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البنك األهلي المتحد ..مسيرة عطاء وبناء
انطلق البنك األهلي املتحد منذ تأسيسـه يف العام  1941م بقوة
فعالــة مال ًيــا واقتصاد ًيــا ،فعلــى مــدى عمــره املــريف املديــد الــذي
ّ
قــارب علــى الـــ ً 80
وعظــم
عامــا أســهم يف بنــــاء كويتنــا الحبيبــــة،
مــن شــأن «املســؤولية االجتماعيــة» بوصفهــا ممارســة تطوعيــة
راقيــة وحضاريــة ذات غايــات نبيلــة؛ إذ وضــع برامجهــا علــى قائمـــة
ً
تعزيزا للوالء
أولويـــاته ســع ًيا إىل ترســيخ هذا املفهوم ،ونرش ثقافته
واالنتمــاء لهــذا الوطــن املعطــاء وخدمـ ًـة لشــعبه الكريــم.
ونظــــرًا للظــــروف االســتثنائية الناتجــــة عــــن تداعيــــات جائحــــة
«كوفيـــد »19الــي اجتاحــت العــامل خــال العــام  2020م ،والــي مل
تكن دولتنا الحبيبة الكويــــت بمنأى عنهــــا؛ فقــــد نجحــــت الجهــــود
الوقائيـــة واالحرتازيــة الرائــدة الـــى بذلتهـــا الحكومـــة ،وأســهمت
فيهـا قطاعـات اقتصادية متنوعـة ،ممـا خفـف  -بعـون هللا – مـن
وطــــأة األزمــة وتداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية.
ومل يدخــر البنــك األهلــي املتحــد وسـ ًـعا يف هــذا اإلطــار ،إذ اضطلــع
بدور اجتماعي فعال ضمن هذه الجهود للسيطرة على تداعيات
الجائحــة ومحارصتهــا ،بـــد ًءا مـــن إطــاق برامـــج التوعيـــة وتطبيـــق
اإلجــراءات االحرتازيــة واالشــراطات الصحيــة يف أروقــة مبــاين
ً
وصول إىل دعــــم الجهــــود
البنك ألجل سالمة العمالء واملوظفني،
الحكوميــــة والصفوف األمامية للحـــد مـــن انتشـــار الجائحـــة.
ويف مجــاالت املســئولية االجتماعيــة بــرزت إنجــازات البنــك األهلــي
املتحــد مــــن خــال تدشــن العديــد من املبــادرات والربامج الهادفــــة
والرشاكات اليت أبرمـت مع الجهـات ذات العالقة يف ميادين دعم

ذوي االحتياجــات الخاصــة ،العمـــل التطوعـــي ،تدويـــر النفايـــات،
رعايــــة غــر املقتدريــن ودعــــم املؤسســات الخرييــة والتعليميــة
وغريها من الجهود ضمـــن إطـــار متكامـــل يســـعى إىل رفعة الكادر
البــري وتطويــره يف ضــوء رؤيــة دولــة الكويــت للعــام 2035م
وتقديـرًا ملبادراتــه النوعيــة واســراتيجيته الهادفــة إىل إحــداث تحول
إيجايب يف املجتمع ،أحرز البنـك األهلي املتحد جائـزة «أفضـل بنـك
للمســـؤولية االجتماعية يف الكويــــت» للعــــام 2020م مــــن املجلــة
املاليــة العامليــة الشــهرية «انرتناشــيونال فاينانس».
إن هــذا اإلنجــاز الريــادي يلقــي علــى عاتــق البنــك جهـ ً
ـدا إضاف ًيــا
لالســتمرار يف تطويــر منتجاتــه وتعزيــز دوره يف مجــال املســؤولية
االجتماعيــة
ومــــن هــذا املنطلــق ،يــرين أن أدعوكــــم إىل مطالعــة هــــذا التقريــــر
الــــذي يتنـــاول جهـــود املســئولية االجتماعيــة للبنــك األهلــي املتحــد
خــال العــام 2020م ،ومـــا تضمــن مـــن نقـــاط مضيئـــة يف مسيـــرة
البنـك
وكذلــك ،أود أن أغتنم هــذه الفرصــة ألعرب عــن خالــص الشــكر
والتقديـــر إىل فريـــق املســؤولية االجتماعية يف البنك األهلي املتحد
وجميـــع الجهـــات واالفــراد الــي أســهمت فيمـــا حقــق البنــك مـــن
نجـــاح يف هــذا املجــال
وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير.

جهاد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة
تقريـــر المسئولية
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البنك األهلي المتحد ..والدور المجتمعي الريادي
يحــرص البنــك األهلــي املتحــد منــذ إنشــائه علــى توطيـــد عالقتــه باملجتمــع عرب مشــاركته البناءة واملثمرة يف القضايــــا
املجتمعيــة وحرصــه علــى تقديــــم العــون والدعــم ألبنــاء الوطــن مــن خالل إطــاق برامج الخدمـــة املجتمعية
وينطلــق البنـــك األهلــي املتحــد يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة مــن إيمانــه الراســخ بأهميتهــا ورضورة تنميــة
الوعــي بقيمهــا واالنخــراط جميــع قياداتــه وموظفيــه يف برامجهــا مــن أجــل تطويــر البيئــة املحيطــة بــه ،كمــا تقــي
اســراتيجيته يف أحــد محاورهــا األساســية.
وتعزيـ ًـزا لــدوره العملــي واألخــايق والديــي والقانــوين تجــاه املجتمــع ،يرتجــم البنــــك األهلــي املتحــد هــذا االهتمــام
باملســؤولية املجتمعيــة يف خدمــات وبرامــج ومبــادرات وعالقــات رشاكــة ناجحـــة مـــع مختلف القطاعـــات الحكوميـــة
والخاصـــة ومؤسســـات العمـــل االجتماعي يف الكويـت،
ولريادتــه يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة ُ ،تــ ّوج البنــك األهلــي املتحــد خــال العــــام 2020م بحصــاده جائــــزة
املســؤولية االجتماعيــة  2020م ألفضــل بنــك علــى مســتوى الكويـــت يف هــذا املجــال ،وهــذا التكريــم الرفيــع
يحملنــا مســؤوليات إضافيــة ويفــرض علينــا اســتحقاقات ملضاعفــة الجهــود.
ومواكبــة للتحديــــات الــي تواجــه املجتمــع الكويــي جــراء الجائحــة العامليــة لفــروس «كورونــا» ،برهــن البنــــك خــال
العــام 2020م علــى دوره الريـــادي يف ملــف املســؤولية املجتمعيــة بإســهاماته الفعالــة يف املجتمــع .
وبــإذن هللا تعــاىل وتوفيقــه ،ســيواصل البنــك األهلــي املتحــد بــكل إرصار وإيمــان اقتفــاء أثــر صاحــــب الســــمو
األمري الراحـــل الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابـــر الصبـــاح –رحمـــه هللا وطيـــب ثـــراه ،وانتهاج خطى صاحــــب الســــمو
أمــر البــاد الشــــيخ نــــواف األحمــد الجابــــر الصبــــاح – حفظــــه هللا ورعــاه – مــن أجــل تعزيــز دور الكويــت يف قيــــادة
العمــــل اإلنســاين ،واملحافظــة علــى ريادتهــا يف حقــل املســئولية املجتمعيــة.
ً
وختامــا ،نقــدم لكــم هــذا التقريــر ،وكلنــا أمــل أن يمثــل دافعـًــا نحــو املزيــد مــن التفاعــل اإليجــايب واملســؤول مــع
ً
جميعــا رشكاء يف صناعــة مســتقبل أفضــل للكويــت.
ملــف املســؤولية االجتماعيــة مــن أجــل أن نكــون
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سحر علي دشتي
رئيس فريق المسؤولية االجتماعية
مدير عام حماية العمالء

منهجية التقرير
اعتمــد البنــــك األهلــي املتحــد يف منهجيــة إعــــداد تقريــــر املســئولية املجتمعيــة للعــــام 2020م علـــى حــر األنشــطة املتعلقــة باملســؤولية
االجتماعيــة الــي نفذهــا داخــل الكويــت وخارجهــا،
ويركــــز التقريــــر علــــى بيان العالقة بني األنشطة الــــي نفذهــــا البنــــك خالل العــــام 2020م وفلسفة املسؤولية املجتمعية الذي اتخذها
إطــارًا مرجع ًيا.
ويوثــق التقريـــر األنشــطة الـــي دعمهـــا البنــك ورعاهـــا ونفذهـــا خــال العـــام 2020م ،كمــا يمثــل قاعــدة بيانــات مهمــة لألطــراف ذات
العالقــة مــن منطلــق تعزيــز قيــم الشـــفافية ،وتقويـــم األداء ،ووضــع مــؤرش دقيـــق لإلفصــاح عـــن أنشـــطة البنــــك وقراراتــــه يف مجــــال
املســؤولية املجتمعيــة ،والنهــــج املتبــع يف املمارســة.
وتكمــن أهميــــة التقريـــر يف ترســـيخ مبـــادئ املســؤولية املجتمعيــة ،ورفـــع مســـتوى االلــزام األخــايق ،كمــا يمثــل ج ـرًا للتواصـــل مـــع
أصحـــاب املصلحــة ،واملجتمــع بشـــكل عـــام ،بغيـــة كســـب ثقتهـــم وإيجـــاد فـــرص للعمـــل املشــرك مـــع جميـــع األطــراف املعنيــة.

رؤية الكويت
2035

أهداف التنمية
المستدامة

معيار آيزو
26000

الميثاق العالمي

لألمم المتحدة

جهود مكافحة
كوفيد19-
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أفضل بنـك في مجـال المسؤولية المجتمعية
يمثـــل العمـــل املجتمعــي والتطوعـــي يف جــدول أعمــال البنـــك األهلــي املتحــد أحــد أبــرز أولوياتــه ،وجـــزء مـــن ثقافتـــه
املؤسســية ،وأنشــطته اليومية ،لـــذا فـــإن نجـــاح برنامج املســؤولية املجتمعية يف الرؤية االســراتيجية للبنك ال يقـــل
أهميـــة عـــن نجـــاحه يف األعمال املرصفية ،اليت حقـــق فيهـــا مكانـــة رائـــدة.
وممــا يعكــس ريــادة البنــك حصولــه علـــى جائــزة مرموقـــة بوصفــه أفضــل بنـــك يف مجـــال املســؤولية االجتماعيــة
للعــام 2020م يف الكويــت مـــن جانــب مجلـــة «إنرتناشــيونال فاينانـــس» املجلــة املاليــة العامليــة املرموقــة ،وهو العام
الثــاين علــى التــوايل الــذي يحــرز فيــه البنــك هــذه الجائــزة ،ممــا يعكــس نجــاح برامــج البنــك يف هــذا املجــال ،ويضعـــه
أمـــام مســـؤولية أ كرب تســـتوجب مضاعفـــة الجهـــود وتكثيفهـا للمحافظـة علـى هـذا اإلنجاز.
وقــــد جــاء نيــل البنــك لهــــذه الجائــــزة اســـ ً
ـتنادا إىل عمــــق إدراكــــه للمفاهيــــم الشــــاملة للمســــؤولية االجتماعيــــة،
والحــــرص علــــى القيـــام بهـــا ،وفقـــا للسياســـات القائمـــة علـــى رؤيـــة البنـك وآليـات العمـــل املناسبة والحـرص علـى
أن يكـــون لربامجــه املجتمعيــة تأثـــر طويـــل املــدى علـــى تحســـن واقـــع املجتمــع الكويــي بصفــة خاصـــة والعــامل بصفــة
عامـة.
ومن نقاط قوة البنك يف هذا املضمار وجود فريـق مـن املختصني يف هذا املجال إىل جانـب طاقـم مـن املتطوعني
الذيــن يقفـــون وراء صناعــة هـــذا النجـــاح الكبـــر ،ودعــم الـــدور املحــوري للبنـــك يف التصـــدي للتحديـــات املجتمعيــة،
والتفاعـــل مـــع قضايـا املجتمع ومشكالته.
هذا ،باإلضافة إىل النهـــج الصحيـــح الـــذي يواصله البنـــك نحـــو تحديـــث مفاهيـــم املسؤولية املجتمعية واســـتقراء
االحتياجــات واالتجاهــات املســتقبلية لتعزيـــز دوره مـــن خــال االلزتام املتواصـــل.
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منهجية البنك في اإلفصاح عن
المسؤولية االجتماعية
ً
انطالقــا مــن إيمانــه الراســخ بأهميــــة اإلســهام يف دعــم املجتمــع وتمويــــل
أنشــطته التنمويــــة ،فــــإن البنــــك األهلــي املتحــد يســـعى إىل اإلفصــاح عـــن
مسـؤوليته االجتماعية مـن خالل نظـرة واسـعة ،تبـدأ مـن رؤيتـه الطموحـة
ً
ً
ً
وفقــا للمعاييــــر
رائــدا يف العمــل املــريف اإلســامي
مرصفــا
يف أن يصبــح
العامليــة ،وتضمــن املقاصــد النبيلــة للمســؤولية االجتماعيــة ضمــن رســـالة
البنـــك األهلــي املتحــد الـــي أشـــارت إىل أهميــة « املســاهمة فــــي التنميــــة
املجتمعيــة واالقتصاديــة يف املجتمــع الــــذي يعمــــل فيــــه البنــــك ،والوفــــاء
بمتطلبــــات املســؤولية االجتماعيــة ».
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دوائر أصحاب المصلحة والشراكات الفعالة
يحــرص البنــك األهلــي املتحــد علــى إقامــة رشاكات فعالــة مــع العديــد مــن األطــراف يف تنفيــذ برامجـــه وأنشـــطته الخاصــة
باملســـؤولية االجتماعيـــة ،مـــن واقـــع إيمانه بحتمية تضافر الجهـــود ،وحشـــد املوارد ،ورفـــع الوعـــي ،ويسهم يف نهضة املجتمع.

التدريب والتأهيل

30
عدد املستفيدين

البنك األهلي املتحد يدرب موظفيه يف إجراء الفحص الصحي لـ Covid-19
الرش يك
اإلدارة العامة للدفاع املدين

موظف

يف إطــار حرصــه علــى تأهيـــل موظفيــه وارشاكهــم يف جهــود مكافحــة تداعيــات جائحـــة (كوفيــد ،)19 -دشــن البنـــك
ً
ً
موظفــا مــن متطوعـــي فريــق املســؤولية
برنامجــا تدريب ًيــا لـــ 30
األهلــي املتحــد بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة للدفــاع املــدين
االجتماعيــة يف البنـــك عــر تدريبهــم علــى إجـــراء الفحوصـــات الالزمــة ،وتطبيــق التدابيـــر واإلجــراءات الوقائيـــة يف فـــروع
البنـــك التســعة الــي واصلــت تقديــم الخدمــات املرصفيــة إبـــان أزمـــة جائحـــة «كورونـــا».
واضطلــع املتدربــون بمســؤولية إجـــراء الفحوصــات للعاملـــن بالبنـــك والعمـــاء واإلســهام يف وضـــع خطـــط االســتجابة
للجائحــة.
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التوعية حول Covid-19

أقام البنك األهلي املتحد حملة التوعية حول
Covid-19
الرش يك

عدد املستفيدين

كافة الموظفين

وزارة الصحة الكويتية
بمشــاركة طواقــم طبيــة مــن وزارة الصحــة الكويتيــة ،أطلــق البنــك األهلــي املتحــد حملــة توعويـــة حـــول ســـبل
ً
انطالقــا مــــن حــــرصه علــــى ســامة
الوقايـــة مـــن فـــروس «كورونـــا» وآليـــات التعامــل مــع املصابــن ،وذلــك
موظفيــــه وعمالئــه واملحافظــة علــــى صحــة أرسهــم وعافيتهــم.
ويف هــذا الســياق ،خصــص البنــك ً
ركنــا يف الفــرع الرئيــي لتنفيــذ برامــج الحملــة بمشــاركة قيــادات البنــك
وتوجيهاتهــا ،والقيــام بعمليــة التوعيــة الــي اســتهدفت جميــع املوظفــن.
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توزيع هدايا للموظفات

توز يع هدايا للموظفات يف اليوم العاملي للمرأة

الرش يك
رشكة « الش» ..صديقة البيئة

عدد املستفيدين

300
موظفة

بمناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة ،وبالرشاكــة مـــع رشكــة ( ،)Lushقــدم البنــك األهلــي مجموعة مــن الهدايا
الجميلة لـ  300موظفة ،تعبريًا عن تقديـــره لـــدور املرأة املمزي يف نجاحات البنــــك وإنجازاته.
ومـــن الجديـــر بالذكــر أن( )Lushواحــدة مــن الــركات الــي تلــزم باملعايــر الصديقـــة للبيئـــة يف تصنيـــع
منتجاتهـــا ،وال تجري أ ًيا من تجاربها علـــى الحيوانـــات ،وإنما تحـــرص علـــى اســـتخدام مـــواد نباتيـــة نقيـة.
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التبرع ببالزما الدم

توعية بالمسؤولية االجتماعية
عدد املستفيدين

دعوة املوظفني املتعافني للتربع ببالزما الدم
ً
وتفاعل مع نبض املجتمع ،ودعمـًــا لربنامج التربع بالبالزما
اســـتجابة لنـــداء وزارة الصحـــة الكويتية
املناعيــة ،أطلــق البنــك األهلــي املتحــد مبــادرة إنســانية حــث خاللهــا موظفيــه وأرسهــم املتعافــن
مــن اإلصابــة بفــروس «كورونــا» علــى التــرع بالبالزمــا بالتعــاون مــع بنــك الــدم الكويــي ،وذلــك
مــن منطلــق الواجــب اإلنســاين واألخــايق وقيــم املســؤولية االجتماعيــة تجــاه إخواننــا املصابــن.

ورشة عمل توعوية ملتطوعي املسؤولية االجتماعية

35
موظف

يف إطــــار التنســيق والتباحــث بشــأن مرشوعــات املســؤولية االجتماعيــة الــي رعاهــا البنــك األهلــي
املتحد خالل العـــام املايض ،نظـــم فريـــق املسؤولية االجتماعية التابع للبنك ورشـــة عمـــل تحــــدث
فيهــــا مختصــون ورشكاء للبنــــك عــن أهميــة املســؤولية االجتماعيــة ودورهــا يف االرتقــاء باملجتمــع
وقنــوات عملهــا وعوامــل نجاحهــا ودور القطــاع الخــاص والــركات يف هــذا الشــأن.
ً
موظفــا يف إطـــار تبـــادل التجــارب والخــرات ،وبيــان أهميـــة
جــــاءت الورشـــة الــي شــارك فيهــا 35
األعمــال التطوعيـــة وأثـــرها علـــى الفــرد واملجتمــع.
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شهادات شكر وتقدير لمتطوعي البنك

توزيع المطهرات على جميع الموظفين
عدد املستفيدين

البنك األهلي املتحد يشكر موظفيه املتطوعني
يف لفتــة تحفزييــة جميلــة ،قــدم البنــك األهلــي املتحــد شــــهادات تقديــــر وخطابــــات شــــكر ملوظفيــه
ً
عرفانــا ملــا أظهــروه مـــن تفــان وتضحيــة خــال أداء واجبهــم يف
مــن فريــق املســؤولية االجتماعيــة
خدمــــة عمــاء البنــــك مــع تفــي جائحـــة فـــروس «كورونـــا» املســتجد.
وأشــاد البنــك بجهــود املتطوعــن وإخالصهــم يف تلبيــــة احتياجــات عمــاء البنــك وموظفيــه يف
ً
وخصوصــا جهودهــم امللموســـة يف مجــال تطبيــق تدابيـــر الســامة
هــذه الظــروف االســتثنائية،
الصحيـــة وإجـــراءاتها علـــى الوجـــه األمثــل.
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البنك األهلي املتحد يقوم بتوز يع مواد الحماية

كافة الموظفين

واملطهرات على املوظفني

ً
حرصــا مــن البنــــك األهلــي املتحــد علــــى ســامة موظفيــه وعمالئــه وأرسهــم ،وزع فريـــق حمايـــة
العمــاء يف البنـــك مــواد الحمايــة مــن املعقمــات واملطهــرات علـــى جميـــع املوظفــن يف فـــروع البنــك
التســــعة الــي واصلــت أعمالهــا خــال أزمــــة «كورونــــا».

المجتمع وواجب التكافل اإلنساني
ً
الزتامــا أخالقيــا
يف ظــل تنامــي متطلبــات املجتمــع وحاجاتــه األساســية ،الــي باتــت تشــكل
وقانون ًيــا علــى منظمــات األعمــال ،يســعى البنــك األهلــي املتحــد إىل تحقيــق أثــر إيجــايب يف

املجتمــع علــى املســتويني املحلــي والخارجــي مــن خــال اإلســهام يف األنشــطة الخرييــة ،بهــدف

تعزيــز التالحــم االجتماعــي والتكافــل اإلنســاين إىل جانــب تحســن نوعيــة الحيــاة يف املجتمــع.
لــذا يضطلــع البنــك بمســؤولية دعــم األنشــطة الــي تحــد مــن األمــراض ومرشوعــات الرعايــة

الصحيــة ورعايــة املناســبات الــي تهتــم باملــرأة والشــباب وذوي االحتياجــات الخاصــة واملبــادرة

إىل املشــاركة يف فعاليــات األيــام الوطنيــة والعامليــة بهــدف جــذب االنتبــاه للقضايــا اإلنســانية
ومســاندة جهــود اســتدامة الوعــي املجتمعــي.

األنشطة الخيرية والقيم النبيلة
استشــعارًا لواجبــه اإلنســاين واالجتماعــي ،يســعى البنــك األهلــي املتحــد إىل دعــم مشــاريع
ً
خصوصــا يف ظــل
الــر والخــر لإلســهام يف تحســن األوضــاع املعيشــية للفقــراء وأرسهــم،
األزمــات اإلنســانية الــي تتطلــب تضافــر الجهــود ملواجهــة التداعيــات اإلنســانية.

ويف هــذا االتجــاه ،يحــرص البنــك علــى املشــاركة يف األعمــال التنمويــة والتطوعيــة يف إطــار
ً
طريقــا لتحقيــق االســتدامة ،وغــرس القيــم النبيلــة
إيمانــه بنهــج املســؤولية االجتماعيــة
وترســيخ املفاهيــم اإلنســانية.
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مشروع توزيع مواد
غذائية على العمال

حفر اآلبار في يوم المياه العالمي

حفر  10آبار ماء يف الهند
الرش يك
بنك الطعام الكوييت
تفاعـ ًـا مــع األيــام العامليــة ،وتعزيـ ًـزا لدوره اإلنســاين ومشــاركة يف
رفــع اســم الكويــت عال ًيــا يف فضــاء الحقــل اإلنســاين ،واقتــدا ًء
ألثــر قائــد العمــل اإلنســاين األمــر الراحــل الشــيخ صبــاح
األحمــد الجابــر الصبــاح – طيــب هللا ثــراه وجعــل الفــردوس
األعلــى مثــواه ،تــرع البنــك األهلــي املتحــد بالدعــم املــايل بحفــر
 10آبــار يف دولــة الهنــد ،وقــد اســتفادت  50أرسة فقــرة مــن
هــذا املــروع الــذي تــم تدشــينه بالتعــاون مــع بنــك الطعــام
الكويــي.
ً
ً
إيمانــا مــن
تزامنــا مــع اليــوم العاملــي للميــاه،
وجــاء املــروع
ً
البنــك بــأن املــاء رس الحيــاة مصداقــا لقولــه تعــاىل « َو َ
ج َع ْل َنــا
ـن املــآء ُك َّ
مـ َ
شء َ
حـيٍّ» ،وأن مشــاريع اآلبــار تســتهدف جميــع
ل َ ٍْ
ِ
النــاس مــن دون تميــز.
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50
عدد املستفيدين

ارسة

توز يع املواد الغذائية على عمال
النظافة وحراس األمن
الرش يك
بنك الطعام الكوييت
بالتعــاون ً
ً
وعرفانــا
أيضــا مــع بنــك الطعــام الكويــي

ملــا يقــوم بــه عمــال النظافــة وأفــراد األمــن مــن أعمــال
مشــكورة وجهــود مضنيــة ،مل يتــوان البنــك األهلــي

املتحــد عــن توزيــع املــواد الغذائيــة علــى هــؤالء الجنــود
املجهولــن تقديــرًا ملــا قاســوه مــن صعوبــات جمــة

ومــا تحملــوه مــن مشــاق كبــرة خــال فــرات الحظــر

الصحــي الــي فرضتهــا البــاد مــع تفــي الجائحــة
ضمــن اإلجــراءات والتدابــر الصحيــة.

مشروع كفالة عالج طفلة
لتغيير حياتها لألفضل

مبادرة إعادة استخدام الكتب والتبرع لتعليم المحتاجين

البنك األهلي املتحد يستجيب الستغاثة طفلة من
ذوي اإلعاقة

دعم تعليم املحتاجني من نشاط إعادة استخدام الكتب
الرش يك

الرش يك

جمعية الهالل األحمر الكوييت
أطلقــت أرسة البنــك األهلــي املتحــد بالرشاكــة مــع جمعية
الهــال األحمــر الكويــي ،مبــادرة إنســانية لإلســهام يف
ســداد الرســوم الدراســية للطلبــة املحتاجــن يف مراحــل
تعليميــة مختلفــة عــر بيــع الكتــب املســتعملة وتوجيــه
قيمتهــا ملســاعدة الطلبــة املحتاجــن لضمــان اســتمرارهم
يف مقاعــد الدراســة مــن دون انقطــاع.
وقــد وجهــت أرسة البنــك مشــكورة إيــرادات هــذه املبــادرة
اإلنســانية للطلبــة األشــد حاجــة ،ليبقــى األمــل ح ًيــا يف
نرباســا يــيء لهــم الطريــق
نفوســهم ،وليظــل العلــم
ً
نحــو املســتقبل.

الهالل األحمر الكوييت
يف مبــادرة إنســانية مؤثــرة ،اســتجاب البنــك األهلــي املتحــد لنــداء طفلــة يف
عمــر الزهــور مــن ذوي اإلعاقــة ،مل يتجــاوز عمرهــا األحــد عــر ً
ربيعــا.
هــذه الطفلــة شــاء هللا أن تبتلــى بمــرض يف العظــام ممــا ســبب لهــا إعاقــة
حركيــة وصعوبــة باملــي ،ومــن جــراء ذلــك أصبحــت ضحيــة التنمــر يف
مدرســتها.

بعد التأ كد من تشخيصات حالتها الصحية واستكمال فحوصاتها الطبية

الالزمــة ،وقــرار األطبــاء بــرورة إجــراء عمليــة جراحيــة لهــا ،تكفــل البنــك
بســداد مرصوفــات العــاج بالتعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويــي،
ً
آمــا للصغــرة أن تســتعيد عافيتهــا وقدرتهــا علــى املــي والتعايــش مــع
زميالتهــا وصديقاتهــا باملدرســة.
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مبادرة تجميع الطعام وإعادة توزيعه على األسر المتعففة

البنك األهلي املتحد يسهم يف الحد من هدر
الطعام وحماية البيئة
الرش يك

عدد املستفيدين

266

مؤسسة «ريفود»
يف إطــار رشاكــة ناجحــة مــع مؤسســة «ريفــود» الخرييــة ،رعــى البنــك
األهلــي املتحــد عمليــة توزيــع  266ســلة غذائيــة علــى األرس املتعففــة
بقيمــة  2000د.ك ،وقــد ســاعدت هــذه املبــادرة علــى إيقــاف هــدر أ كــر
مــن  5.6طــن مــن املنتجــات الغذائيــة الــي تزيــد قيمتهــا علــى  27ألــف
د.ك.
وال تتوقــف تلــك املبــادرة علــى تجميــع األطعمــة الفائضــة وتوزيعهــا علــى
األرس ذات الدخــول املحــدودة ،وإنمــا تتعــدى ذلــك ملصلحــة حمايــة البيئــة
خاصــة أن أطنــان املــواد الغذائيــة املهــدرة غال ًبــا مــا ينتهــي بهــا املطــاف إىل
الحــرق والســبب يف تلــوث البيئــة!
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مستفيد

الشباب ..والدور المحوري في بناء المستقبل
ً
اهتمامــا كبـرًا ،ويؤمــن بأنــه الــروة البرشيــة الواعدة
يهتــم البنــك األهلــي املتحــد برشيحــة الشــباب
والطاقــة املحوريــة يف بنــاء مســتقبل دولــة الكويــت وصناعــة التنميــة وتحقيــق اإلنتاجيــة املنشــودة
يف شــى املجــاالت.
ومــن هــذا املنطلــق يســعى البنــك إىل تقديــم جميــع صــور الدعــم للشــباب مــن أجل تنميــة مهاراته
وإكســابه الخــرات الــي تســاعده على النجــاح والتمزي.

الرش يك
جمعية الهالل األحمر الكوييت

ز يارة فر يق لوياك إىل البنك األهلي املتحد
الرش يك
لوياك

مبادرة دعم الطلبة الجامعيين

البنك األهلي املتحد يكفل تعليم  5طالب جامعيني

زيارة المتطوعين للبنك

اســتضاف البنــك األهلــي املتحــد وفـ ً
ـدا مــن منظمــة «لويــاك» لــدى زيارتــه مقــره الرئيــس للبنــك
وفروعــه بهــدف تنميــة الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي لــدى موظفــي البنــك وتبــادل الخــرات
والتجــارب بــن الجانبــن يف هــذا املجــال.

5

املستفيدين

وتعــد «لويــاك» منظمــة غــر ربحيــة تعمــل مــن أجــل التنميــة الشــاملة للشــباب ،وتشــجيع الكــوادر
نحــو مزيــد مــن العطــاء وإتاحــة فــرص التطويــر الــذايت.

طالب

ً
حرصــا علــى مواصلــة الطــاب الجامعيني دراســتهم
وتحصيلهــم العلمــي واألكاديمــي ،رعــى البنــك
األهلي املتحد مبادرة ســداد رســوم  5طالب للســنة
الثانيــة علــى التــوايل يف الجامعــة العربيــة املفتوحــة،
بالرشاكــة مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويــي.
كمــا وزع البنــك أجهــزة الب تــوب علــى الطلبــة
ملســاعدتهم علــى الدراســة وتعزيــز ســبل التعليــم
الحديــث ،ســيما أن االتجــاه يف هــذه املرحلة للتعليم
عــن ُبعــد.
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مبادرة توزيع أجهزة أيباد على الطلبة المحتاجين

مبادرة سعادتي في تطوعي

البنك األهلي املتحد يرعى «سعاديت يف تطوعي» 2020
الرش يك
لوياك

100
شاب

اســتمرارًا لجهــوده الرائــدة يف تمكــن الشــباب مــن الجنســن والعمــل علــى تأهيلهــم مــن خــال
تدريبهــم املهــارات والخــرات الــي تعينهــم علــى تحقيــق النجاحــــات العمليــــة واملهنيــة والحياتيـــة،
رعى البنك األهلي املتحـد  9ورش عمـل شبابية نظمتهـا منظمـة «لويـاك» تحت شعار « سعاديت
يف تطوعــي» حرضهــا  100شــاب ،وشــارك يف هــذه الــورش عــــدد مــــن موظفــــي البنــك.
واتسمت عناوين الـــورش بالرثاء والتنوع ،حيث جمعت بـــن مهـــارات التواصـــل الفعـــال ،وفنون
الخطابـــة والتحـــدث أمـــام الجمهـــور ،والتجهزي للمقابالت وغريها.

توز يع أجهزة ٱيباد للطلبة املحتاجني لتيسري عملية التعلم عن بعد
الرش يك
جمعية الهالل األحمر الكوييت
تيسـرًا لعمليــة «التعلــم عــن ُبعــد» ،اضطلــع البنــك األهلــي املتحـــد بإطــاق مبــادرة لتوفيـــر عــدد
مــن أجهـــزة اآليبـــاد للطلبـــة املحتاجــن ،بالرشاكــة مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويــي ،يف إطــار
التعليــم الحديــث ،وأهميــة اســتثمار أجهــزة االتصــال الذكيــة يف دعــم املســرة التعليميــة لهــذه
ً
خصوصــا يف ظــل الوضــع الوبــايئ الراهــن.
الفئــة،

موقعان لممارسة الرياضة

تدشني موقعني ملمارسة الر ياضة بأجهزة معاد تدويرها
الرش يك
رشكة KU-Weights
ً
مرشوعــا رياض ًيا مبتكرًا ،تقوم فكرته
أطلــق البنــك األهلــي املتحــد بالتعــاون مــع رشكــة KU-Weights
علــى تخصيص موقعني رياضيني مزودين بأجهــزة رياضيــة ُمصنعة مــن مـواد ُمعـاد تدويرهـا.
ومــن أهــداف هــذا املــروع  -كمــا يراهــا  -البنــك تشـــجيع الكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة وتعزيـــز مفاهيـــم
االهتمــام بالصحـــة الجســـدية ،باإلضافــة إىل توفــر أماكـــن صديقـــة للبيئـــة لتكـــون بمثابـــة متنفـــس
للعامـة.
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اإلعاقة
ذوي اإلعاقة
رعاية ذوي
رعاية

200
عدد املستفيدين

رعاية مبادرة دعم الصحة النفسية لذوي اإلعاقة

شخص

الرش يك
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

ً
انطالقــا مــن مســؤوليته االجتماعيــة ،شــارك البنـــك األهلــي
املتحد يف رعايـــة حملـــة «حياتهـــم غاليـــة» ،الـــي أطلقتهـــا الهيئــــة
العامــــة لشــــؤون ذوي اإلعاقة بهــــدف دعــــم الصحــــة النفســــية
لـــذوى الهمـــم يف مواجهـــة اآلثـــار الســـلبية الناتجـــة عـــن انتشـــار
جائحـــة فـيـــروس كورونــــا (كوفيــــد .)19 -
ً
معاقا.
وبلغ عدد املستفيدين الذي رعاهم البنك 200
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مبادرة إنتاج أقنعة واقية للوجه

األهلي املتحد يشارك يف إنتاج أقنعة واقية للوجه لدعم الكوادر الطبية
الرش يك
هيئة هوب الكويتية والهيئة العامة لذوي اإلعاقة
شـــارك متطوعـــو املســؤولية االجتماعيــة يف البنــك األهلــي املتحــد بالتنســـيق مـــع هيئـــة هــوب
الكويتيـــة والهيئـــة العامـــة لـــذوي اإلعاقــة يف مبــادرة تصنيـــع وإنتـــاج أقنعـــة واقيـــة للوجـــه لزتويــد
الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة يف الخطـــوط األماميــة باملستشــفيات والعيـــادات الطبيـــة.
وكانــت الطاقــة اإلنتاجيــة اليوميــــة قــد بــدأت بـــ  500قنــــاع ،اســــتطاع العمــــل الجماعــــي املشــرك
ً
دعمـــا للكـــوادر الطبيـــة ومســـاندة جهودهــم
أن يرفعهـــا إىل أن وصلـــت إىل  1500قنـــاع يوم ًيـــا
الرائــدة يف مكافحــة وبــاء «كورونــا».
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مبادرة لرفع الوعي الصحي بسرطان الثدي

نرش الوعي الصحي برسطان الثدي على مواقع التواصل
ضمــــن مبادراتــــه الصحية التوعويــة،
نظـــم البنــك األهلــي املتحــد حملــــة
توعويــــة علــــى وســــائل التواصــــل
االجتماعــي عــــن رسطــان الثــــدي
بمناســبة الشــهر العاملــي للتوعيــة
حــول رسطــان الثــدي.
وتحــل هــذه املناســبة يف شــهر أ كتوبــر
مــن كل عــام للعمــل علــى زيــادة
االهتمــام بهــذا املــرض ،وتقديــم
الدعــم الــازم للتوعيــة بخطورتــه
والعمــل علــى الكشــف عنــه مبكــرًا
حــى يســهل عالجــه.

االستدامة البيئية
مبادرة تدوير النفايات البالستيكية

32.7

طن

مـن النفايـات البالستيكية تم
تجميعها خالل عام 2020

البنك األهلي املتحد مستمر يف إعادة تدوير البالستيك
الرش يك

الرئييس 2

%

بـيـان

21

%

32

%

مصنع أمنية
شــارك البنــك األهلــي املتحــد يف مبــادرة إعــادة تدويـــر النفايــات البالســتيكية
بالتعــاون مـــع مصنـــع أمنيـــة ،حيــث أســفر هــذا النشــاط عــن تجميـــع أ كثـــر مـــن
 32.7طن مـن النفايـات البالستيكية حىت نهاية عام 2020م ،وهـو مـا يقـارب
ضعـــف الكميـــة التـــي تـــم تجميعهـــا مـــن العـــام املايض.

الريموك

21

%

الرميثية

9

%

16

%

سلوى

الجهراء

مناطق تجميع البالستيك

32.7

326.9

122.2

2020

2019

التــوفري بالـمـرادم (مرت مكعب)

12.2

2020

2019

البالستيك املجمعـة (طن)
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مبادرة إعادة تدوير بطاريات السيارات منتهية الصالحية

البنك األهلي املتحد يستمر يف مبادرة إلعادة تدوير البطار يات منتهية الصالحية
الرش يك
رشكة الكويت لجمع النفايات الخطرة
واصــل البنــك األهلــي املتحــد إلعــادة تدويــر بطاريــات الســيارات منتهيــة الصالحيــة بالتعــاون مــع
رشكــة الكويــت لجمــع النفايــات الخطــرة ،وهــي رشكــة متخصصـــة يف تجميـــع بطاريـــات الســـيارات
املستعملة مـــن خالل توفيـــر حاويـــات خاصـــة لتخزيــــنها ونقلها بطريقــــة آمنــــة.
وتعد هذه املبـادرة البيئيـة فريـدة مـن نوعهـا وحجم إنجازاتها ،إذ تم خالل شـهرين فقـط تجميـع
 392بطاريـة ،مـا يعنـي توفيـر أ كثـر مـن  11000كـجم مـن االنبعاثات الكربونيـة.
يذكــر أن الحاويــــات الخاصــــة ُمصنعــــة مــــن مــــادة بالســتيكية ُمعـــاد تدويرهـــا حســـب املواصفــات
الدوليـــة املنصــوص عليهـــا يف األمــم املتحــدة ممـــا يجعلهـــا صديقـــة للبيئـــة.

392

بطارية تم تجميعها
خالل شهرين
24
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ألف كجم

تم توفريه من
االنبعاثات الكربونية

مبادرة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية

البنك األهلي املتحد مستمر يف جمع وإعادة تدوير النفايات االلكرتونية
الرش يك

70

%15-10

%

نسبة إعادة تدوير

نسبة النفايـات اإللكرتونية
من النفايات السامة

النفايـات اإللكرتونية

رشكة انفريورسف
يف ســياق أنشــطته التنمويـــة إبــان فتـــرة العـــودة التدريجيـــة للحيـــاة الطبيعيـــة
علــى خلفيــة تداعيـــات جائحـــة «كورونـــا» ،اســتأنف البنـــك األهلــي املتحــد
برامجـــه املمزية للمســـؤولية املجتمعية بتجميـــع النفايـات اإللكرتونية وتحويلهـا
ً
عوضــا عــن التخلـــص منهـــا بالطريقـــة
إىل منتجـــات مفيـــدة وصديقـــة للبيئـــة
التقليديـــة.

33

مـن خالل تجميع

كجم

تم توفريه من
االنبعاثات الكربونية

3

أطنان
من النفايات
االلكرتونية

جــاءت هــذه املبــادرة بالتعـــاون مـــع رشكــة() Enviroserveاملتخصصــة يف
إعـــادة تدويـــر هـــذا النـــوع مـــن النفايـــات.
ورغم أن النفايـــات اإللكرتونية ال تمثل إال نســـبة ضئيلـــة مـــن مكونـــات مـــرادم
النفايـــات ،إال أنها تســـاوي  % 70مـــن النفايـــات الســـامة! ،إذ أن ما يتم إعادة
تدويــره مــن هــذه النفايــات ال يتجــاوز بــكل أســف مــن .% 15 - 10
وبفضــل هللا نجــح البنــك األهلــي املتحــد بالتعــــاون مــــع رشكــة انفــرورسف يف
فــرة محــــدودة مــن توفيــــر  33كــــجم مــــن االنبعاثــــات الكربونيــــة مــــن خــال
تجميــــع مــــا يقــــارب  3أطنــــان مــــن النفايــــات االلكرتونية.
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زراعة الشجرة

مبادرة زراعة  25نخلة من عوائد سباق «الجري املرح»
الرش يك
الهيئة العامة للزراعة والرثوة السمكية

ً
انطالقــا مــن فلســفته الداعمــة لالســتدامة والنتائــــج اإليجابيــة طويلــــة املــدى ،حــرص البنــك
األهلــي املتحــد علـــى أن يكـــون لفعاليـــة ســـباق «الجـــري املــرح» الخرييــة الــي أقامهـــا تحـــت شـــعار
«خطواتـــك ستـــزرع نخلـــة» أثـــر إيجــايب أ كـــر عمقـًــا وذلــك بالرشاكــة مــع الهيئــة العامــة للزراعــة
والــروة الســمكية.
ويتجلى هذا األثر اإليجايب يف أنها ليســــت مجــــرد رســــالة توعويــــة بأهميــــة اتبــــاع أســــلوب حيــــاة
صحــــي فقــط وإنمــا ً
أيضــا نشــاط مهــم للحفــــاظ علــــى البيئــــة.
وخصــص البنــــك عوائــد هــذه الفعاليــة لزراعــــة  25نخلــة وتقديــــم إنتاجــــها مــــن التمــــور لدعـــم
ومسـاندة األرس املتعففة.
ُ
وتوجــت هــذه الجهــود
بنجــاح البنــك يف
تســليم النخيــل الهيئـــة
العامــــة للزراعــــة والرثوة
للقيــــام
الســــمكية
برعايتــــه وتوزيــع تمــوره.
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مبادرة تنظيف شواطئ البحر وأعماقه من المخلفات

البنك األهلي املتحد يطلق مبادرة بيئية لتنظيف
شواطئ وأعماق البحر
الرش يك
dive36
بالرشاكــة مــع مركــز الغــوص ،أطلــــق البنــــك األهلــي املتحــد
مبادرتــــه الســــنوية لرفــــع مخلفات شــــواطئ الجــــزر الكويتيــة
وتنظيــــف أعمــــاق البحـــر ،وذلـــك بمشـــاركة متطوعي البنك
مـــن محـــي الغــــوص الذيــــن أمضــوا ســاعات طويلــة يف
تنظيــــف الشــــواطئ وأعمــــاق البحــــر مــــن امللوثــات.
واستهدفت املبادرة نــــر التوعيــــة البيئيــــة املجتمعية وتعزيـــز
الثقافـة البيئيـة لـدى جميـع فئات املجتمع والتوعية باملخاطر
الصحيـة الـيت يسـببها انتشـار املخلفات والنفايـات ســواء علــى
أفــراد املجتمع أو الحيــاة البحريــة.
والجديــر بالذكــر أن هـــذه املبــادرة جــاءت يف إطـــار برامـــج البنـــك
األهلــي املتحــد االجتماعيــة الــي تعتبــــر قضايــــا البيئــــة محــــورًا رئيســًــا
مــن محــاور اهتماماتها من خالل نـشـر التوعيــة بــني رواد البحــر بأهميــة
جمــــع املخلفــات ،ووضــــع النفايــــات يف األماكــن املخصصــة لهــــا للمحافظــة
علــى البيئــة والتعاطــي مــع هــذه املشــكلة بســلوك بالــريق والتحــر.

مبادرة ترشيد استهالك المياه والطاقة

ً
نموذجــا عــر
أطلــق البنــك األهلــي املتحــد مبــادرة لرتشــيد اســتهالك امليــاه والطاقــة الكهربائيــة يف فروعــه
مجموعــة مــن اإلجــراءات والخطــوات املهمــة ،يف وقــت تزتايــد فيــه الحاجــة للحفــاظ علــى هــذه املــوارد
وترشــيد اســتخدامها ،وبيانهــا كالتــايل:

توســعة نطــاق مـشـروع
التعديــل التحديثــي ملصابيح
 LEDليشــمل  4فــروع
إضافيــة خضعــت لهــذا
التغييــر يف العــام  2020م.

تركيــب مجســات الكرتونية
للخالطــات يف دورات املياه
يف الفــروع وبالتايل التقليــل
نسبة استهالك املاء.

اســتكمال مشــروع التعديــل التحديـثـي
التجريـبـي ملصابيح  LEDيف فـرع
الشـامية يف الربـع الثالـث مـن العـام
2020م  ،وقـد تـم تسـجيل معدالت
توفـيـر تصل إىل  % 65مقارنــة برتكيب
اإلضاءة التقليديــة.

تركيـب أجهـزة استشـعار
الحركـة لجميـع دورات املياه
يف الفـروع ،ممـا أسهم يف
تقليص استهالك املياه.

تحديـث مكونـات نظـام التكييـف املركزي
مثـل بـرج التربيد للحصول على مزيـد
مـن الكفـاءة والحفـاظ علـى الطاقـة،
وقـد سـجل ذلـك توفيـرًا بنسـبة % 20
يف استهالك املياه و % 15يف استهالك
الطاقة.
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قائمة بالجهات الشريكة للبنك األهلي المتحد في مجال
مشروعات المسؤولية االجتماعية للعام 2020م
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