمل تكاليف جتهيز فصول لكل
مدراس التربية اخلاصة وذلك بهدف مساعدتهن على التعلم بطريقة سهلة وسلسة ،وتنمية سبل مشاركاتهن وانخراطهن
في املجتمع .ويأتي هذا الدعم في إطار برامج املسئولية االجتماعية الشاملة للبنك مبا يخدم اجلهود اخليرية والتنموية
واالجتماعية على اختالف قنواتها .وتأكيداً على دعم البنك املتواصل ألنشطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

قدم البنك تبرعاً مالياً إلدارة الصندوق األهلي للتعليم التطبيقي والتدريب للمشاركة واملساهمة بدعم "مشروع النوير".
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من مدرسة النور املشتركة للطالبات ذوات االحتياجات اخلاصة ومدرسة تأهيل التربية الفكرية للبنات التابعتني إلدارة

المؤتمرات والمعارض
• دعم المؤتمرات والمعارض المختلفة

دعم المؤتمرات والمعارض المختلفة

البنك التجاري يشارك في مؤتمر يوروموني 2014

قام البنك بتقدمي الرعاية ملعرض "ســوق الكويت للســفر" الذي نظمته شــركة معرض الكويت ،وتأتي هذه الرعاية من
قبل البنك لهذا املعرض في إطار حرصه على دعم الفعاليات واألنشطة املتعلقة بالسفر والسياحة .كما شارك البنك
فى مؤمتر يوروموني الذي أقيم حتت عنوان " الديناميكيات احلديثة للتمويل واالســتثمار" .وجاءت مشــاركة التجاري
في هذا املؤمتر لتعكس حرص البنك على املساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل دعم وتطوير
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الفعاليات املرتبطة باألنشطة املصرفية واالقتصادية واالستثمارية وتوفير التمويل الالزم ملثل هذه املشروعات.

مؤتمر مشاريع الكويت”ميد”
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معرض الفرص الوظيفية جامعة الخليج

كما قدم البنك الرعاية الفضية ملؤمتر مشــاريع الكويت التاســع الذي نظمته "ميد" .وواصل التجاري تقدمي الرعاية
للمؤمتر السنوي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األمريكية  ،وجاءت رعاية البنك لهذا احلدث
انطالقاً من دوره الراســخ في دعم شــباب الكويت في مختلف املجاالت الســيما التعليمية منها والوقوف إلى جانب
أبناء الوطن من الشباب ورعاية الفعاليات التي يقومون على تنظيمها داخل الكويت وخارجها.
كما شارك البنك برعاية ملتقى ومعرض "شوارعنا تنزف إلى متى" الذي نظمته ثانوية الروضة  -بنات بهدف توعية
وإرشاد الطالبات وقائدي املركبات من املواطنني واملقيمني بأهمية احترام قواعد املرور وااللتزام بها.
وقــام البنــك باملشــاركة فــي ملتقى الكويت للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة ،الذي نظمه احتــاد مصارف الكويت
بالتعــاون مــع املعهــد العربــي للتخطيط وحتــت رعاية وبحضور معالي وزير املالية الســيد /أنــس الصالح ،وبحضور
رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت الســيد /حمد عبد احملســن املرزوق ورئيس مجلس إدارة البنك الســيد/

الـبـنـــك الـتـجـــاري الكـــويتي

علي موسى املوسى ونخبة من املسئولني والقيادات املصرفية الكويتية.
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ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقــد جــاءت مشــاركة البنــك في هذا امللتقى ضمن جهوده لتقدمي كل الدعم واملســاندة لقطاع املشــروعات الصغيرة
واملتوسطة وتعزيز الدور التنموي لهذا القطاع الهام .وقد حظي امللتقى بحضور واسع ،ومشاركة نخبة من القيادات
املصرفية واالقتصادية البارزة.
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رعاية ملتقى ومعرض “ شوارعنا تنزف إلى متى “
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