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المسؤولية المجتمعية في « األهلي المتحد»
 ..التزام  ..إبداع  ..تنوع
بخطــوات ثابتــة يواصــل البنــك األهلــي المتحــد تأكيــد ريادتــه فــي
مجــال المســؤولية المجتمعيــة التــي تعــد مســؤولية كل فــرد فــي
المجتمــع محققــً إنجــازات نوعيــة مختلفــة فــي  2018تضــاف
لرصيــده  ،تماشــيًا مــع رؤيــة حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح كويــت جديــدة  2035والتــي تحمــل
فــي طياتهــا عــددًا مــن المحــاور التــي مــن شــأنها خدمــة الوطــن
والمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة.
 2018كان عامــً هامــً فــي رؤيــة المســؤولية المجتمعيــة حيــث
نــال محــورا البيئــة والشــباب إهتمامــً كبيــرًا  ،مــن خــال عــدد مــن
الفعاليــات مــن بينهــا شــراكات اســتراتيجية ورعايــة فعاليــات وبرامــج
تدريبيــة وزيــارات ميدانيــة وحمــات ناجحــة خدمــت كافــة شــرائح
المجتمــع .
معايير االختيار
∞ ∞التالؤم مع موضوعي «الشباب» و«البيئة»
∞ ∞تنمية الجانب التطوعي
∞ ∞تحقيق أثر مجتمعي إيجابي
بيئيــً كان اختيــار البنــك منصبــً علــى الفعاليــات البيئيــة التــي تدعــم فئــة الشــباب وتســاهم فــي حمايــة
البيئــة ومــن بينهــا تنظيــم فعاليــة الجــري المــرح التــي تــم اســتخدام عائدهــا المــادي لألعمــال الخيريــة
وإنــارة مناطــق خــارج الكويــت بإســتخدام إضــاءة تعمــل بالطاقــة الشمســية .واحتفــل البنــك بيــوم األرض
تعبيــرًا عــن االهتمــام بهــذا الكوكــب الــذي نعيــش فيــه  ،فيمــا كان لالهتمــام بالحدائــق واألماكــن العامــة
نصيــب مــن جهــود المســؤولية المجتمعيــة .
كمــا أن الشــباب القــوا اهتمامــً البنــك األهلــي المتحــد مــن خــال عــدد مــن الشــراكات والرعايــات  ،تــم
اختيارهــا بعنايــة مــن بينهــا مســابقة «نتحــد»  ،و لتنميــة بــذور اإلبــداع البيئــي لــدى المشــاركين تــم تنظيــم
مبــادرة أكاديميــة قلــم التــي كانــت األولــى مــن نوعهــا لصقــل وتشــجيع وتخريــج ُ
الك ّتــاب والمؤلفيــن
الشــباب  ،كمــا كان البنــك حريصــً علــى اســتطالع أرائهــم حــول مــا يمكــن أن يتــم تقديمــه لهــم .
ذو الهمــم كانــوا محــط اهتمــام البنــك األهلــي المتحــد لتشــجيع الموهوبيــن منهــم ودمجهــم فــي
المجمتــع  ،فكانــت شــراكة البنــك فــي حملــة شــركاء لتوظيفهــم ترجمــة لهــذا التوجــه.

2

البنك األهلي المتحد

وأتــت الفعاليــات الرمضانيــة لتعكــس أيضــً إهتمــام البنــك باألســر المحتاجــة وغــرز قيــم العطــاء  ،فيمــا
كان االهتمــام بالشــريعة اإلســامية مصحوبــً بحــرص البنــك علــى التشــجيع علــى التحــول الرقمــي فأثمــر
ـم» لــذوي الهمــم مــن فئــة الصــم والــذي يعــد أول تطبيــق
ذلــك رعايــة التطبيــق القرآنــي الشــامل «جــزء عـ ّ
مــن نوعــه عالميــً ،األمــر الــذي مــن شــأنه عــدم خدمــة هــذه الفئــة فقــط بــل يشــمل ذلــك الجميــع.
وتنوعــت أنشــطة فريــق المســؤولية المجتمعيــة بيــن تنظيــم حمــات شــكرًا لموظفــي (األهلــي المتحــد)،
وحملــة اعــادة اســتخدام وتدويــر الكتــب ،وفعاليــة األحــد الســعيد ،ومبــادرة منــع التدخيــن فــي مقــر البنك
الرئيســي وأفرعه.
وستستمر مبادراتنا في  2019بالتركيز على الشباب والبيئة تأكيدًا على التزامنا بكويت وعالم أفضل.

سحر دشتي
مدير عام حماية العمالء
والمسؤولة عن برامج المسؤولية المجتمعية

باألرقــام:

%50
توفير في الطاقة الكهربائية
المستهلكة في  2018مقارنة
بــ  2017عبر استخدام المصابيح
الموفرة للكهرباء.

البنك األهلي المتحد

20

م

3

من المرادم

توفير قرابة  2طن من النفايات
البالستيكية أي ما يعادل توفير  20مترًا
مكعبًا من المرادم والتي تم إعادة
تدويرها من خالل شراكة بيئية مع
مصنع أمنية إلعادة تدوير البالستيك.

%8
توفير استخدام الورق في عام 2018
مقارنة بـ .2017
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يشــكل االهتمــام بالبيئــة ركيــزة أساســية مــن اهتمامــات إدارة البنــك األهلــي
المتحــد ،فــكل األوراق المســتخدمة فــي البنــك تأتــي مــن مــواد معــاد تدويرهــا،
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن اختيــار األنشــطة والفعاليــات فــي اســتراتيجية المســؤولية
المجتمعيــة فــي البنــك تأخــذ فــي االعتبــار البعــد البيئــي.

شراكة مجتمعية
استراتيجية لتدوير
البالستيك مع
مصنع أمنية

فعالية

احتفالية

الجري المرح

يوم
األرض

الخيرية

البيئـــة

تنظيف
حديقة
سلوى
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تنظيف
شاطىء
المنطقة
الحرة
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شراكة استراتيجية مجتمعية بين مصنع أمنية والبنك األهلي المتحد

شراكة استراتيجية مجتمعية بيئية مع مصنع
أمنية إلعادة تدوير البالستيك
اســتطاع البنــك األهلــي المتحــد تحقيــق أمنيــة مشــروع أمنيــة من خــال تلــك الشــراكة ودعم الســلوكيات
الصديقــة للبيئة .
* الرسالة  :نشر الوعي البيئي لدى المجتمع وموظفي البنك .
* التنفيــذ  :وضــع صناديــق فــي المقــر الرئيســي وجميــع األفــرع وإقامــة نقــاط تجميــع فــي عــدد مــن
مناطــق الكويــت مثــل :المباركيــة والرميثيــة وبيــان بالقــرب مــن أفــرع البنــك.
* الحصيلة  :تجميع  2طن من البالستيك أي ما يعادل توفير مساحة  20مترًا مكعبًا من المرادم.
* البالستيك يحتاج ألكثر من  100عام لكي يتحلل.
أبعاد تلك الشراكة :
* تشجيع مبادرة كويتية تقوم على سواعد شباب كويتي طموح في مجال الصناعة .
* تقليل كمية النفايات وتعزيز ثقافة إعادة تدويرها .
* خلق فرص تواجد لمشاريع الشباب الكويتي الطموح.

البنك األهلي المتحد
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التبرع بريع فعالية الجري المرح الخيرية لدعم مشروع «نور الكويت»

خطوات وطاقة موظفي « األهلي المتحد»
تضئ مخيمات الالجئين وتحافظ على البيئة
* التاريخ  :مطلع ديسمبر 2018
* المشاركون  750 :متسابقًا من مختلف الفئات العمرية من بينهم ذوي الهمم
* نقطة االنطالق  :مقر البنك الرئيسي نحو الشوارع الداخلية لمنطقة المصارف
* المسافة المقطوعة  :خمسة كيلو مترات .
الحصيلة :
أســفرت مســابقة الجــري المــرح الخيريــة التــي نظمهــا البنــك عــن التبــرع بريــع تلــك الفعاليــة لدعم مشــروع
«نــور الكويــت» التنمــوي وتوفيــر  2000مصبــاح يعمــل بالطاقــة الشمســية لألســر الفقيــرة فــي مخيمــات
الالجئيــن والمــدارس والقــرى فــي آســيا وأفريقيــا.
* ممارسة الرياضة
* الحفاظ على البيئة
* التشجيع على التبرع للجهات الخيرية
* تعزيز التنافس اإليجابي
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ريع الفعالية
أضاء 2000
مصباح ف ي�
ين
الالجئ�
مخيمات

ترجمة لرؤية
صاحب السمو
 2035كويت
جديدة

فعالية
الجري المرح
الخ�ية
ي

االنطالقة كانت
من أمام مقر
ئيس
البنك الر ي

 750متسابق من
مختلف الفئات
العمرية
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األهلي المتحد يضع بصمته في مناسبة يوم األرض

االحتفال بيوم األرض  ..مشاركة في الحفاظ على كوكبنا
* التاريــخ والوقــت :مســاء يــوم األحــد  22أبريــل  2018مــن الســاعة الســابعة مســاء إلــى الســاعة الخامســة
مــن صبــاح اليــوم التالــي .
* الحدث  :إحياء ذكرى يوم األرض
* الطريقــة :إطفــاء جميــع األضــواء الكهربائيــة فــي مبنــى البنــك الرئيســي لمــدة عشــر ســاعات تــم خاللهــا
إشــعال الشــموع أمــام المدخــل الرئيســي للبنــك  ،وتوزيــع شــتالت مــن الــورد للمشــاركين ممــا لــه أثــر فــي
الحفــاظ علــى البيئــة.
كان الهــدف مــن هــذا االحتفــال ،الــذي يشــكل مناســبة دوليــة ،تعزيــز روح المحافظــة علــى الكوكــب الــذي
نعيــش فيــه وعــدم اإلضــرار ببيئتنــا .
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الحدائق هي الرئيس التي نتنفس منها

تنظيف الحدائق العامة
* الهدف  :تنظيف المسطحات الخضراء من كل المخلفات الملقاة عليها .
* الرسالة  :تعزيز العمل التطوعي ونشر الوعي البيئي وتشجيع الشعور بالمسؤولية المجتمعية .
* النتيجة  :جمع كميات كبيرة من النفايات واألكياس البالستيكية والزجاجات الفارغة.
تركــت هــذه المبــادرة التــي تمــت فيهــا إزاحــة المخلفــات عــن حديقــة ســلوى أثــرًا كبيــرًا فــي نفــوس
المشــاركين وعــززت مــن ارتباطهــم ببيئتهــم  ،وشــجعت علــى المحافظــة علــى البعــد الجمالــي فــي
األماكــن العامــة.

مشاركة أسرية في تنظيف شاطئ المنطقة الحرة
«هــذا شــاطئنا ونحــن مســؤولون عنــه» ،هكــذا كان لســان حــال المشــاركون فــي حملــة تنظيــف شــاطئ
المنطقــة الحــرة التــي نظمهــا البنــك استشــعارا منــه ألهميــة الحفــاظ علــى بيئــة جميلــة ونظيفــة خاليــة
مــن الملوثــات .
* المشاركون  :موظفو البنك األهلي المتحد وأسرهم.
* القيمة  :غرس روح المشاركة ونشر الوعي البيئي.
* اإلنجاز  :رفع أكوام من القمامة من الشاطئ.

البنك األهلي المتحد
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الشباب
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كان  2018عامــً ال ينســى فيمــا يتعلــق بأنشــطة الشــباب فــي البنــك األهلــي
المتحــد ،فتــم اختيــار نشــاطات شــبابية لهــا مــردود بيئــي فــي نفــس الوقــت
لتحقيــق أكثــر مــن هــدف  ،فعندمــا دعــم البنــك بعــض مشــاريع التخــرج لطلبــة
الجامعــة حــرص أن تكــون هــذه المشــاريع لهــا عالقــة بالحفــاظ علــى البيئــة .

شركاء
لتوظيفهم
رعاية فعاليات

تحرك
لتتطور
لذوي

لوياك (التطوع

الهمم

سعادتي)

زيارة طالب

الشباب

رؤية

المدارس لمقر

الشباب

البنك الرئيسي

2035

رعاية ملتقي
الوعي المصرفي
(ثقف فلوسك)
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مبادرة
أكاديمية
قلم
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«نتحد» ..تشجيع للشباب المبدعين وفقًا لرؤية الكويت 2035
أطلــق البنــك العنــان إلبداعــات الشــباب كــي تظهــر وتتبلــور لواقــع ملمــوس فقــام بتنظيــم مســابقة
شــهدت مشــاركة إبداعيــة مــن عــدة فــرق شــبابية لخدمــة البيئــة.
* تتماشى تلك المبادرة مع الرؤية السامية لصاحب السمو األمير حفظه اهلل «كويت . »2035
* تسعى لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحس الوطني لدى الشباب الكويتي .
* تفاعل كبير أبداه المشاركون في تلك الفعالية .
* فــازت ثــاث فــرق والفائــز األول قــام بعــرض مشــروع بيئــي عــن طريــق تطبيــق فريــد مــن نوعــه ،ولتوفيــر
وجمــع الجهــات المســؤولة عــن إعــادة التدويــر فــي تطبيــق واحــد.

المشاركة في حملة شركاء لتوظيفهم
تعــد تلــك الحملــة المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي الكويــت الهادفــة لتأهيــل وتدريــب وتوظيــف ذوي
الهمــم ودمجهــم فــي المجتمــع ومســاعدتهم علــى المســاهمة فــي خطــة الدولــة اإلنمائيــة .
* قــام البنــك بعــرض عــدد مــن الوظائــف فــي إدارة خدمــة العمــاء وذلــك مــن منطلــق قيــم العدالــة
والمســاواة.
الهــدف مــن المشــاركة فــي الحملــة  :رفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة دمــج ذوي الهمــم فــي
المجتمــع .
النتيجــة  :خلــق فــرص عمــل للشــباب مــن ذوي الهمــم واالســتفادة مــن طاقاتهــم وفتــح األبــواب أمــام
مشــاركتهم فــي مســيرة الوطــن.
ســوف يوظــف البنــك عــدد مــن ذوي الهمــم بعــد تدريبهــم فــي مختلــف إداراتــه فــي وظائــف خدمــة العمالء
والوظائــف المكتبيــة وفقــا لقدراتهــم ومهاراتهم.

المشاركون في حملة شركاء لتوظيفهم

البنك األهلي المتحد
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دمج ذوي الهمم في المجتمع

رعاية «تحرك لتتطور»  ..لدمج ذوي الهمم في المجتمع
حمــل مؤتمــر « تحــرك  ..لتتطــور » عــدة مضاميــن مــن بينهــا تكريــم ذوي الهمــم والتشــجيع علــى ممارســة
الرياضــة ودمجهــم فــي المجتمــع.
المشاركات  :فئات مختلفة من ذوي الهمم مثل التوحد .
الرسالة  :توعية المجتمع بقدرات الموهوبين من ذوي الهمم وتشجيع دمجهم بطرق علمية.

دمج ذوي الهمم

إقبال كبير لم يقتصر على المشاركة

تحرك

المحلية بل تعداه لمشاركات إقليمية

لتتطور

توعية المجتمع بقدرات
الموهوبين من أصحاب الهمم

تشجيع مبدأ الدمج
االجتماعي بطرق علمية
16
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رعاية برنامج «التطوع سعادتي» مع مؤسسة لوياك
برنامــج يضــم الطــاب مــن الفئــة العمريــة بيــن
 16إلــى  18عامــً بهــدف الحصــول علــى فرصــة
جيــدة لمســاعدة األخريــن مــن خــال التطــوع
فــي المعاهــد التطوعيــة المختلفــة.
األهداف :
* تقوية المهارات االجتماعية .
* زرع حب الخير في نفوس الشباب.
* تعزيز قيم السالم وحب التطوع .

جانب من رعاية البنك األهلي المتحد لفعاليات (التطوع سعادتي)

* نشر حس المسؤولية المجتمعية لدى الشباب

جانب من ملتقى الوعي المصرفي

تعزيز الوعي المصرفي وترشيد اإلنفاق ّ
«ثقف فلوسك»
رعايــة البنــك لملتقــى « الوعــي المصرفــي والترشــيد » ســاهمت فــي نشــر الثقافــة المجتمعيــة حــول
القطاعيــن المصرفــي والمالــي .
* شــهد الملتقــى إطــاق األســبوع المصرفــي والمالــي عبــر االحتفــال الســنوي الــذي تترأســه المنظمــة
الدوليــة الماليــة للطفــل والشــباب المتخصصــة فــي تثقيــف األطفــال والشــباب اقتصاديــا فــي مختلــف
دول العالــم وتحويــل المجتمــع مــن اســتهالكي إلــى اقتصــادي واســتثماري .

الهــدف  :إلهــام الشــباب وتدريبهــم علــى الدخــول لعالــم ريــادة األعمــال والمــال مــن خــال إكســابهم
مهــارات متنوعــة وغــرس الثقافــة االقتصاديــة واالســتثمارية فــي ســن مبكــر.

البنك األهلي المتحد
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رعاية البنك األهلي المتحد لمبادرة أكاديمية قلم

تبني الموهوبين في الكتابة عبر مبادرة أكاديمية «قلم»
* التاريخ  :مارس 2018
* مدة المبادرة  :شهرين
* الهــدف منهــا  :رعايــة الموهوبيــن الراغبيــن فــي خــوض طريــق الكتابــة وتأهيلهــم ليصبحــوا كتابــً
ومؤلفيــن وفــق منهجيــة علميــة احترافيــة.
المتقدمون 360 :شخصًا تراوحت أعمارهم بين  18و  34عامًا
المشاركات  56 :متدربًا  46 -كاتبًا
تماشــيًا مــع سياســة البنــك فــي االهتمــام بالشــباب ومــن بينهــم ذوي الهمــم ،شــهدت تلــك المبــادرة
مشــاركة إحــدى الموهوبــات مــن فئــة المكفوفيــن التــي أثبتــت أن اإلبــداع ليــس حكــرًا علــى أحــد .
الحصيلة :
* تطوير المهارات الكتابية للمتدربين
• تعليمهم أدوات البحث والتأليف
* خلق تعاون مشترك بين ُ
الكتاب الجدد ودور النشر
* تمكين الشباب الكويتي المثقف إلبراز مهاراته األدبية والعلمية
* خمسين خريج من ُ
الك ّتاب والمؤلفين

طالب وطالبات الكويت في ضيافة « األهلي المتحد»
زيارتــان ميدانيتــان لطــاب مدرســة « عيســى الهولــي الثانويــة بنيــن » وطالبــات مدرســة « بيــان الثانويــة بنــات»
لمقــر البنــك الرئيســي  ،كان الهــدف مــن ورائهمــا نشــر الوعــي المصرفــي بيــن الطــاب والطالبــات فيمــا
يتعلــق بالقطــاع المصرفــي ومــا يشــكله مــن أهميــة لإلقتصــاد الكويتــي وإعطائهــم فكــرة عــن العمــل
المصرفــي لمســاعدتهم فــي اختيــار تخصصهــم الجامعــي .

رسالة شكر
توجهــت إدارتــي كل مــن المدرســتين برســالتي شــكر إلدارة البنــك لمســاهمته في تطويــر العمليــة التربوية
والحفــاوة التــي تــم اســتقبال الطــاب والطالبــات بها .
18
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اســتثمر البنــك األهلــي المتحــد شــهر رمضــان  2018فــي إقامــة عــدد مــن
الفعاليــات التــي تنوعــت بيــن مســاعدة المحتاجيــن وزيــارة المستشــفيات
والمؤسســات الخيريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الطابــع الخيــري
واإلنســاني وإقامــة المســابقات القرآنيــة.
الفعاليــات الرمضانيــة للبنــك ســعت لغــرس روح العطــاء والعمــل التطوعــي
لــدى موظفــي البنــك ،كمــا أنهــا احتفــت بالعــادات التراثيــة المتعلقــة بهــذا
الشــهر الفضيــل.

المشاركة في
حملة «ساعد
تسعد» لمساعدة
المحتاجين
االحتفال بقرقيعان
الهيئة العامة
لشوون القصر

شهر
رمضان

االحتفال بالقرقيعان
مع األطفال المرضى
في «األميري» و«مبارك
الكبير»
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تكريم حفظة
القرآن الكريم

زيارة مركز الخرافي
لرسم االبتسامة
ودعم ذوي الهمم
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المشاركون في حملة «ساعد تسعد»

المشاركة في حملة «ساعد تسعد» بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
هــدف الحملــة  :تقديــم مســاعدات ومؤونــة غدائيــة لألســر المحتاجــة والتــي قــام بتوزيعهــا بالتعــاون
مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويتيــة.
مدة الحملة  :استمرت على مدار شهر رمضان في .2018
رســمت هــذه الحملــة البهجــة علــى وجــوه المحتاجيــن وســاهمت فــي تحســين الظــروف المعيشــية
لألســر المحتاجــة.
∞ ∞تأتي هذه الحملة ضمن حرص البنك على التواصل مع كافة شرائح المجتمع.
∞ ∞ «ســاعد تســعد» وغيرهــا مــن الحمــات تكشــف روح الخيــر الكامنــة فــي نفــوس الشــعب الكويتــي
الــذي جبــل علــى العطــاء.
∞ ∞ينظــر البنــك لتلــك الحمــات علــى أنهــا واجــب مســتحق تجــاه شــريحة مجتمعيــة ُحــق علــى الجميــع
أن يقــف بجانبهــا ويدعمهــا.
∞ ∞ التعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويتيــة ال يقتصــر فقــط علــى هــذه الحملــة وإنمــا يشــمل
العديــد مــن األنشــطة اإلنســانية األخــرى.

قرقيعان الهيئة العامة لشؤون ُ
صر
الق َّ
تنظيــم البنــك الحتفاليــة القرقيعــان لألطفــال األيتــام ،والتــي تخللتهــا فقــرات ترفيهيــة ومســابقات
وجوائــز ،جــاء تكريمــً لهــذه الفئــة التــي وصانــا بهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة.
رسالة االحتفال :
∞ ∞احياء مناسبة القرقيعان التراثية.
∞ ∞إدخال الفرح والسرور على قلوب األطفال األيتام.
أتــت تلــك الفعاليــة لتقــول لهــؤالء األطفــال :إن ُكن ُتــم قــد ابتليتــم باليتــم ،فــإن اهلل عوضكــم عــن
ذلــك بمجتمــع يســعى إلســعادكم ويشــد مــن عضدكــم ،والبنــك األهلــي المتحــد معكــم يــدًا بيــد.
ثمــرة التعــاون مــع «شــؤون القصــر» :عالقــات وثيقــة تجمــع البنــك مــع الهيئــة العامــة لشــؤون ُ
صــر
الق َّ
مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى المجتمــع عامــة ،واألطفــال األيتــام بشــكل خــاص.
البنك األهلي المتحد
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جانب من الزيارة

زيارة مركز الخرافي لألطفال ذوي االحتياجات المختلفة
زيــارة البنــك األهلــي المتحــد لمركــز «الخرافــي ألنشــطة األطفــال ذوي االحتياجــات المختلفــة» تعكــس
اهتمامــه بــذوي الهمــم  ،وشــملت تلــك الزيــارة االحتفــال بالقرقيعــان وتوزيــع الهدايــا علــى األطفــال.
∞ ∞ االحتفــال بهــذه العــادة التراثيــة (القرقيعــان) يأتــي جريــً علــى عــادة البنــك الســنوية فــي المشــاركة
فــي المناســبات االجتماعيــة واإلنســانية والخيريــة.
∞ ∞ تفعيـ ً
ا لــروح المشــاركة والعطــاء التــي يدعــو لهــا الديــن اإلســامي الحنيــف واستشــعارًا للمســؤولية
المجتمعيــة للبنــك.
∞ ∞بثت روح األمل والتفاؤل في نفوس األطفال من ذوي الهمم وكانت فرحتهم بها غامرة .

االحتفــال بالقرقيعــان مــع األطفــال المرضــى فــي «األميــري» و«مبــارك
الكبيــر»
∞ ∞حــرص البنــك علــى القيــام بزيــارة األطفــال المرضــى فــي كل مــن المستشــفى األميــري ومستشــفى
مبــارك الكبيــر لالحتفــال معهــم بمناســبة القرقيعــان
التراثيــة تخفيفــً مــن آالمهــم وتضامنــً معهــم
وتعبيــرًا عــن مشــاركتهم فيمــا يشــعرون بــه.
أتــت تلــك الزيــارة بالتنســيق مــع متطوعيــن مــن مؤسســة
لويــاك وشــهدت توزيــع هدايــا القرقيعــان علــى األطفــال
المرضــى وحملــت عــددا مــن المفاجــآت التــي أدخلــت
البهجــة والفــرح والســرور علــى نفوســهم البريئــة.
∞ ∞رســالة األهلــي المتحــد لألطفــال المرضــى:
لســتم بمفردكــم ،نحــن بجانبكــم نرعاكــم ونشــعر
بألمكــم.
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حفظة القرآن الكريم خالل التكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة «األهلي المتحد السنوية»
رسالة المسابقة  :التشجيع على حفظ كتاب اهلل وتدبر آيات الذكر الحكيم وتكريم حفظته .
الفئات المشاركة :
الموظفين والموظفات (االختبار في سورة المرسالت) وأبنائهم (االختبار في سورة النبأ)
األوالد مــن عمــر السادســة وحتــى العاشــرة ،والبنــات مــن عمــر السادســة وحتــى العاشــرة (االختبــار
فــي ســورة الجــن)
األوالد مــن عمــر الحاديــة عشــرة وحتــى الســابعة عشــرة ،والبنــات مــن عمــر الحاديــة عشــرة وحتــى
الســابعة عشــرة (االختبــار فــي ســورة الحشــر)
ذوي الهمم من البنين الصم (االختبار في سور الفاتحة والشمس والبلد).
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عندمــا يختــار البنــك إقامــة نشــاطات مختلفــة ذات صلــة بالشــريعة اإلســامية
ولهــا دالالت شــرعية ،فإنــه يســعى فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن تكــون الخيــارات
مشــجعة علــى اســتخدام التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي فضــ ً
ا عــن أن تكــون
ذات عالقــة بــذوي الهمــم داخــل وخــارج الكويــت.

رعاية التطبيق القرآني الشامل للصم
يخــدم هــذا التطبيــق شــريحة مهمــة مــن ذوي الهمــم وهــي فئــة الصــم ليــس فقــط فــي الكويــت
وحدهــا وإنمــا فــي العالــم كلــه حيــث أنــه يلبــي حاجــة الراغبيــن فــي التعــرف علــى معانــي وتفســير آيــات
القرآن الكريم.
عقــد البنــك شــراكة مجتمعيــة مــع جمعيــة المنابــر القرآنيــة فــي الكويــت
مــن خــال رعايــة التطبيــق القرآنــي الشــامل للصــم (جــزء عــم) فــي
مرحلتــه األولــى ليكــون بذلــك أول تطبيــق نوعــي يخــدم هــذه الفئــة
محليــً وعالميــً.

الفئة المستهدفة :
مالييــن مــن األشــخاص الصــم حــول العالــم مــن خــال لغــة اإلشــارة
مــن بينهــم  18مليــون فــي العالــم العربــي ،و 5آالف فــي الكويــت.
∞ ∞تطويــع التكنولوجيــا الحديثــة والتحــول الرقمــي بهــدف تحقيــق
االنتشــار األوســع والخدمــة األفضــل.
∞ ∞يخــدم هــذا التطبيــق عمــوم المســلمين كونــه يشــتمل علــى
تفســير صوتــي ميســر يتنــاول المفــردات والــدروس المســتفادة
مــن آيــات الذكــر الحكيــم ليكــون ســلوكًا واقعيــً فــي حياتنــا.
∞ ∞غيــر المســلمين الراغبيــن فــي فهــم مقاصــد اآليــات والســور
فــي القــرآن الكريــم سيســتفيدون منــه حيــث تمــت مراعــاة
تيســير التفســير المســتخدم للعمــوم مــن خــال لجنــة
علميــة أشــرفت علــى هــذا التطبيــق.

الهدف من الشراكة :
∞ ∞يســعى البنــك مــن خــال هــذه الشــراكة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تبنتهــا األمــم
وفــي مقدمتهــا توفيــر التعليــم الجيــد فضـ ً
ا عــن الســعي نحــو منــح التعليــم للجميــع دون
المتحــدة ِ
تمييــز ،باإلضافــة لإلهتمــام بــذوي الهمــم .
∞ ∞دعم هذا التطبيق خطوة أولى ستعقبها خطوات مماثلة خالل األعوام المقبلة.
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يحــرص فريــق المســؤولية المجتمعيــة علــى تنظيــم أنشــطة مــن شــأنها
تقويــة العالقــات الوديــة بيــن الموظفيــن فــي البنــك األهلــي المتحــد والتأكيــد
دومــً علــى أنهــم جــزء مــن أســرة البنــك الكبيــرة.
تلــك األنشــطة التــي تــم اختيارهــا بعنايــة تنوعــت بيــن أنشــطة اجتماعيــة
وأخــرى ثقافيــة وثالثــة خيريــة ،لكــن الخــط الــذي جمــع بينهــا تعزيــز ثقافــة
االهتمــام بالمجتمــع وتدريــب الموظفيــن علــى العطــاء لــه ومــن أجلــه.

أنشطة فريق
المسؤولية
المجتمعية

حمالت
شكرًا
األحد
السعيد
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حمالت شكرًا ..رسالة تقدير من «األهلي المتحد» لموظفيه
∞ ∞مفاجأة الموظين وتقديم الورود لهم في البنك مصحوبة بكلمات الشكر وعبارات االمتنان.
∞ ∞حــرص دائــم مــن البنــك األهلــي المتحــد علــى تقديــم كلمــات الشــكر لموظفيــه تعبيــرًا عــن اعتــزازه
بهــم وتأكيــدًا علــى تقديــره لهــم.
∞ ∞ردة فعــل إيجابيــة وبســمة ارتســمت علــى وجــوه الموظفيــن الذيــن عبــروا عــن اعتزازهــم وفخرهــم
بكونهــم جــزءا مــن أســرة «األهلــي المتحــد».

الهدف:
إســعاد الموظفيــن ومفاجأتهــم وتدعيــم الصــات والروابــط بيــن الموظفيــن وبيئــة العمــل التــي يعملــون
فيهــا لينعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي علــى أدائهــم.

توزيع الورود خالل حمالت شكرًا

البنك األهلي المتحد

29

حملة إعادة استخدام وتدوير الكتب
* تشجيع القراءة
* تنمية الجانب الخيري لدى الموظفين.
* التعرف على ثقافات مختلفة وتقبل اآلخر .
* إعادة استخدام الكتب.
حملــة «أعــد تدويــر كتبــك لألعمــال الخيريــة» اعتمــدت علــى وضــع
الموظفيــن للكتــب التــي يرغبــون فــي التبــرع بهــا علــى الطاولــة
الموجــودة فــي الطابــق األرضــي مــن الفــرع الرئيســي للبنــك األهلــي
المتحــد ،وكذلــك أخــذ الكتــب مــن علــى هــذه الطاولــة فــي مقابــل
وضــع مبلــغ يختــاره الموظــف فــي الصنــدوق المخصــص لذلــك
إعادة استخدام الكتب وإعادة تدويرها
بجــوار المكتــب.
كيفيــة التصــرف فــي أمــوال الحملــة  :األمــوال التــي تــم جمعهــا مقابــل قــراءة الكتــب يتــم جمعهــا
والتبــرع بهــا للمنظمــات الخيريــة المحليــة المعتمــدة للتعليــم.

األحد السعيد
يحــرص فريــق المســؤولية االجتماعيــة علــى توفيــر أجــواء عمــل ودية تســودها روح األلفــة والمحبــة وقائمة
علــى التواصــل بيــن كافــة الموظفيــن باعتبارهــم أســرة واحــدة تجمعهــم أهداف مشــتركة.
قــام فريــق المســؤولية االجتماعيــة بتنظيــم فعاليــة توزيــع القهــوة فــي أحــد أيــام األحــد علــى جميــع
العامليــن فــي مقــر البنــك الرئيســي ،األمــر الــذي أدخــل الســعادة فــي نفــوس الموظفيــن .احتســى
الموظفــون القهــوة وهــم فــي حالــة امتنــان كونهــم جــزءًا مــن أســرة البنــك األهلــي المتحــد الكبيــرة
وســط شــعور بالعزيمــة واإلصــرار علــى تقويــة هــذه األواصــر وتدعيمهــا لما فيــه مصلحــة البنــك والمجتمع.

المشاركون في « األحد السعيد »

غرفة المدخنين
حفاظ ـ ّا علــى صحــة الموظفيــن وإلتزامــً ببيئــة نظيفــة  ،تــم منــع التدخيــن فــي الفــرع الرئيســي للبنــك
األهلــي المتحــد وجميــع أفرعــه  .كمــا تــم تخصيــص غرفــة للمدخنيــن إلســتخدامها مــن قبــل مــن يريــد
التدخيــن.
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