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كلمة الرئيس التنفيذي بالوكالة
تتضمــن مســيرة البنــك األهلــي المتحــد منــذ تأسيســه فــي عــام  1941مجموعــة واضحــة وملموســة مــن
اإلنجــازات فــي دولــة الكويــت وخارجهــا ،حيــث أن مســاهمات البنــك قــد تجــاوزت النطــاق المحلــي فــي
العديــد مــن المجــاالت الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا.
فجنبــا إلــى جنــب مــع كونــه مؤسســة مصرفيــة رائــدة ،شــارك البنــك األهلــي المتحــد بشــكل فاعــل فــي
تحقيــق التنميــة المســتدامة بدولــة الكويــت عبــر العديــد مــن المبــادرات والخطــوات التــي كانــت وال تــزال
تتمحــور حــول تقــدم اإلنســان والمحافظــة علــى كوكــب األرض والنمــو االقتصــادي فــي ســبيل تحقيــق
التــوازن علــى مختلــف المســتويات فــي المدييــن الطويــل والقصيــر مــن خــال التركيــز بشــكل رئيســي
علــى محــوري الشــباب والبيئــة.
ومــن دون شــك ،فــإن مختلــف إنجــازات البنــك األهلــي المتحــد فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة إنمــا
هــي نتيجــة لمجموعــة كبيــرة مــن الشــراكات مــع العديــد مــن الجهــات ذات العالقــة بتطويــر ذوي اإلعاقــة
والعمــل التطوعــي وتدويــر النفايــات ورعايــة غيــر المقتدريــن ودعــم المؤسســات الخيريــة والتعليــم وغيــر
ذلــك مــن الحقــول ضمــن إطــار متكامــل يســعى إلــى رفعــة وتطويــر العنصــر البشــري بنــاء علــى رؤيــة
صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح –حفظــه اهلل ورعــاه -لكويــت جديــدة
 2035وتماشــيا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.
ومــن هــذا المنطلــق ،يســرني أن أدعوكــم لقــراءة هــذا التقريــر الــذي يتنــاول جهــود التنميــة المســتدامة
للبنــك األهلــي المتحــد خــال العــام  2019ومــا فيــه مــن نقــاط مضيئــة فــي مســيرة البنــك مــع مختلــف
الشــركاء مــن مســاهمين وموظفيــن والعمــاء والمجتمــع ككل.
وكذلــك ،أود انتهــاز هــذه الفرصــة للتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى فريــق المســؤولية االجتماعيــة
فــي البنــك األهلــي المتحــد وكافــة العامليــن وجميــع األفــراد والجهــات وكل مــن ســاهم فيمــا حققنــاه عبــر
شــراكاتنا فــي التنميــة المســتدامة.

جهاد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

وتفضلوا بقبول أطيب األمنيات بدوام التوفيق.
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كلمة رئيس فريق المسؤولية االجتماعية
من واقع إيمانه أن تحقيق األرباح ليس بمعزل
عن تطبيق القيم وتبني سلوكيات مسؤولة
لتحقيق التنمية المستدامة ،أخذ البنك األهلي
المتحد على عاتقه االهتمام بجميع أصحاب
المصلحة بال استثناء من موظفين ،ومساهمين،
وعمالء ومختلف الجهات ،والمجتمعات ذات العالقة،
وغيرهم.
هذا األمر جعل البنك األهلي المتحد يتبنى رؤية أكثر
شمولية لتحقيق التنمية المستدامة خالل العام 2019
من خالل انتهاج إطار متكامل للتنمية المستدامة
يشمل الربط بين رؤية ورسالة وأهداف البنك بأبعاد
رؤية الكويت  ،2035وأهداف التنمية المستدامة،
ومعيار المسؤولية االجتماعية (ايزو  ،)26000والميثاق
العالمي لألمم المتحدة ،وكلها تمثل مبادئ توجيهية
لإلفصاح عن جهود التنمية المستدامة.
ومن خالل هذا النهج ،قام البنك بمضاعفة مجموع
أنشطته وفعالياته ومبادراته وشراكاته خالل العام
 2019مقارنة بعام  2018على المستويين المحلي
والدولي ،حيث تم تنفيذ سلسلة متكاملة من األمور
المتعلقة بالبيئة ،مثل تدوير بطاريات السيارات
لحماية التربة والمحافظة على المياه الجوفية،
إضافة إلى األعمال الخيرية لتحقيق الحياة الكريمة
لمختلف األفراد وكذلك المجتمع والشباب ،حيث
قمنا بتوظيف  9أشخاص من ذوي اإلعاقة –الذين
نعتبرهم من ذوي القدرات الخاصة -وهو أكبر عدد
تم تعيينه في البنوك الكويتية كتجربة جديدة في
هذا القطاع والقت نسبة معتبرة من النجاح وتجاوز
بعض التحديات المتوقعة.
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وبناء على ذلك ،حدد التقرير محورين لإلفصاح عن
جهود البنك األهلي المتحد في التنمية المستدامة،
تمثل األول في دوائر أصحاب المصلحة ،والثاني
شمل االستدامة بمختلف أبعادها من ناحية
الحوكمة ،واالهتمام بالبيئة ،وبيئة العمل وسوق
العمل ،والمجتمع بشكل عام.
إلى جانب ذلك ،تطرق التقرير للشركاء في مجاالت
التنمية المستدامة ،والتأثير اإليجابي الذي أحدثه
البنك في رفع وعي الموظفين والمستفيدين
والمجتمع بشكل عام واشراكهم في التنفيذ.
لقد استطعنا خالل العام  2019المحافظة على
الريادة في مجاالت التنمية المستدامة ،من خالل
حصول البنك على جائزة المسؤولية االجتماعية
2019م على مستوى البنوك داخل الكويت ،وذلك
تقديرًا لمبادراته المتميزة واستراتيجيته الهادفة
إلى االرتقاء وتنمية المجتمع.
وسيظل هدفنا األسمى ،السير على خطى صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح –حفظه اهلل ورعاه ،-وهو من هو في
قيادة العمل اإلنساني ،في سبيل وصول الكويت
إلى الريادة في التنمية المستدامة -محليا وعالميا-
كفضاء للقيم اإلنسانية والعيش الكريم.
وفي الختام ، ،أتمنى أن يكون هذا التقرير دافعا
إلدراك أن كل شخص مسؤول اجتماعيا وله دور
في تحقيق التنمية المستدامة ،في شراكة لكويت
وعالم أفضل.

سحر علي دشتي
رئيس فريق المسؤولية االجتماعية
مدير عام حماية العمالء

منهجية التقرير
قــام البنــك بإعــداد تقريــر التنميــة المســتدامة للعــام  ،2019معتمــدًا علــى حصــر األنشــطة
المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة خــال العــام ،التــي نفذهــا داخــل وخــارج نطــاق دولــة
الكويــت ،ومســتندًا علــى إبــراز أصحــاب المصلحــة ،كعناويــن لســرد تفاصيــل التقريــر  ،المتمثلــة
فــي الموظفيــن والمســاهمين والعمــاء والمجتمــع واالســتدامة البيئيــة.
وقــد ركــز التقريــر علــى إيضــاح العالقــة بيــن األنشــطة التــي نفذهــا البنــك خــال العــام 2019م،
ونهــج المســؤولية االجتماعيــة الــذي رســم مالمحــه كإطــار مرجعــي ،مرتكــزا علــى ( )4أبعــاد،
يشــمل رؤيــة الكويــت  ،2035وأهــداف التنميــة المســتدامة ،ومعيــار آيــزو  ،26000إلــى جانــب
الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ،وتبيــان ارتباطهــا بالمحــاور الفرعيــة التــي شــكلت ( )35محــوراً.
يهــدف التقريــر إلــى ســرد األنشــطة التــي دعمهــا ورعاهــا ونفذهــا البنــك خــال العــام ،2019
كمــا يمثــل قاعــدة معلومــات تخــدم كل األطــراف ذات العالقــة ،بهــدف تحقيــق الشــفافية،
وتقويــم األداء ،وكمؤشــر دقيــق لإلفصــاح عــن أنشــطة البنــك وقراراتــه فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة ،ومســتوى تحقــق النهــج المتبــع .ومــن جانــب آخــر ،تأتــي أهميــة التقريــر فــي ترســيخ
مبــادئ المســؤولية االجتماعيــة ،ورفــع مســتوى االلتــزام األخالقــي.
ويمثــل التقريــر جســرًا للتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة ،والمجتمــع بشــكل عــام ،بغيــة كســب
ثقتهــم وإيجــاد فــرص للعمــل المشــترك مــع جميــع األطــراف.

رؤية الكويت
2035

أهداف التنمية
المستدامة

معيار آيزو
26000

الميثاق العالمي

لألمم المتحدة
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الريادة في المسؤولية اإلجتماعية
يمثـل العمـل المجتمعـي والتطوعـي أحـد أولويـات
وجـزء من ثقافته المؤسسـية ،ولذا فإن نجاح
البنـك،
ً
برنامـج المسـؤولية االجتماعيـة ال يقـل أهميـة عـن
نجـاح األعمـال المصرفيـة ،التـي حقـق فيهـا مكانـة
رائـدة .وال شـك أن حصولـه علـى جوائـز مرموقـة
كأفضـل بنـك فـي مجـال المسـؤولية االجتماعيـة،
يعـد تأكيـدا علـى نجـاح برامجـه المتميـزة ،ممـا
يضعـه أمـام مسـؤولية أكبـر تسـتوجب مضاعفـة
الجهـود فـي هـذا المجـال وتكثيفهـا للمحافظة على
هـذا اإلنجـاز.
فقـد حصـد البنـك األهلـي المتحد جائـزة أفضل بنك
للمسـؤولية االجتماعيـة للعـام 2019م فـي الكويت،
مـن قبـل مؤسسـة  CPI Financialالناشـرة لمجلـة
 The Banker Middle Eastالمرموقـة ،وذلـك تقديـرًا
لمبادراتـه المتميـزة واسـتراتيجيته الهادفـة إلـى
االرتقاء وتنمية المجتمع.

وقـد جـاء تحقيقـه لهـذه الجائـزة اسـتنادا إلـى عمق
إدراكـه للمفاهيـم الشـاملة للمسـؤولية االجتماعيـة،
والحـرص علـى القيـام بهـا ،وفقـا للسياسـات
القائمـة علـى رؤيـة البنـك وآليـات العمل المناسـبة
والحـرص علـى أن يكـون لبرامجـه المجتمعيـة
تأثيـر طويـل المـدى علـى تحسـين واقـع المجتمـع
الكويتـي خاصـة والعالـم عامـة ،بوجـود فريـق مـن
المختصيـن إلـى جانـب طاقـم مـن المتطوعيـن
يقفـون وراء هـذا النجـاح الكبيـر  ،والـدور المحـوري
للبنـك فـي التصدي للتحديـات المجتمعية ،والتفاعل
مـع قضايـا المجتمـع والمشـكالت التـي تواجهـه،
فضلا عـن النهـج الصحيـح الـذي يوصـل البنـك نحو
تحديـث مفاهيـم المسـؤولية االجتماعيـة واسـتقراء
االحتياجـات واالتجاهـات المسـتقبلية لتعزيـز دوره
مـن خلال االلتـزام المتواصـل.

للمشاهدة
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مقدمة عن البنك
بوصفــه مؤسســة مصرفيــة رائــدة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء،
ســاهم البنــك األهلــي المتحــد فــي ازدهــار الكويــت مــن خــال محطــات مختلفــة مــن رحلة
نجاحــه مــع تفــرده بكونــه البنــك األكثــر تفاعــا وامتــاكا لــروح المبــادرة لمــا يتميــز بــه
مــن فريــق عمــل متميــز وتكنولوجيــا حديثــة لدعــم طموحــات عمالئــه.



النمو مع الكويت

بخبــرة تقــارب  80عامـاً مــن العمــل المصرفــي فــي دولــة الكويــت ،يمتلــك
البنــك األهلــي المتحــد مــا يقــارب  40فر ًعــا عبــر مختلــف مناطــق البــاد،
فض ـاً عــن رأس مــال بشــري يضــم حوالــي  1000موظــف ينتمــون إلــى
ثقافــات وبلــدان متعــددة يتفانــون إلحــراز التقــدم وتحقيــق االبتــكار.
شــهد أداء البنــك األهلــي المتحــد نمــوًا ملحوظًــا فــي صافــي األربــاح
ومختلــف المجــاالت ،وهــو مــا حصــد تقدير العديد مــن الجهات والمؤسســات
العريقــة والمرموقــة حــول العالــم.
جــاء هــذا األداء اإليجابــي المتنامــي نتيجــة لتميــز البنــك بســهولة معامالته،
ولمــا يتمتــع بــه مــن قاعــدة ودائــع كبيــرة ومســتقرة ،عــاوة علــى دعمــه

للمجتمــع مــن خــال تمويــل الشــركات واألفــراد ،وذلــك فــي ظــل نظــام
حوكمــة قــوي ورقابــة صارمــة علــى معاييــر االئتمــان والتكاليــف .يقتــرن
هــذا النمــو المنتظــم والمســتدام فــي مجــاالت األعمــال األساســية
بمبــادرات رائــدة لتحســين تجربــة العمــاء والعمليــات المتكاملــة .وال يــزال
العائــد علــى متوســط حقــوق الملكيــة والعائــد علــى متوســط األصــول
للبنــك مــن بيــن أفضــل العوائــد فــي القطــاع المصرفــي المحلــي .تحظــى
الجهــود الملموســة لفــرق البنــك فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة الخاصــة
والخدمــات المصرفيــة للشــركات والخدمــات المصرفيــة لألفــراد وخدمــات
الخزينــة بتقديــر الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والــوكاالت والعمــاء
علــى حــد ســواء.
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دائما
الريادة
ً
يقــدم البنــك األهلــي المتحــد مســاهمات ملموســة للتنميــة فــي الكويــت .ويفخــر المتحــد بأنــه أول بنــك تــم تأسيســه فــي الكويــت وأول مؤسســة تقــدم خدمــات
مهــدت لنمــو وازدهــار القطــاع المصرفــي فــي الكويــت.
مصرفيــة وأول بنــك يوظــف مواطنيــن كويتييــن وأول مــن قــام بتطويــر المــوارد البشــرية التــي ّ

محطات تاريخية
فــي عــام  ،1941وبمباركــة مــن أميــر دولــة الكويــت الراحــل المغفــور
لــه الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح ،انطلقــت رحلــة البنــك األهلــي المتحد
بالحصــول علــى حــق االمتيــاز والترخيــص بمرســوم أميــري.
وفــي عــام  ،1971تحقــق اإلنجــاز التاريخــي ،إذ أصبــح البنــك مملــوكاً
بالكامــل مــن قبــل الحكومــة الكويتيــة ومواطنيــن كويتييــن .وبعــد
انتهــاء فتــرة حقــوق االمتيــاز الممنوحــة إلــى "البنــك البريطانــي للشــرق
األوســط" آنــذاك ،قــام البنــك بتغييــر اســمه إلــى "بنــك الكويــت
والشــرق األوســط" ،وبعــد حصولــه علــى شــهادة التأســيس التــي
أثبتــت أنــه بنــك كويتــي  100%تابــع رحلتــه بعــزم أكبــر وأداء متميــز
المتميــز علــى
محقق ـاً العديــد مــن اإلنجــازات ومعــززًا موقعــه الريــادي
ّ
مــر الزمــن.
وفــي عــام  ،2002تابعــت الرحلــة مســارها نحــو المزيــد مــن النجاحــات
عضــوا فــي مجموعــة البنــك األهلــي المتحــد
حيــث أصبــح البنــك
ً
بصفتهــا المســاهم األكبــر فــي البنــك ،وهــي المجموعــة التــي تحظــى
بســمعة مرموقــة وحضــور عالمــي مؤثــر فــي القطــاع المصرفــي.
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التحول إلى مصرف متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء
أمــا األول مــن أبريــل  ،2010فتُعتبــر المحطــة األبــرز واألهــم فــي رحلــة
ـول البنــك األهلــي المتحــد  -الكويــت إلــى مصــرف
اإلنجــازات حيــث تحـ ّ
متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء .وبــدأ البنــك فــي
تقديــم جميــع خدماتــه ومنتجاتــه باالمتثــال التــام ألحــكام ومبــادئ
الشــريعة اإلســامية .وقــد أتــى قــرار تحويــل تعامــات البنــك لتتوافــق
مــع المبــادئ اإلســامية الســامية باالســتناد إلــى اإلســتراتيجية
المتكاملــة والرؤيــة الثاقبــة التــي اعتمدهــا المســاهمون الرئيســيون،
وتــم تطبيقهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للبنــك تحــت إشــراف
ّ
مجلــس إدارتــه .وهكــذا ،اســتطاع "البنــك األهلــي المتحــد الكويــت" أن
يخطــو بــكل ثقــة وفخــر فــي قطــاع الصناعــة المصرفيــة اإلســامية،
متخطيــاً الحواجــز والصعوبــات ،ورائــدًا فــي تحقيــق الثقــة المتبادلــة
وحصــاد النجاحــات.

نجاح فاق التصور
ألن النجــاح ال يقــاس باألرقــام فقــط ،يتابــع البنــك األهلــي المتحــد تأثيــره
اإليجابــي الملمــوس علــى عمالئــه بدعــم وتحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهــم
وطموحاتهــم التــي تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،دعــم العديــد
مــن الجهــات الرئيســية بالتمويــل الــازم ،وكذلــك تطويــر للمنتجــات للعمــاء
مــن األفــراد لخدمتهــم بشــكل أفضــل.
وكذلــك يتابــع البنــك األهلــي المتحــد االســتثمار فــي الحلــول التقنيــة ذات
القيمــة المضافــة مــن خــال تطويــر أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات ،وإضافة
مميــزات مبتكــرة ألجهــزة الصــراف اآللــي ،وتحديــث تطبيقــات الهاتــف النقــال،
والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر للعمــاء األفــراد
والشــركات مــع ضمــان األمــن الشــامل ضــد الجرائــم اإللكترونيــة وغيرهــا
مــن المخاطــر.
وحاليــا ،يفتخــر البنــك األهلــي المتحــد بكونــه البنــك الوحيــد فــي الكويــت
ً
الــذي يوفــر لعمالئــه مــن الشــركات تطبيقــا للهواتــف النقالــة إلدارة النقــد
( .)B2Bعــاوة علــى ذلــك ،أدخــل البنــك تحديثــات علــى تطبيقــه للهواتــف
مزيــدا مــن اإلمكانيــات
النقالــة لعمــاء الخدمــات المصرفيــة لألفــراد تتيــح
ً
وتعــزز تجربــة العمــاء .علــى المســتوي الداخلــي ،اعتمــد المتحــد العديــد
مــن التقنيــات لتطويــر عــدد مــن العمليــات األساســية ،ومنهــا طــرق الدفــع
والتقــدم للحصــول عــل المنتجــات بمــا يتيــح للعمــاء القيــام بفتــح عــدد مــن
الحســابات مــن أي مــكان بمجــرد الدخــول إلــى الموقــع االلكترونــي للبنــك.

وانطالقــا مــن هــذا النهــج ،حقــق البنــك األهلــي المتحــد إنجــازًا بــار ًزا بافتتــاح
فرعــه الذكــي فــي مجمــع األفنيــوز ،أكبــر المجمعــات التجاريــة فــي الكويــت،
حيــث يقــدم الفــرع الجديــد خدمــات رقميــة ذكيــة تتطــور باســتمرار مــع
الوقــت .إضافــة إلــى ذلــك ،يضــم البنــك عــد ًدا مــن األفــرع التــي تقــدم
خدمــات إضافيــة مناســبة لخدمــة العمــاء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة،
ومــن هــذه الخدمــات وجــود الموظفيــن المدربيــن علــى لغــة اإلشــارة
للتفاعــل مــع العمــاء ذوي اإلعاقــة الســمعية.
ال يعتبــر البنــك األهلــي المتحــد الجوائــز الدوليــة التــي يحصدهــا علــى أنهــا
مجــرد تقديــر وتكريــم ،بــل تعتبــر مصــدر تشــجيع للبنــك لمواصلــة جهــوده
فــي تعزيــز تطويــر القطــاع المصرفــي الكويتــي والمجتمــع وجميــع المجــاالت
األخــرى ذات العالقــة .وتقديــرًا لمســاهمته فــي القطــاع المصرفــي ،حصــد
البنــك األهلــي المتحــد العديــد مــن الجوائــز المرموقــة مــن عــدة وكاالت
شــهيرة ،وذلــك فــي مجــاالت الموارد البشــرية والخزينــة والخدمــات المصرفية
المتميــزة والمدفوعــات اإللكترونيــة وإدارة النقــد والخدمــات المصرفيــة
الخاصــة وحوكمــة الشــركات والخدمــات المصرفيــة لألفــراد وتكنولوجيــا
المعلومــات ومركــز خدمــة العمــاء والخدمــات المصرفيــة اإلســامية
وصفقــات الصكــوك وغيرهــا مــن المجــاالت.
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التنمية المستدامة
وباإلضافــة لمــا ســبق ،يواصــل البنــك األهلــي المتحــد التزامــه بالمســؤولية
المجتمعيــة بشــكل ملمــوس بإضافــة المزيــد مــن اإلنجــازات إلــى ســجله
الحافــل .وضــع البنــك اســتراتيجيته الخاصــة بالمســؤولية المجتمعيــة
الشــاملة بمــا يتماشــى مــع رؤيــة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح
األحمــد الجابــر الصبــاح -حفظــه اهلل ورعــاه -لكويــت جديــدة .2035
وتتنــاول هــذه االســتراتيجية مجموعــة مــن الموضوعــات التــي تهــدف إلــى
دفــع عجلــة التنميــة الوطنيــة ،الســيما مــن خــال التركيــز علــى محوريــن
رئيســيين همــا رعايــة الشــباب وحمايــة البيئــة.
وانطالقــا مــن طموحــه لتحقيــق االســتدامة فــي مختلــف المجــاالت ،أطلــق
ً
برنامــج المســؤولية المجتمعيــة التابــع للبنــك األهلــي المتحــد عــد ًدا مــن
المبــادرات تشــمل برامــج تدريــب ميدانــي لطــاب الجامعــات وإعــادة تدويــر
المــواد المختلفــة (مثــل الــورق والبالســتيك والنفايــات االلكترونيــة) وتوفيــر

منــح دراســية للطــاب مــن محــدودي الدخــل وتنظيــف الشــواطئ وترشــيد
الطاقــة واألنشــطة التطوعيــة وزيــارة المرضــي فــي المستشــفيات وحمــات
التبــرع بالــدم ودعــم المحتاجيــن داخــل الكويــت وخارجهــا ،فضــاً عــن
رعايتــه للتطبيــق القرآنــي للتفســير الميســر للصــم والــذي يعــد مــن أول
التطبيقــات العربيــة مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم .إضافــة إلــى ذلــك،
يواصــل البنــك تصــدره للجهــود لتوفيــر فــرص وظيفيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والبنــوك األخــرى فــي الكويــت.
مــن خــال برنامــج المســؤولية المجتمعيــة ،أقــام البنــك األهلــي المتحــد
عــد ًدا مــن الشــراكات القويــة القائمــة علــى االســتدامة والتــي تهــدف إلــى
دعــم المجتمــع ككل ،وذلــك مــع العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
والهيئــات الحكوميــة والجهــات الخاصــة فــي المجــاالت ذات العالقــة.

تطوير مصرفي متواصل
التقــدم عمليــة مســتمرة ،ولذلــك يواصــل البنــك األهلــي المتحــد تطويــر وإعــداد العديــد مــن المبــادرات مــع الحفــاظ علــى قاعــدة قويــة مــن الحوكمــة
والضوابــط الصارمــة فــي جميــع المجــاالت التــي تتضمــن تعزيــز إدارة البيانــات وأمــن أنظمــة المعلومــات ومعــدالت الســيولة ،مــع الحفــاظ علــى تفاعــل
إيجابــي مــع الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة وغيرهــم مــن األطــراف ذات العالقــة للحفــاظ علــى التنميــة المســتدامة المتكاملــة.
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الرؤيــــــــــــة
ً
ً
رائــدا
مصرفــا
هدفنـا أن يصبــح البنــك األهلـي المتحــد
ً
وفقــا للمعاييــر
فــي العمــل المصرفــي اإلسلامي
العالميــة وأن يبقـى العميــل فــي مقدمــة أولوياتنــا
دائمـا.

الرسالــــــــة

تقديـم حلـول ماليـة مبتكـرة متوافقـة مـع أحـكام
الشـريعة االسلامية الغـراء ،ومنتجـات تنافسـية،
وخدمـات عاليـة الجـودة للعملاء
تطبيـق معاييـر عاليـة في الحوكمـة ،وإدارة المخاطـر،
واالحتفاظ بقاعــدة قويــة مــن رأس المــال ،لتحقيــق
أكبـر قـدر ممكـن مـن العائـدات للمسـاهمين بصفـة
مسـتدامة
االحتفــاظ بموظفينــا أصحــاب الكفــاءة والمهنيــة
العاليــة وتطويرهــم ،وذلــك بوضــع هيــكل لتقييـم
ً
دائمـا جهـة
األداء يسـاعد علـى تحفيـز اإلدارة ،لنكـون
المفضلــة للموظفيــن
ّ
العمــل
التحـول الرقمـي مـن خلال حلـول تكنولوجيـة مركزية
ومتطـورة للعمالء
المســاهمة فــي التنميــة المجتمعيــة واالقتصادية
فــي المجتمــع الــذي يعمــل فيــه البنــك ،والوفــاء
بمتطلبــات المســؤولية االجتماعيـة.
تــــقــــــريـــــــــر
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ترسيخ وتعزيز حقوق المساهمين بصفة مستدامة
تبنّ ي أعلى معايير الحوكمة واالمتثال المصرفي
تطبيق أفضل معايير رأس المال والسيولة

األهداف
المؤسسية الرئيسية

النمو في عالم التحول الرقمي بشكل مستدام
إرساء ثقافة اإلدارة المنضبطة للمخاطر
والتكلفة
بناء ثقافة متبادلة وهيكل إداري يمتاز بالكفاءة
المساهمة في التقدم المجتمعي واالقتصادي
للمجتمعات
غرس ثقافة االلتزام بالشريعة االسالمية داخل البنك
من خالل السياسات والبرامج المناسبة بهذا الشأن.
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منهجية البنك في اإلفصاح
عن المسؤولية اإلجتماعية
انطالق ـاً مــن اإليمــان بأهميــة المســاهمة فــي دعــم المجتمــع وتمويــل
األنشــطة التنمويــة ،فــإن البنــك األهلــي المتحــد يســعى إلــى اإلفصــاح
عــن مســؤوليته االجتماعيــة مــن خــال نظــرة واســعة ،تبــدأ مــن رؤيتــه
الطموحة في أن يصبح مصرفــاً رائـــدًا فـــي العمـــل المصرفـــي اإلسالمي
وفقـــاً للمعاييـــر العالميـــة ،وتعمــل علــى دمــج اعتبــارات المســؤولية
االجتماعيــة المحــددة ضمــن رســالة البنــك األهلــي المتحــد التــي أشــارت
الــى "المســـاهمة فـــي التنميـــة المجتمعيـــة واالقتصاديــة فـــي المجتمـــع
الـــذي يعمـــل فيـــه البنـــك ،والوفـــاء بمتطلبـــات المســـؤولية االجتماعيــة
الملقـــاة علـــى عاتـــق البنـــك" ،ومــا جــاء ضمــن أهــداف البنــك بضــرورة
المســاهمة فــي التقــدم المجتمعــي واالقتصــادي للمجتمعــات" ،مــع
أبعــاد رؤيــة الكويــت  ،2035آخــذًا فــي االعتبــار المتطلبــات العالميــة ،مــن
خــال تنــاول الموضوعــات الرئيســية لآليــزو  ،26000وأهــداف التنميــة
المســتدامة ( ،)SDGsومتطلبــات االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة،
باإلضافــة إلــى انســجام كل هــذه األبعــاد مــع رؤيــة ورســالة وأهــداف
البنــك ،مــا جعــل مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة يغطــي عــدة مجــاالت
ويســتوعب البعديــن المحلــي والدولــي .ويأتــي هــذا النهــج مــن واقــع
اإلدراك بأهميــة هــذا التوجــه فــي رفــع مســتوى رضــا العمــاء ،واإلســهام
فــي الحــد مــن الفقــر ،والوفــاء بااللتزامــات ،وتحفيــز النمــو ،وتعزيــز مكانة
البنــك ،وتحقيــق العائــد المالــي ،والمشــاركة فــي تنميــة دولــة الكويــت.
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دوائر أصحاب المصلحة
يشــرك البنــك أطرافــا متعــددة فــي برامجــه وأنشــطته للمســؤولية االجتماعيــة ،مــن واقــع إدراكــه
أن رؤيتــه العميقــة للمســؤولية تتطلــب تظافــر الجهــود ،وحشــد المــوارد ،ورفــع الوعــي ،وتبنــي
االســتدامة لهــذا النهــج ،بمــا يحقــق النفــع لجميــع األطــراف ،وقــد حــدد أصحــاب المصلحــة فــي
ـاء باالســتدامة البيئيــة.
الموظفيــن والمســاهمين والعمــاء والمجتمــع انتهـ ً

1

الموظفون  /العاملون

يولـــي البنـــك األهلـــي المتحـــد أهميـــة كبيـــرة
بالموظفيـــن ،إيمانـــاً بمســـؤوليته االجتماعيـــة
تجاههـــم ،وباعتبار الكادر الوظيفي مســـؤوالً عن
رســـم مســـتقبل البنـــك ،والنهوض بـــه ،وتوفير
أرضيـــة خصبـــة للوعـــي والعمـــل .وفي ســـبيل
هـــذا األمـــر ،حـــرص علـــى تمكينهـــم مـــن لعب
دور محـــوري فـــي أنشـــطة وبرامـــج المســـؤولية
االجتماعية ،و يظهر ذلك بشـــكل واضح من خالل
تزويدهـــم بمختلف المعـــارف والمهـــارات بتقديم
التدريـــب والتأهيل ،في مختلـــف المجاالت ولجميع
المســـتويات اإلدارية ،مـــع األخذ فـــي االعتبار رفع
ثقافتهـــم فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة
والتنميـــة المســـتدامة بإقامة المحاضـــرات وبرامج
التدريـــب  ،إلى جانـــب تحفيزهم على المشـــاركة
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في أنشطة المســـؤولية االجتماعية ،بهدف كسب
ثقتهـــم وارتباطهم باألعمال اإلنســـانية وترســـيخ
نهج وتوجهات البنك لديهم  ،وتشـــجيعهم بشكل
مســـتمر على العطاء في مختلف الجوانب اإلدارية
واإلنســـانية علـــى حـــد ســـواء ،وفـــي ذات الوقت
يحرص علـــى تكريمهم ،وبـــث الســـعادة لديهم،
دون إغفـــال توفيـــر دعائـــم البيئـــة المحفزة من
رعاية طبيـــة وتوفير متطلبات الســـامة المهنية،
والخدمـــات المجانية ،والقـــروض ،وتكافؤ الفرص
فـــي الترقية والتعييـــن بين الذكـــور واإلناث  .كل
ذلـــك بغية تحقيق أثـــر إيجابي في جـــودة العمل
وريـــادة البنك ،وتعزيز االنتماء ،واســـتدامة العطاء
في الجانب اإلنســـاني.

الموظفون  /العاملون

المساهمون

العمالء

المجتمع

االستدامة البيئية

التدريب والتأهيل

البنـــك األهلـــي المتحـــد يـــدرب
موظفيـــه فـــي مختلـــف المجاالت
اإلداريـــة والماليـــة

عدد المستفيدين

708

موظف

يؤكــد البنــك مــن خــال دعــم برامــج التدريــب والتأهيــل إرادتــه فــي تمكيــن الموظفيــن لالنطــاق
فــي مســار تطويــر العمــل ،ورفــع فرصهــم فــي الحصــول علــى أدوار قياديــة ،ويســاعد فــي انفتاحهــم
علــى بيئتهــم ومجتمعهــم ،وتحريــك روح المبــادرة والرغبــة فــي االبتــكار واإلبــداع .وفــي ســبيل ذلــك
تــم الحــرص علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة خــال العــام الحالــي تمثلــت فــي التالــي:

برامج تطوير وتأهيل العاملين والمنح

برنامج إعداد مدراء أفرع معتمدين

برنامج إدارة المخاطر

برنامج إعداد مساعدي مدراء أفرع
معتمدين

برنامج األمن السبراني

برنامج إعداد مدراء اعتماد معتمدين

برنامج تطوير القيادات من جامعة
هارفارد

برنامج إعداد مدراء مخاطر معتمدين

برنامج تطوير الخريجين الكويتيين الجدد

برنامج اإلدارة اإلستراتيجية

دعم البرنامج المصرفي لمنح دراسة
الماجستير

هــذا وقــد وفــر البنــك العديــد مــن
الفــرص التدريبيــة فــي مختلــف
المجــاالت ،عــن طريــق التدريــب
داخــل القاعــات ،وبرامــج التعليــم
اإللكترونــي ،والتــي يبلــغ عددهــا

708 2002
فرصة تدريبية

متدرب
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الرعاية الطبية

البنك األهلي المتحد يقدم الرعاية الطبية لموظفيه

عدد المستفيدين
كافة الموظفين

يوفــر البنــك للموظفيــن وعائالتهــم التأميــن الصحــي المجانــي للعــاج
داخــل وخــارج الكويــت ،وكذلــك التأميــن عــن إصابــات العمــل ،وأيض ـاً
التأميــن التكافلــي للحيــاة .كمــا يكفــل البنــك للموظفــات إجــازة أمومــة
مدفوعــة ويمنحهــن حــق تخفيــف ســاعات العمــل.

تكافؤ الفرص

البنـــك األهلـــي المتحـــد يدعـــم عملية تكافـــؤ الفرص
بيـــن النســـاء والرجال مـــن موظفيه
يحــرص البنــك علــى تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين ،وفــي ســبيل هــذا
األمــر ،حقــق تقدمـاً كبيــرًا فــي تمكيــن المــرأة ،حيــث أن نســبة النســاء
العامــات بالبنــك تزايــدت بشــكل مســتمر خــال الخمــس ســنوات
األخيــرة ،ووصلــت فــي الوقــت الراهــن إلــى  % 34نســاء ،كمــا تبلــغ
نســبة المناصــب القياديــة للنســاء بالبنــك  ،% 30ويتولــى مهــام منصــب
الرئيــس التنفيــذي مــن القيــادات النســائية.
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السالمة والصحة
المهنية
البنـــك األهلـــي المتحد يوفـــر متطلبات الســـامة والصحة
المهنيـــة لموظفيه
حظــي موضــوع الســامة والصحــة المهنيــة باهتمــام بالــغ مــن البنــك،
مــن خــال إرســاء التشــريعات ،وتحديــد إجــراءات الســامة ،وتنفيــذ
األنشــطة التدريبيــة لرفــع إجــراءات الحمايــة والوقايــة ،وقــد نفــذ البنــك
خــال العــام الحالــي عــددًا مــن األنشــطة تمثلــت فــي التالــي:
إجراء إخالء وهمي دوريا ،مع تدريب موظفين اثنين
في كل دور من أدوار مبنى البنك على إجراءات
السالمة ،وتعميم اسميهما على باقي الموظفين.

توفير قرض
حسن للموظفين

البنك األهلي المتحد يوفر القروض الحسنة لموظفيه

عدد المستفيدين
كافة الموظفين
فــي ســبيل تحســين المســتوى المعيشــي للموظفيــن ،ومســاعدتهم
علــى مواجهــة النفقــات الطارئــة ،حــرص البنــك علــى تقديــم فــرص
الحصــول علــى قــروض بــدون فوائــد.

سن وتفعيل سياسة التظلمات.
سن وتفعيل سياسة حماية المبلغ عن الشبهات.
التدريب المستمر على تطبيقات استمرارية سير
العمل في حاالت الطوارئ المختلفة  BCPو .BDRP
ضمانات األمن للمعلومات الرقمية والمستندات
الورقية الهامة والحساسة.
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توفير الخدمات البنكية
بشكل مجاني
البنـــك األهلـــي المتحـــد يدعـــم موظفيـــه بتوفيـــر
ً
مجانـــا
الخدمـــات البنكيـــة
يواصــل البنــك دعمــه لفريــق عملــه ،مــن خــال المضــي علــى نفــس
الوتيــرة فــي تقديــم الخدمــات البنكيــة للموظفيــن بشــكل مجانــي،
والتــي يقدمهــا البنــك للعمــاء بمقابــل مــادي.
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تنظيم حملة "شكرا"

البنك األهلي يقدم الشكر والعرفان لموظفيه
يولــي البنــك اهتمامــا كبيــرا فــي توفيــر بيئــة تشــجع علــى العطــاء،
وااللتــزام ..وفــي هــذا الشــأن ،احتفــى البنــك بموظفيــه وفاجأهــم
خــال ســاعات العمــل مقدمـاً لهــم الــورود كداللــة علــى الثناء والشــكر،
حيــث قــام بتنســيق هــذه الــورود فريــق ادارة حمايــة العمــاء وذلــك
خــال حملــة أطلقهــا بعنــوان " شــكرا " .وأرســل القائمــون علــى الحملــة
"الــورود" ل  38فرعــا ولموظفــي المبنــى الرئيســي.

إقامة فعالية
اليوم العالمي للسعادة

البنك األهلي المتحد يساهم في صناعة السعادة
مواكبــة مــع احتفــال المجتمــع الدولــي فــي  20مــارس كيــوم عالمــي
للســعادة ،أطلــق البنــك مبــادرة لنشــر الســعادة فــي هــذا اليــوم ،مــن
خــال إشــراك مجموعــة مــن األطفــال فــي تقديــم الهدايــا للموظفيــن
فــي المقــر الرئيســي ،إســهاماً فــي رفــع روحهــم المعنويــة.

إقامة برنامج تدريب مدربين
في مجال التنمية المستدامة
البنـــك األهلـــي يرعـــى برنامـــج دولـــي لنشـــر ثقافـــة
التنميـــة المســـتدامة



الشريك
معهد اإلنجاز المتفوق للتدريب األهلي
واالستشارات اإلدارية واالقتصادية ،الشبكة
اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية ،المعهد العربي
للتخطيط ،وبرنامج المفوض األممي للترويج
ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

قــام البنــك برعايــة برنامــج تدريــب مدربيــن فــي مجــال التنميــة
المســتدامة ،الــذي عقــد ألول مــرة فــي الكويــت ،وبحضــور عــدد مــن
الخبــراء فــي مجــال التنميــة المســتدامة ،واالستشــاريين ،والقيادييــن
مــن داخــل الكويــت وخارجهــا.
ويهـدف البرنامـج إلـى إعـداد كوكبـة مـن الكـوادر الوطنيـة كمدربيـن،
وقادة لنشـر ثقافة وقيم ومبادئ التنمية المسـتدامة ،على المسـتويين
المحلـي والعربي.

للمشاهدة
تــــقــــــريـــــــــر
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تنظيم محاضرة حول
المسؤولية االجتماعية
والتنمية المستدامة

رعاية مواهب الموظفين

البنـــك األهلي المتحد يرعى معـــرض المواهب للموظفين
AUB Got Talent
البنـــك األهلـــي المتحـــد يســـهم فـــي رفـــع الوعـــي حول
المســـؤولية اإلجتماعيـــة والتنميـــة المســـتدامة
حــرص البنــك علــى تنميــة وتطويــر مهــارات الكــوادر العاملــة فيــه ،مــن
خــال رفــع مســتوى وعيهــم وإدراكهــم بالمســؤولية االجتماعيــة ،مــن
خــال عقــد محاضــرة لموظفــي البنــك حــول المســؤولية االجتماعيــة
والتنميــة المســتدامة.

قـام البنـك برعايـة معـرض المواهـب الـذي أقيـم في سـاحة الصفاة –
المباركيـة ،لعـرض مواهـب ومنتجـات الموظفيـن مقابـل رسـوم رمزيـة
لـكل ركـن .وقـد خصصت كافـة اإليـرادات لصالح المشـروعات التنموية
الخيريـة مـن خالل جمعيـة النجـاة الخيرية.

للمشاهدة
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التشجيع على التبرع بالكتب
واعادة استخدامها

البنـــك األهلـــي المتحـــد يشـــجع الموظفيـــن علـــى دعـــم
المحتاجيـــن ونشـــر الثقافـــة



الشريك
موظفو البنك

ضمـن جهـود ترسـيخ ثقافـة المسـؤولية االجتماعيـة فـي سـلوك
الموظفيـن ،قـام البنـك بتشـجيع كـوادره علـى التبـرع بالكتـب وإعـادة
اسـتخدامها مقابـل مبالـغ رمزيـه غير إجبارية والتبرع بهـا لصالح تعليم
المحتاجيـن ،مـن خلال تخصيـص مـكان داخـل مقـر البنـك السـتالمها
ومـن ثـم تصنيفهـا وإعـادة اسـتخدامها والتبـرع بالمبالـغ لتعليـم
المحتاجين.
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المساهمون

تفـــرض المســـؤولية االجتماعيـــة حماية
حقـــوق المســـاهمين التـــي تتمثـــل في
الحقـــوق المالية والرقابيـــة والحفاظ على
ســـمعة البنك وحســـن أدائه ،ما استوجب
علـــى البنك األهلـــي المتحد إيـــاء عناية
خاصـــة بهـــم ،وأخذ علـــى عاتقه إرســـاء
الحوكمـــة القائمـــة على مبـــادئ مالئمة
لكســـب ثقتهـــم ،باعتبارهـــا أداة ناجعـــة
لتنظيـــم العالقـــة بيـــن المســـاهمين
ومجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة ،إلى
جانـــب جميـــع األطـــراف ذوي العالقـــة،
فضـــاً عـــن توفيـــر األطـــر القانونيـــة
لحمايـــة حقوقهم ،والضوابـــط والترتيبات
التي تحقـــق مصالحهم واآلليـــات الالزمة
لتحقيـــق أهـــداف البنـــك والرقابـــة عليه.
وفي ذات الســـياق ،يتبع البنك ممارســـات
أخالقيـــة ومصرفية مســـؤولة تعتمد على
االمتثـــال للقوانيـــن واللوائـــح المعمـــول
بهـــا فـــي كل أعماله من خـــال مكافحة
تمويـــل اإلرهـــاب وغســـل األمـــوال،
وااللتـــزام بقانـــون االمتثـــال الضريبـــي
للحســـابات األجنبيـــة ،كتدابيـــر تضمـــن
حقـــوق المســـاهمين والعمـــاء والمجتمع
بشـــكل عام.
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الحوكمة

االلتزام بمكافحة
غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب

االلتزام بقانون
االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية
(فاتكا) ومعيار االبالغ
المشترك

الحوكمـة

يعتبــر تطبيــق الحوكمــة أحــد أهــم مســارات تطبيــق اإلدارة
الرشــيدة ،وتعزيــز مبــادئ ســيادة القانــون ،والشــفافية،
والمســاءلة ،والرقابــة ،ورســم الحــدود بيــن المصالــح الخاصة
والعامــة ،ومكافحــة الفســاد ،وإرســاء التوافــق بيــن تحقيــق
الربحيــة والمتطلبــات االجتماعيــة ،بمــا يرســي الثقــة بيــن
البنــك وأصحــاب المصلحــة والمجتمــع بشــكل عــام ويحقــق
اإلدارة الفعالــة.
فــي هــذا اإلطــار ،يعكــس مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة
الوعــي بــأن النجــاح التجــاري ال يمكــن تحقيقــه فقــط عبــر
تعظيــم الربــح ،ولكــن األهــم مــن ذلــك تبنــي الشــركات
ســلوكيات مســؤولة بشــكل مســتدام ،إلــى جانــب االيمــان
بــأن الحوكمــة عامــل مهــم لتخفيــف مخاطــر االســتثمار.
بذلــك يؤمــن األهلــي المتحــد أن الحوكمــة فــي جوهرهــا
تحقــق التوافــق بيــن مصالــح أصحــاب المصلحــة وتحقيــق
الربحيــة كهــدف اقتصــادي والمتطلبــات االجتماعيــة للمجتمع.
التــزم البنــك األهلــي المتحــد باالمتثــال للحوكمــة بمــا
يتوافــق مــع جميــع المتطلبــات القانونيــة ،والسياســات
المقــرة مــن الجهــات ذات العالقــة فــي دولــة الكويــت .ويلتــزم
ـال
باتبــاع سياســة حوكمــة فعالــة ومراقبــة علــى مســتوى عـ ٍ
مــن الســلوك المهنــي واألخالقــي ،بموجــب تعليمــات بنــك
الكويــت المركــزي ،التــي تتفــق مــع القواعــد واإلرشــادات
العالميــة فــي هــذا الشــأن.

وكذلــك فــإن البنــك ملتــزم بتعزيــز النزاهــة والحفــاظ علــى الميثــاق
األخالقــي والمهنــي فــي جميــع أنشــطته.
وبغيــة االرتقــاء إلــى مســتوى أعلــى مــن االمتثــال ،قــام البنــك بإصــدار
دليــل الحوكمــة ،الــذي تضمــن خارطــة طريــق لحوكمــة البنــك وفق ـاً
لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي .يذكــر أن البنــك األهلــي المتحــد قــد
حصــل علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي مجــال الحوكمــة فــي الكويــت
لعــام 2019م مــن مجلــة .Capital Finance International

اإللتزام بقانون االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية (فاتكا) ومعيار
اإلبالغ المشترك

االلتزام بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يلتــزم البنــك التزامــا كامــاً بكافــة القوانيــن والسياســات المتعلقــة
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد
إجــراءات الحمايــة الواجبــة ،كالتدقيــق بهويــة العمــاء ومراقبــة
معامالتهــم المصرفيــة ،وعمــل التحريــات والبحــث النافــي للجهالــة
الالزمــة مــن أجــل تحري األنشــطة المشــبوهة ،والحيلولــة دون التعامل
مــع األطــراف أو المؤسســات التــي تمــارس أنشــطة غســل األمــوال،
وتمويــل اإلرهــاب .كمــا تمتــد هــذه اإلجــراءات الرقابيــة لتشــمل األفــراد
الذيــن يملكــون شــركات أو مؤسســات ذات أعمــال مشــبوهه ،إلــى
جانــب االحتفــاظ بكافــة الســجالت المكتوبــة التــي توثق تلــك اإلجراءات
الخاصــة بمكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

يلتــزم البنــك بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فاتــكا) بهــدف منــع
التهــرب الضريبــي مــن قبــل دافعــي الضرائــب األمريكييــن فــي الخــارج مــن خــال
تلقــي المعلومــات مــن المؤسســات الماليــة األجنبيــة (غيــر األمريكيــة) .ويلتــزم
البنــك كذلــك بمعيــار اإلبــاغ المشــترك والــذي تحصــل بموجبــه الــدول المشــاركة
علــى المعلومــات الماليــة للمقيميــن لديهــا مــن المؤسســات الماليــة وتتبادلهــا
تلقائيــا علــى أســاس ســنوي بهــدف تحســين الشــفافية الضريبيــة.
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3

العمالء

يســعى البنــك أألهلــي المتحــد إلــى بنــاء عالقــة
قويــة وإيجابيــة مــع العمــاء ،مــن خــال توفيــر
المنتجــات والخدمــات العصريــة ،ذات الجــودة
العاليــة ،وبطريقــة فعالــة وأخالقيــة ومســتدامة
 .وفــي هــذا الصــدد ،يقــوم بمضاعفــة اهتمامــه
تجاههــم مــن عــدة نواحــي ،تتعلــق بتوفيــر قنــوات
تمكنهــم مــن الوصــول للخدمــات بســهولة ،مثــل
التســوق عبــر االنترنــت ،والقنــوات اإللكترونيــة
البديلــة ،والخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف
الذكيــة ،إلــى جانــب أجهــزة الصــراف اآللــي مــع
مراعــاة خصوصيــة ذوي اإلعاقــة بتخصيــص عــدد
مــن الفــروع لخدمتهــم .ومــن أجــل ضمان مســتوى
عــال مــن حمايــة البيانــات وســرية الحســابات،
حــرص البنــك علــى االلتــزام بدليــل حمايــة العمــاء
الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي ،واتخــاذ كافــة
الســبل الكفيلــة لضمــان حمايــة وأمــن المعلومــات
والعمليــات الماليــة .كل ذلــك ،فــي ســبيل تحقيــق
والء العمــاء واســتدامتهم ،وضمــان الريــادة فــي
العمــل المصرفــي ،بالمــوازاة مــع التوجــه اإلنســاني
وااللتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة.
للمشاهدة
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االلتزام بدليل حماية
عمالء البنك

االهتمام بذوي اإلعاقة

حماية وأمن

المعلومات

حماية الخدمة
المصرفية عبر االنترنت

أمن العمليات المالية

االلتزام بدليل حماية
عمالء البنك
التزم البنـــك األهلي المتحد بدليـــل حماية عمالء
البنـــوك ،الصـــادر عـــن بنـــك الكويـــت المركزي،
والرامـــي إلـــى تعزيـــز حمايـــة عمـــاء القطـــاع
المصرفـــي ،مـــن خـــال التأكيـــد علـــى تعزيـــز
مفهـــوم الشـــفافية واإلفصـــاح فـــي المعامـــات
الماليـــة والمصرفيـــة التـــي تقدمها البنـــوك إلى
مختلـــف العمالء.

االهتمام بذوي اإلعاقة

حــرص البنــك علــى توفيــر الراحــة والســهولة
لجميــع العمــاء ،وفــي مقدمتهــم ذوي اإلعاقــة ،مــا
جعــل البنــك يخصــص فروعــا لتقديــم الخدمــات
المصرفيــة لهــم إضافــة إلــى مجموعــة مــن المزايــا
المخصصــة لهــم عبــر الموقــع االلكترونــي.

العاصمة
مدينة الكويت
المكتب الرئيسي
شارع مبارك الكبير

فروع تتضمن خدمات مخصصة
للعمالء من ذوي اإلعاقة

العاصمة
منطقة القادسية
قطعة (  ) 5أمالك الدولة

الجهراء
قطعة  – 3جمعية الجهراء
التعاونية

الجهراء
منطقة العيون
قطعة ( -)2أمالك الدولة

الفروانية
منطقة الفروانية
مبنى اداري– قسيمة 36
حولي
منطقة مشرف
قطعة ( – ) 4أمالك الدولة

األحمدي
منطقة األحمدي
قطعـــة (  -) 5بجانـــب
ســـنترال األحمدي
مبارك الكبير
منطقة صباح السالم
قطعـــة  – 12بجانـــب مســـتوصف
صبـــاح الســـالم الجنوبـــي

إضافة إلى الخدمات عبر الموقع اإللكتروني :
www.ahliunited.com.kw
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حماية وأمن المعلومات
يضــع البنــك أمــن وســرية المعلومــات الشــخصية للعمــاء فــي مقدمــة
أولوياتــه ،حيــث يحــرص علــى توفيــر المعلومــات الكافيــة بحمايــة
وأمــن المعلومــات ،كجانــب وقايــة للعمــاء مــن خــال النشــر فــي
الموقــع االلكترونــي ،وتقديــم النصائــح الالزمــة وأيضــا توزيــع األدلــة
اإلرشــادية.

أمن العمليات المالية
يحــرص البنــك علــى اســتخدام كافــة الســبل الكفيلــة بأمــن
العمليــات الماليــة ،كمــا تخضــع جميــع المعامــات وذات الخطــورة
العاليــة بصفــة خاصــة للمراقبــة  ٢٤ســاعة طــوال أيــام األســبوع.
ويوفــر البنــك عــدة خدمــات للعمــاء تســهل العمليــات المصرفيــة،
وتضمــن الخصوصيــة والســرية والمعلومــات الالزمــة لالســتخدام
اآلمــن ،منهــا:

حماية الخدمة المصرفية
عبر االنترنت
يقــوم البنــك بتقديــم التحذيــرات الالزمــة للعمــاء عنــد اســتخدام
القنــوات االلكترونيــة البديلــة ،واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة بشــأن
مســتلزمات األمــان والحمايــة.

أمن التسوق عبر االنترنت.
القنوات اإللكترونية البديلة.
الخدمة المصرفية عبر الهواتف الذكية.
الخدمة المصرفية عبر الهاتف  -مركز االتصال.
الخدمة المصرفية عبر جهاز الصراف اآللي.
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األنشطة الخيرية

4

المجتمــــع

فــي ظــل تنامــي متطلبــات المجتمــع وحاجاتــه ،التــي أصبحــت تشــكل التزامــا أخالقيــا وقانونيــا علــى
عاتــق البنــك وغيــره مــن منظمــات األعمــال ،يســعى البنــك األهلــي المتحــد الــى تحقيــق أثــر إيجابــي
فــي المجتمــع علــى المســتوى المحلــي والخارجــي ،مــن خــال المســاهمة فــي األنشــطة الخيريــة ،بهــدف
تحقيــق الرفــاه ،وتعزيــز التالحــم االجتماعــي ،إلــى جانــب تحســين نوعيــة الحيــاة فــي المجتمــع بدعــم
األنشــطة التــي تحــد مــن األمــراض وتســاند الرعايــة الصحيــة ،ورعايــة المشــاريع التــي تهتــم بالمــرأة،
والشــباب وذوي اإلعاقــة ،مــع االهتمــام باألنشــطة الرمضانيــة ،والمبــادرة فــي رعايــة فعاليــات األيــام
الوطنيــة والعالميــة بغيــة جــذب االنتبــاه للقضايــا اإلنســانية واســتدامة الوعــي المجتمعــي .

1

األنشطة الخيرية

يشــارك البنــك فــي هــذا المجــال رغبــة فــي تحمــل مســؤولية دعــم الفقــراء المحتاجيــن ،وتحســين
ظــروف النــاس المعيشــية ،ومراعــاة حقــوق اإلنســان ،وتطويــر المجتمــع المحلــي ،والمشــاركة فــي
األعمــال التنمويــة ،والعمــل التطوعــي ،ويعــد مســلك العمــل الخيــري فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة
طريــق لتحقيــق االســتدامة ،وغــرس وترســيخ القيــم والمفاهيــم الصحيحــة.

التنمية الشبابية

رعاية المرأة

الرعاية الصحية

األنشطة الرياضية

رعاية ذوي اإلعاقة

برامج رمضان
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حملة اإلغاثة الشتوية
لألشقاء الســـــــوريين

البنـــك األهلـــي المتحـــد يتطـــوع ويســـاهم لدعـــم الالجئين
الســـوريين فـــي تركيا



الشريك :
جمعية النجاة الخيرية

تأكيــدا علــى دوره المجتمعــي والمشــاركة فــي رفــع اســم الكويــت
عاليــا ،واالقتــداء بقائــد العمــل اإلنســاني صاحــب الســمو أميــر البــاد
الشــيخ صبــاح االحمــد الصبــاح ،قــدم البنــك الدعــم المالــي لحملــة
دفئــا وســاما بالتعــاون مــع جمعيــة النجــاة الخيريــة فــي حملــة اإلغاثــة
الشــتوية لألشــقاء الســوريين ،إلــى جانــب مشــاركة وتطــوع مجموعــة
مــن موظفــي البنــك للتأكيــد علــى موقفــه وتشــجيعه لتقديــم كافــة
أشــكال المســاعدة لالجئيــن الســوريين ،ومــد يــد العــون ،والدعــم لهــم.

رعاية تطبيق
جمعية المنابر (خيركـم)

البنـــك األهلـــي المتحـــد يرعـــى تطويـــر تطبيـــق (خيركـــم)
التفســـير الميســـر للصـــم



الشريك :
جمعية المنابر القرآنية

البنــك األهلــي المتحــد يرعــي تدشــين تطبيــق (خيركــم) التفســير الميســر
للصــم اســتمرارا لدعــم ذوي اإلعاقــة للعــام الثانــي ،واصــل البنــك رعايــة
تطويــر تطبيــق (خيركــم) للتفســير الميســر للصــم بالشــراكة مــع جمعيــة
المنابــر القرآنيــة ،وذلــك عبــر إطــاق الخطــوة الثانيــة مــن رعايــة البنــك
للتطبيــق ،مــن خــال تطويــر (جــزء األحقــاف) ،بعــد النجــاح الملمــوس الــذى
حققــه تطبيــق (جــزء عــم) الــذى قــام البنــك برعايتــه كخطــوة أولــى خــال
العــام 2018م  ،حيــث يعتبــر البرنامــج األول مــن نوعــه والــذي يتضمــن
القــرآن الكريــم مــع تفســير اآليــات بلغــة اإلشــارة.
إن تطبيــق (خيركــم) للتفســير الميســر للصــم ســيخدم  18مليــون أصــم
فــي العالــم العربــي ،مــن خــال لغــة اإلشــارة منهــم أكثــر مــن  5آالف أصم
فــي دولــة الكويــت ،كمــا يســاهم فــي دعــم عمــوم المســلمين ،كونــه
ميســر يتنــاول المرادفــات ،والــدروس المســتفادة
يشــتمل علــى تفســير ّ
مــن آيــات الذكــر الحكيــم ،وكذلــك سيســتفيد منــه غيــر المســلمين ،ممــن
يرغبــون فــي فهــم مقاصــد اآليــات ،والســور فــي القــرآن الكريــم ،حيــث
تمــت مراعــاة تيســير التفســير للعمــوم ،مــن خــال لجنــة علميــة أشــرفت
علــى هــذا التطبيــق لخدمــة األفــراد الصــم وغيرهــم.
للمشاهدة
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التبرع بأثاث

البنـــك األهلي المتحـــد يتبرع بمســـتلزمات أثـــاث للجنة زكاة
ا لعثما ن



الشريك :
لجنة العثمان الخيرية

مــن أجــل تقويــة دور الجمعيــات الخيريــة ،ورغبــة فــي تدعيــم أعمالهــم
الخيريــة ،وتأكيــدًا علــى دوره فــي تقديــم المســاعدات ،تبــرع البنــك
األهلــي المتحــد بمجموعــة مــن أثاثه إلــى لجنــة زكاة العثمــان ،لتوزيعه
علــى مجموعــة مــن الفئــات المجتمعيــة التــي يمكــن لهــا االســتفادة
مــن هــذه المســتلزمات.

للمشاهدة

دعم لبناء آبار المياه

البنـــك األهلـــي المتحـــد يرعى حملـــة جمع التبرعـــات لحفر
اآلبار



الشريك :
جمعية النجاة الخيرية

احتفــاالً باليــوم العالمــي للميــاه ،قــام البنــك برعايــة حملــة جمــع
التبرعــات لحفــر اآلبــار بالشــراكة مــع جمعيــة النجــاة ،وقــد تــم تدشــين
هــذه الحملــة الشــعبية الخيريــة فــي مــول .360

للمشاهدة
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التنمية الشبابية

يولــي البنــك الشــباب اهتمامــاً كبيــرا ،ويؤمــن بدورهــم المحــوري فــي
بنــاء مســتقبل الكويــت ،والنهــوض بهــا ،إضافــة إلــى ضــرورة مشــاركتهم
فــي مختلــف مجــاالت التنميــة ،بذلــك يســعى بشــكل دائــم إلــى تقديــم
الدعــم للشــباب بأشــكال متنوعــة ،وفــي مختلــف المجــاالت.

دعم برامج أكاديمية قلم

دعم مسابقة مينتور العربية

لألفالم التوعوية القصيرة للشباب

البنـــك األهلـــي المتحـــد يرعـــى الشـــباب ذوي المهـــارات
اإلعالميـــة

البنـــك األهلـــي المتحـــد يدعـــم تطويـــر المهـــارات الكتابيـــة
وتعليـــم مهـــارات البحـــث والتأليـــف

تكفــل البنــك برعايــة مســابقة مينتــور العربيــة لألفــام التوعويــة
القصيــرة للشــباب ،وتهــدف المبــادرة إلــى رفــع الوعــي عنــد الشــباب
ضــد الســلوكيات الخطــرة واإلدمــان علــى المخــدرات ،بجانــب تشــجيع
المواهــب الشــابة علــى اإلبــداع الفنــي واالبتــكار ،وتســليط الضــوء
علــى القضايــا التــي تهــم الشــباب.

بغيــة االرتقــاء بمســتوى المهــارات الكتابيــة ،حــرص البنــك علــى دعــم
أكاديميــة قلــم للتأليــف والنشــر ،بهــدف تطويــر المهــارات الكتابيــة
للمتدربيــن ،وتعليــم مهــارات البحــث والتأليــف ،وإيجــاد تعــاون متبــادل
بيــن الكتــاب الجــدد ودور النشــر ،باإلضافــة إلــى تمكيــن الشــباب الكويتــي
المثقــف مــن إبــراز المهــارات األدبيــة والعلميــة فــي الكتابــة والنشــر.

وذلــك باإلضافــة إلــى تمكيــن الشــباب الكويتــي والعربــي مــن خلــق
مســاحة تواصــل حــرة مــع أقرانهــم ،مــن خــال تنفيــذ أفــام قصيــرة
يعالجــون فيهــا مختلــف الظواهــر الســلبية ،ومشــكلة تعاطــى المخــدرات
بصــورة ابتكاريــة ،مســتعينين بمفرداتهــم الخاصــة ،ومــن خــال زوايــا
رؤيتهــم للمشــكلة .كمــا تشــجع هــذه المســابقة علــى رعايــة المبتكرين
والمتفوقيــن مــن الشــباب العربــي ،وتتبنــى طاقاتهــم وتمثــل لهــم
البيئــة المناســبة لالســتفادة مــن إمكاناتهــم ومواهبهــم.



الشريك :
أكاديمية قلم للتأليف والنشر

الجديــر بالذكــر ،أن مســابقة مينتــور العربيــة لألفــام التوعويــة
القصيــرة للشــباب هــي مبــادرة إقليميــة ،أطلقــت عــام .2017
للمشاهدة
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دعم الطالب لاللتحاق
بالتعليم الجامعي

تشجيع العمل التطوعي

البنـــك األهلـــي المتحـــد يدعم طـــاب جامعيين الســـتكمال
مســـيرتهم التعليمية



الشريك :
جمعية الهالل األحمر الكويتي



عدد المستفيدين :
 5طالب

حظــي تعليــم الشــباب عنايــة خاصــة ،حيــث بــادر البنــك إلــى تمكيــن
الشــباب المنحدريــن مــن شــرائح اجتماعيــة غيــر مقتــدرة ،وتمكينهــم
مــن اســتكمال مســيرتهم التعليميــة ،فقــد قــام بتبنــي دعــم  5طــاب
مــن االســر المحتاجــة ،والمســجلة لــدى جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي
للســنة الدراســية األولــى فــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة.

البنـــك األهلـــي المتحـــد يســـتقبل مجموعة مـــن متطوعي
لو يا ك



الشريك :
مؤسسة لوياك

قــام البنــك فــي إطــار شــراكته االســتراتيجية مــع مؤسســة لويــاك،
باســتقبال مجموعــة مــن متطوعــي المؤسســة ،للتعريــف بأنشــطتها،
ومبادراتهــا المختلفــة ،خاصــة برنامــج (التطــوع ســعادتي) ،وذلــك عبــر
التفاعــل المباشــر مــع مجموعــة كبيــرة مــن موظفــي البنــك فــي العديــد
مــن الفــروع.
وتأتــي هــذه الزيــارات التــي اســتمرت علــى مــدى يوميــن فــي مجموعــة من
الفــروع ،كجــزء مــن أوجــه التعــاون مــع مؤسســة لويــاك ،لتشــجيع موظفــي
البنــك علــى ممارســة العمــل التطوعــي ،واستشــعار أثــره اإليجابــي علــى
المجتمــع ،وعلــى المتطوعيــن أيضــا ،الذيــن يجــدون ســعادة حقيقيــة فــي
العطــاء ،وإتاحــة الفرصــة لهــم للتواصــل مــع المؤسســات المتميــزة فــي
هــذا المجــال.
كمــا واصــل البنــك وللســنه الرابعــة ،رعايــة برنامــج (التطــوع ســعادتي)،
الــذي أطلقتــه مؤسســة لويــاك ،بهــدف الحصــول علــى التكاتــف والتعــاون
لمســاعدة مختلــف األفــراد المحتاجيــن ،مــن خــال التطــوع فــي مجموعــة
مــن الجهــات ذات العالقــة بالخدمــة المجتمعيــة.

للمشاهدة

للمشاهدة
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رفع وعي الطالب
بالعمل المصرفي

البنك األهلي المتحد يستضيف
طلبة ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين
و طالبات مدرسة مارية القبطية الثانوية للبنات





Ìثانوية عبد الطيف ثنيان الغانم للبنين
Ìمدرسة مارية القبطية الثانوية للبنات
 45طالب و طالبة
و عدد من أعضاء هيئة التدريس

فــي إطــار دعمــه المســتمر للشــباب وإيمانــه بأهميــة التواصــل الفعــال مــع
جيــل الغــد ،قــام البنــك باســتضافة مجموعــة مــن طلبــة وطالبــات المــدارس
الثانويــة ،فــي زيــارة ميدانيــة للبنــك بهــدف التعــرف عــن كثــب علــى طبيعــة
العمــل المصرفــي ،وأســلوب عمــل عــدد مــن إدارات البنــك ،وفتــح قنــوات
للتواصــل مــع الشــباب وزيــادة الوعــي المصرفــي ،والتعــرف علــى اهتماماتهــم
واطالعهــم عــن قــرب علــى آليــة عمــل المصــارف ،وإبــراز أهميــة االدخــار
وقيمتــه فــي الحيــاة االقتصاديــة والمجتمعيــة ،وتعريفهــم بالمفاهيــم
والمصطلحــات البنكيــة المختلفــة ،ممــا يســاعدهم فــي اختيــار تخصصاتهــم
فــي الجامعــة.
واختتمــت الزيــارة بمســابقة بيــن الطــاب للتعــرف علــى تطلعاتهــم وآراءهــم
حــول الخدمــات المصرفيــة التــي قــد يحتاجهــا جيــل الشــباب اليــوم ،وفــى نهاية
الزيــارة تــم توزيــع جوائــز علــى الفائزيــن فــي المســابقة ،كمــا تــم تقديــم
الهدايــا التذكاريــة لجميــع الطــاب ،والذيــن عبــروا عــن ســعادتهم وامتنانهــم
للبنــك علــى هــذه االســتضافة المتميــزة.
للمشاهدة
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رعاية مؤتمر
نموذج األمم المتحدة

البنك األهلي المتحد يرعى نموذج األمم المتحدة


مدرسة الكويت
اإلنجليزية ()KES



 300طالب

قــام البنــك برعايــة مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة فــي مدرســة
الكويــت اإلنجليزيــة ( ،)KESMUNوالــذي يعــد نشــاط خــارج المناهــج
الدراســية ،حيــث يقــوم فيــه الطــاب بــدور المندوبيــن الوطنييــن لــدى
األمــم المتحــدة ،وينطــوي النشــاط علــى مجموعــة كبيــرة مــن المهارات
الحياتيــة بمــا فــي ذلــك :الدبلوماســية ،والخطابــة ،والمناقشــة ،وقــدرات
القيــادة والتوصــل إلــى هــدف مشــترك.

رعاية فعالية
اليوم العالمي للتطوع

دعم مشاريع
التخرج الجامعي

البنك األهلي المتحد يدعم مشاريع التخرج الجامعي


كلية الهندسة والبترول
بجامعة الكويت والكلية
األسترالية في الكويت ACK



 8طلبة

يســعى البنــك إلــى تبنــي األفــكار اإلبداعيــة ،وتقديــر جهــود الشــباب
المثابريــن ،وفــي ســبيل ذلــك قــام بدعــم مشــاريع التخــرج التــي
تســاهم فــي دعــم وحمايــة والحفــاظ علــى البيئــة.

البنـــك األهلـــي المتحـــد يرعى ملتقـــى حديـــث المتطوعين
V-TALK



الشريك :
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

قــام البنــك برعايــة ملتقــى حديــث المتطوعيــن ،بمناســبة اليــوم
العالمــي للتطــوع ،والــذي تنظمــه الهيئــة الخيريــة اإلســامية ،وتعتبــر
فعاليــة تأخــذ الشــكل العالمــي لمؤتمــرات  TEDxلعــرض تجــارب
المتطوعيــن فــي المجــال اإلنســاني والخيــري ،ســواء كانــت تجــارب
إيجابيــة أو ســلبية بهــدف إعطــاء المتطوعيــن الشــباب خلفيــة عــن
عوامــل نجــاح العمــل التطوعــي ،ولفــت انتباههــم ألهــم مــا يمكــن
أن يواجههــم فــي العمــل التطوعــي ،لتالفــي األخطــاء ،ونقــل التجــارب
الناجحــة التــي تحمــل العديــد مــن األفــكار الملهمــة.
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توفير فرص العمل للشباب

تشجيع ريادة األعمال
ودعم المنتج المحلي

البنك األهلي المتحد يساهم في خلق وظائف



عدد المستفيدين :
 250شخص

يحــرص البنــك دائمـاً علــى توظيــف الشــباب الكويتــي حديثــي التخــرج،
مــن مختلــف التخصصــات علــى مــدار الســنة ،وصقــل مهاراتهــم للعمــل
فــي جميــع اإلدارات لديــه ،مــن خــال المشــاركة فــي معــارض الوظائــف
التــي تنظمهــا الجامعــات المحليــة وشــركة .KPMG
علماً بانه قد تم توظيف أكثر من  250شخصا في سنة .2019
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البنك األهلي المتحد يدعم رواد األعمال
يعتمــد فريــق المســؤولية االجتماعيــة بالبنــك فــي توريداتــه
للمســتلزمات المختلفــة علــى رواد األعمــال والمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى إعطــاء األولويــة فــي سياســة المشــتريات
العامــة لــدى البنــك للشــركات والــوكالء المحلييــن.

رعاية مسابقة
عش الصقر – الكويت

البنك األهلي المتحد يرعى المشاريع الناشئة الكويتية



الشريك :
مؤسسة  500ستارت آب

أعلــن البنــك عــن شــراكته مــع مؤسســة  500ســتارت آب فــي برنامجهــا
الســنوي الثالــث ،لمجموعــة دوجــو لجولــة التمويــل األولــى لمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ورعايتــه لمســابقتها التــي تعــد
األولــى مــن نوعهــا فــي الكويــت « مســابقة عــش الصقــر – الكويــت».

رعاية المسابقة
اإلبداعية (نتحد)

البنـــك األهلـــي المتحد يرعـــى المجموعـــة الفائـــزة بتطبيق
ذكـــي يدعـــم المحافظة علـــى البيئة
ضمــن مســابقة اإلبداعــات المتعلقــة برؤيــة الكويــت  ،2035نظــم
البنــك مقابلــة للفائزيــن مــع الرئيــس التنفيــذي لمناقشــة الدعــم
المطلــوب للفريــق الفائــز مــن بيــن  8فــرق ،وقــد فــاز بالمســابقة
مشــروع المجموعــة التــي تقدمــت بتطبيــق ذكــي يســاهم فــي حمايــة
البيئــة.

وفــي إطــار هــذه الشــراكة ،كان البنــك مــن بيــن هيئــة المحكميــن
وشــارك فــي ورش العمــل الخاصــة بالمســابقة ،وعمــل علــى دعــم
لنموهــا،
وتوجيــه شــركات المشــاريع الناشــئة فــي المراحــل األولــى ّ
وهــي مرحلــة علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة.
وتقــام المســابقة حصريــا لشــركات المشــاريع الناشــئة الكويتيــة ،حيــث
تمثــل هــذه المســابقة فرصــة رائعة للمنافســة بيــن المشــاريع الكويتية
الناشــئة ،ثــم يقــوم فريــق المحكميــن المؤلــف مــن خبــراء مخضرميــن
باختيــار خمســة متســابقين نهائييــن للمشــاركة فــي برنامــج تدريــب
واستشــارة مصغــر.
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االحتفاء باليوم العالمي
للكتاب وحقوق المؤلف

3

رعاية المرأة
رعاية اليوم المرأة العالمي
وهاكاثون 2019

البنك األهلي المتحد يدعم انتاج مقطع فيديو

الشريك :
أكاديمية قلم



توافق ـاً مــع اليــوم العالمــي للكتــاب وحقــوق المؤلــف ،بــادر البنــك إلــى
رعايــة إنتــاج مقطــع فيديــو بالتعــاون مــع أكاديميــة قلــم ،بمشــاركة
خريجــي برنامــج األكاديميــة لعــام .2019

البنـــك األهلـــي المتحـــد يدعـــم مجموعـــة صناعـــة التقنيـــة
النســـائية – فـــرع الكويـــت
بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة ،وفــي مســعى لزيــادة الوعــي بأهميــة
تطبيــق المهــارات التقنيــة مــن أجــل الصالــح األكبــر ،قــام البنــك برعايــة
 Hackathonالثانــي ،والــذي يهــدف إلــى توفيــر منصــة لتوصيــل
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومطــوري التقنيــة ،والمصمميــن للمســاعدة
فــي حــل مشــاكلهم مــن خــال إظهــار المهــارات التقنيــة.
وتماشــياً مــع اســتراتيجية التحــول الرقمــي فــي البنــك األهلــي المتحــد،
بــادر إلــى رعايــة فعاليــات لـــ  WomenTechلتمكيــن النســاء فــي مجــال
التكنولوجيا.

للمشاهدة
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للمشاهدة

4

الرعاية الصحية

يمنــح البنــك المشــاريع الصحيــة حصة ضمــن أولوياته تجاه مســؤوليته
االجتماعيــة ،ومــن هــذا المنطلــق ،تركــزت جهــوده خــال العــام الحالــي
علــى رعايــة حملــة التوعيــة بالســرطان ،وإطــاق حمــات التبــرع بالدم،
بــدأ مــن مقــر البنــك بمشــاركة موظفيــه ،وأفــراد المجتمــع الكويتــي.

التوعية الصحية

األهلي المتحد يعزز الوعي الصحي بالتعاون مع «كان»



الشريك :
الحملة الوطنية التوعوية
بمرض السرطان "كان"

انطالقــا مــن الحــرص علــى المشــاركة المجتمعيــة ،وتعزيــز
الوعــي الصحــي ،قــام البنــك بالتعــاون مــع الحملــة الوطنيــة
للتوعيــة بمــرض الســرطان «كان» بنشــر االفــكار والمعلومــات
الصحيحة حول مرض السرطان وكيفية التعامل معه.
وســعيا مــن البنــك فــي تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة ،وتعزيــز الوعــي،
والتثقيــف لــدى موظفيــه ،أقــام ندوة توعويــة مختصة مرتبطــة بأمراض
الســرطان ،كخطــوة مــن شــأنها التشــجيع للفحــص المبكــر ،وصــوال الــى
نتائــج إيجابيــة ،تزامنــا مــع االســبوع الخليجــي لمكافحــة الســرطان.
للمشاهدة

رعاية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

األهلي المتحد ينظم حملة للتبرع بالدم



الشريك :
بنك الدم الكويتي
جمعية المنابر القرآنية

أعلــن البنــك عــن حملتــه للتبــرع بالــدم ،تحــت شــعار «قطــرة دم تنقــذ
حياتــي» ،والتــي أقيمــت يــوم اإلثنيــن الموافــق التاســع والعشــرين مــن يوليو
 ،2019وقــد اســتقطبت هــذه الحملــة الكثيــر مــن المتبرعيــن مــن موظفــي
البنــك الذيــن أظهــروا اهتمامهــم البالــغ بالمشــاركة فــي هــذه المبــادرة
اإلنســانية ،وســارعوا للتبــرع بالــدم ،استشــعارا بأهميــة هــذه المبــادرات فــي
إنقــاذ أرواح الكثيــر مــن المرضــي والمصابيــن ،ممــن هــم فــي أمــس الحاجــة
إلــى الــدم ،فضــا عــن وعيهــم بأهميــة التبــرع بالــدم لصحــة المتبــرع.
أطلــق البنــك حملتــه للتبــرع بالــدم فــي مجمــع البوليفــارد بالتعــاون مــع
جمعيــة المنابــر القرآنيــة وبنــك الــدم الكويتــي ،وقــد القــت إقبــاال كبيــرا
ســواء مــن موظفــي البنــك وعائالتهــم ،أو مــن رواد «البوليفــارد”.

للمشاهدة
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التدريب على
اإلسعافات
األولية

األهلـــي المتحـــد يوفـــر حقائـــب
إســـعافات أوليـــة ويـــدرب الطلبة
علـــى اســـتخدامها
انطالقــا مــن الحــرص علــى المشــاركة
المجتمعيــة ،وتعزيــز الوعــي الصحــي،
قــام البنــك بتوفيــر  12حقيبــة إســعافات
أوليــة مــع توفيــر تدريــب مهنــي للطلبــة
علــى كيفيــة اســتخدامها االســتخدام
األمثــل ممــا يوفــر لهــم الوقايــة والحماية
فــي حــاالت الطــوارئ.

40

تــــقــــــريـــــــــر
التنمية المستدامة 2019

5

األنشطة الرياضية

تأتــي رعايــة البنــك لألنشــطة الرياضيــة إيمان ـاً بــأن الرياضــة هــي عامــل أساســي فــي تشــكيل عقــول
وصحــة الشــباب الكويتــي ،ومنصــة لتنميــة الشــخصية.

تنظيم فعالية الجري المرح

ً
ً
كبيرا لفعالية الجري المرح الخيرية
نجاحا
األهلي المتحد يحقق
أقــام البنــك للعــام الثانــي علــى التوالــي فعاليــة ســباق "الجــري المــرح" الرياضيــة الخيريــة ،وتمــت الفعاليــة
خــال العــام  2019تحــت شــعار "خطواتــك ســتزرع نخلــة" ،التــي اســتقطبت عــددا كبيــرا مــن المشــاركين،
الذيــن تجمعــوا مع ـاً بهــدف إطــاق رســالة توعويــة بأهميــة اتبــاع نمــوذج حيــاة صحــي ،والحفــاظ علــى
البيئــة ،ودعــم الفئــات غيــر المقتــدرة ،حيــث خصصــت كافــة عائــدات الفعاليــة لزراعــة النخيــل ،ثــم ســيتم
وقــف مــا يتــم إنتاجــه مــن تمــور لدعــم ومســاندة األســر الفقيــرة بصــورة مســتمرة ،وهــو مــا يحقــق عــدة
أهــداف مجتمعيــة ســامية ،تشــجع علــى مواصلــة البرامــج المجتمعيــة الهادفــة.

للمشاهدة

رعاية سباق اتحاد مصارف الكويت

الليلي الثاني «»KBA Night Run

األهلي المتحد يشارك في رعاية سباق اتحاد المصارف



الشريك :
اتحاد مصارف الكويت

للعــام الثانــي علــى التوالــي قــام البنــك برعايــة ســباق اتحــاد مصــارف
الكويــت الليلــي الثانــي « ،»KBA Night Runلمســافة  5كيلــو متــرات
فــي مجمــع مــروج ،تحــت شــعار «.»Ready Set Glow
وتســتهدف هــذه الفعاليــة الشــباب والبنــات مــن جميــع الفئــات العمريــة،
ضمــن أي مســتوى مــن اللياقــة البدنيــة ،بهــدف إتاحــة الفرصــة للجميع
فــي ممارســة الرياضــة ،واالهتمــام باللياقــة البدنيــة ،كوســيلة إلتبــاع
نمــط حيــاة صحــي.

6

رعاية ذوي اإلعاقة

األهلـــي المتحد يوفر  30فرصة عمـــل لذوي اإلعاقة ضمن
حملة (شركاء لتوظيفهم)



عدد المستفيدين :
 30شخص

قــام البنــك بالمشــاركة فــي رعايــة فعاليات حملــة" شــركاء لتوظيفهم"،
وخــال حفــل تدشــين البرنامــج االول «خدمــة العمــاء» ،الــذي تــم
تنظيمــه ضمــن فعاليــات الحملــة تــم اإلعــان عــن توفيــر  30فرصــة
وظيفيــة لــذوي اإلعاقــة للعمــل فــي القطــاع المصرفــي ،بعــد أن
يتــم تأهيلهــم بالــدورات التدريبيــة والبرامــج المناســبة ،وفــق الخطــة
المعــدة لذلــك مــن قبــل الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والهيئــة
العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة ،وديــوان الخدمــة المدنيــة .وقــد قــام
البنــك األهلــي المتحــد بتوظيــف  9مــن ذوي اإلعاقــة وهــو أعلــى عــدد
يتــم تعيينــه مــن قبــل بنــك فــي دولــة الكويــت.

للمشاهدة
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7

األنشطة الرمضانية

كمؤسســة ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية
يلتــزم البنــك بالتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي،
والمســاهمة فــي رفاهيتــه ،وخاصــة خــال شــهر
رمضــان الفضيــل ،والــذي يســتحب فيــه فعــل الخير،
والســعي لمــد يــد العــون للمحتاجيــن.
ويحــرص البنــك كل عــام مــن خــال البرنامــج
التطوعــي الخــاص بشــهر رمضــان إلــى غــرس قيــم
العطــاء فــي أذهــان الموظفيــن ،وإحــداث تغييــ ٍر
إيجابـيٍ وملحــوظ فــي المجتمــع ،وقــد حــرص علــى
أن يكــون البرنامــج متماشــيا مــع دوره الريــادي فــي
مجــال المســؤولية االجتماعيــة ،وإســهاماً منــه فــي
نشــر الســعادة وروح اإلخــاء واإلحســان ،مــن خــال
عــدد مــن الفعاليــات والبرامــج المختلفــة ،التــي
يشــارك فيهــا موظفــو البنــك األهلــي المتحــد إلدخال
الســعادة والفــرح علــى مختلــف فئــات المجتمــع.
كمــا نفــذ البنــك عــددا مــن األنشــطة خــال الشــهر
الكريــم والمتمثلــة فــي التالــي:
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@إطـــاق مبادرته لتوزيـــع «الماجلـــة” ،وتوفير
مؤونـــة شـــهر رمضـــان لألســـر المحتاجـــة،
والتـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن المتطوعين
مـــن موظفـــي البنـــك ،الذيـــن قامـــوا بتجهيز
وتوزيع صناديق “الماجلـــة” التي تحتوي على
االحتياجـــات الغذائيـــة الالزمة لشـــهر رمضان
المبـــارك للمحتاجيـــن فـــي مناطـــق مختلفة
من الكويـــت ،ومنها صبحان وجليب الشـــيوخ،
و غير ها .
@قـــام بتنظيـــم عـــدة زيـــارات لالحتفـــال
بالقرقيعـــان مـــع األطفـــال فـــي مستشـــفى
مبـــارك ،والمستشـــفى األميري ،ومستشـــفى
حســـين مكـــي جمعه لعـــاج الســـرطان ،وقد
شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن المتطوعيـــن مـــن
موظفـــي البنـــك.
@أطلـــق البنـــك مســـابقته الرمضانيـــة لحفظ
القـــرآن الكريـــم للعام الخامس علـــى التوالي،
وشـــملت ثمان فئات من المتســـابقين كاآلتي:
فئتـــي الموظفين ذكورًا وإناثـــاً ،وفئة األطفال
مـــن أبنـــاء الموظفيـــن والموظفـــات للمرحلة
العمريـــة مـــا بيـــن  5إلـــى  14عامـــاً ،وأبنـــاء
الموظفيـــن والموظفـــات للمرحلـــة العمرية ما
بيـــن 14إلـــى  18عامـــاً .باإلضافـــة إلـــى فئة
عامة مـــن األطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم
بيـــن  12 – 5عامـــاً ،وفئة عامة من الشـــباب
للمشاهدة

الذين تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن  18-13عاماً.
واختتمت المســـابقة بتكريم الفائزين عن كل
فئة .
@عقـــد البنك نـــدوة دينية لموظفيـــه في مقره
الرئيســـي تحت عنوان (مســـتعد له) ،وتركزت
على فضائل شـــهر رمضان المبـــارك ،وكيفية
االســـتعداد الروحـــي له ،وذلك ضمن سلســـلة
البرامـــج التثقيفيـــة والتوعوية التـــي اعتاد ان
ينظمها لموظفيه ،ضمـــن برنامجه الرمضاني
الحافل باألنشـــطة المتنوعـــة والهادفة.
@وبعـــد االنتهاء مـــن الندوة تم دعـــوة الحضور
إلى مأدبة القريش اســـتعدادًا الســـتقبال شهر
رمضـــان المبـــارك ،كمـــا تـــم توزيـــع الهدايا
التذكاريـــة على الموظفين فـــي أجواء مفعمة
باأللفـــة والبهجة.
@قـــام بتنظيـــم غبقـــة لموظفيـــه وعائالتهم
فـــي فنـــدق الفورســـيزون بالكويـــت ،بحضور
اإلدارة التنفيذيـــة ،وحشـــد كبيـــر من موظفي
وموظفـــات البنك وعائالتهم .اتســـمت الغبقة
بالطابـــع العائلـــي وســـط أجواء مـــن البهجة
والســـرور ،وتميزت بحســـن التنظيم وتضمنت
العديـــد من المســـابقات وتوزيـــع الهدايا على
الموظفيـــن وعائالتهـــم ،وقد أضفـــى توزيع
القرقيعان على األطفال مـــن أبناء الموظفين
طابعـــا جميـــا ومميزا علـــى الغبقة.

االحتفال باأليام الوطنية والعالمية
ســعى البنــك خــال العــام مــن خــال االحتفــال باأليــام العالميــة بهــدف جــذب انتبــاه أفــراد المجتمــع ونشــر التوعيــة بينهــم حــول
القضايــا العامــة ذات األهميــة ،المرتبطــة بمجــاالت العمــل اإلنســانية الرئيســية ،إلــى جانــب تعبئــة المــوارد لمعالجــة المشــاكل
العالميــة  ،باعتبارهــا أداة فعالــة لنشــر الوعــي مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة.
األيام الوطنية والعالمية التي احتفل بها البنك األهلي المتحد
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تدوير النفايات البالستيكية

5

االستدامة البيئية

تفــرض التنميــة المســتدامة تلبية احتياجــات الحاضر دون
اإلضــرار بقــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم،
ويركــز نهــج البنــك فــي ظــل مســؤوليته االجتماعيــة علــى
الحفــاظ علــى البيئــة مــع مراعــاة متطلبــات االســتدامة.
ومــن منطلــق مســؤولية البنــك باعتبــاره جــزءًا مــن
المجتمــع الكويتــي ،حــرص أن يســهم فــي الحفــاظ علــى
البيئــة ،وجعلهــا ســليمة وخاليــة مــن التلــوث ،مــدركاً
أن كل خطــوة لالهتمــام بهــا تنعكــس باإليجــاب علــى
تقــدم وازدهــار الكويــت خاصــة ،والعالــم عامــة ،مــا
جعلــه يولــي اهتمامــا كبيــرا بالبيئــة ،وتقديــم الدعــم
فــي ســبيل اســتدامة مواردهــا .وفــي ســبيل ذلــك ،تبنــى
البنــك األهلــي المتحــد عــددًا مــن المبــادرات فــي مجــال
االســتدامة البيئيــة ،حيــث اســتمرت جهــوده منــذ الســنة
الســابقة فــي دعــم تدويــر النفايــات البالســتيكية ،وتقــدم
هــذا العــام إلــى إعــادة تدويــر النفايــات االلكترونيــة،
والبطاريــات ،للتقليــل مــن مخاطــر النفايــات وتحويلهــا الى
مــواد نافعــة .وفــي إطــار رعايتــه لالحتفــال بيــوم األرض
العالمــي ،نفــذ عــددًا مــن األنشــطة المعالجــة لمشــاكل
البيئــة ،إلــى جانــب التوســع ليشــمل هــذا العــام مبــادرة
تنظيــف قــاع البحــر ،وتبنــي خطــوات إجرائيــة تســاعد
علــى ترشــيد اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة والميــاه .

البنـــك األهلـــي المتحـــد مســـتمر فـــي الشـــراكة مـــع أمنية
لتدويـــر البالســـتيك



الشريك :
مصنع أمنية لتدوير البالستيك

بعــد أن حقــق البنــك إنجــازًا فــي عــام  ،2018وذلــك مــن خــال تجهيــز ثــاث نقــاط لتجميــع
للبالســتيك فــي كل مــن الفــرع الرئيســي للبنــك وبجانــب فرعيه فــي منطقتي مشــرف والرميثية،
بحصيلــة تجميــع تقــارب  2طــن مــن البالســتيك ،األمــر الــذي أدى إلــى توفيــر مــا يعــادل 9,5
متــرا مكعبــا مــن المــرادم ،ســعى البنــك خــال العــام  2019الــى زيــادة عــدد نقــاط التجميــع فــي
مختلــف مناطــق الكويــت ،والتــي بدأهــا مــع بدايــة هــذا العــام بإضافــة نقطــة تجميــع جديــدة
لتجميــع البالســتيك بجانــب فرعــه فــي منطقــة ســلوى ،حيــث نجحــت تلــك الشــراكة فــي إعــادة
تدويــر  12,221الــف كيلوغرامــاً ،أي مــا يقــارب  12طنّــاً مــن البالســتيك وتوفيــر مــا يعــادل
 122,21متــرا مكعبــا مــن المــرادم ،حتــى يزيــد مــن الوعــي البيئــي والمســاهمة فــي دور أكبــر
لخدمــة المجتمــع والبيئــة ،وتحقيــق أثــر ايجابــي علــى الصحــة العامــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،تــم وضــع حاويــات داخــل فــروع البنــك ،حتــى يتســنى للموظفيــن والعمــاء
معرفــة قيمــة االهتمــام بالبيئــة ،وإبــراز دور أفــراد المجتمــع فــي التعــاون والمســاهمة فــي جعــل
الكويــت دولــة صديقــة للبيئــة ،ومثــاالً يذكــر بيــن جميــع الــدول.
ويهــدف البنــك مــن خــال هــذه المبــادرة إلــى بــث رســالة مفادهــا أن البالســتيك كمــادة ال يم ّثــل
المشــكلة ،بــل علــى النقيــض ،يســاهم البالســتيك باعتبــاره أكثــر المــواد تنوعــاً واســتدام ًة
ومتانــ ًة مســاهم ًة إيجابيــ ًة فــي المجتمــع ،وفــي تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون،
باإلضافــة لــدوره الرئيســي بتطبيقــات عــدة مثــل الصحــة واالنشــاءات والتكنولوجيــا ولمنــع
تســرب البالســتيك كنفايــات إلــى البيئــة.
للمشاهدة
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إعادة تدوير
النفايات االلكترونية

االحتفال بيوم األرض العالمي
البنك األهلي المتحد يحتفل بيوم األرض العالمي

البنـــك األهلـــي المتحد يطلـــق مبادرة
إعـــادة تدويـــر النفايـــات االلكترونية



الشريك :
شركة انفيروسرف

يأتــي العــام 2019م محققــاً خطــوة
أكثــر تطــورًا وتنوعــاً وتوســعاً فــي
إعــادة تدويــر النفايــات ،مضيفــه تدويــر
النفايــات االلكترونيــة بالشــراكة مــع شــركة
( ،)Enviroserveلتتحــول إلــى منتجــات أخــرى
صديقــة للبيئــة ،بــدال مــن التخلــص منهــا
بالطريقــة التقليديــة ،مــن أجــل تقليــل التأثيــر
الضــار للنفايــات اإللكترونيــة علــى البيئــة.

باعتبــار أن يــوم األرض العالمــي مــن أهــم المناســبات فــي تعزيــز الوعــي البيئــي ،وجــذب اهتمــام الــرأي العــام
ألهميــة البيئــة ،وأثرهــا علــى حيــاة اإلنســان ،ودعوتهــم إلظهــار حبهــم لــأرض ،وتوضيــح أثــر ذلــك علــى حياة
األفــراد ،حيــث يحمــل يــوم األرض العالمــي رمزيــة خاصــة ليســت مقتصــرة علــى بلــد معيــن أو شــعب مــن
الشــعوب ،بــل هــو يــوم لــكل مــن يعيــش علــى الكــرة األرضيــة.
وقد قام البنك بتنفيذ األنشطة التالية:
?احتفــل البنــك بالذكــرى الســنوية ليــوم «األرض العالمــي» ،والــذي يصــادف الثانــي والعشــرين مــن شــهر إبريــل مــن
كل عــام ،مــن خــال إطفــاء اإلضــاءة فــي المبنــى الرئيســي للبنــك مــن الســاعة السادســة مســاء إلــى الســاعة
الخامســة مــن صبــاح اليــوم التالــي ،تعبيــرا عــن أهميــة التوفيــر فــي الطاقــة للحفــاظ علــى كوكــب األرض.
?تم غرس الشتالت الخضراء حول مبنى البنك إلظهار الحب نحو الطبيعة األم (األرض) والدعوة إلى حمايتها.
?بــادر البنــك خــال احتفالــه بيــوم االرض العالمــي الــى توزيــع أكــواب القهــوة الصديقــة للبيئــة ،والتــي حملــت شــعار
(اجعــل كل يــوم  ..يــوم األرض)
?قام البنك بتوزيع شتالت الورد مجانا للجمهور.
?توفير  1500كيسا قابال للتحلل في أكثر من  5مراكز صحية في الكويت.

وجــاءت المبــادرة كدعــوة مــن البنــك ،للحفــاظ علــى
صحــة المواطنيــن والمقيميــن مــن جهــة ،ولتمكيــن تحلــل
األكيــاس الملقــاة مــن جهــة أخــرى ،نظــرًا وأن الدراســات
اثبتــت احتيــاج األكيــاس العاديــة عشــرات الســنوات للتحلــل،
ممــا يؤثــر ســلبا علــى البيئــة الكويتيــة ،إلــى جانــب تأثيرهــا
علــى األغذيــة نتيجــة لتفاعلهــا المباشــر فــي بعــض
األصنــاف ،وايــذاء الحيوانــات والطيــور واألســماك.

وتمتــاز األكيــاس «األهلــي المتحــد» بقــوة ومرونــة
األكيــاس التقليديــة إلــى جانــب حفاظهــا علــى البيئــة،
وال ينتــج عنهــا اي بقايــا ســامة ذات ضــرر علــى الكائنــات
الحيــة ،ســواء فــي الهــواء ،أو المــاء ،بمــا يعنــي أنهــا ال
تضــر البيئــة.
للمشاهدة
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إعادة تدوير
بطارية السيارات

البنـــك األهلـــي المتحـــد يعلـــن عـــن إطـــاق مبادرة
إلعـــادة تدويـــر البطاريـــات منتهيـــة الصالحية



الشريك :
الهيئة العامة للبيئة وشركة
الكويت لجمع النفايات الخطرة

إطــاق البنــك مبــادرة إلعــادة تدويــر بطاريــات الســيارات،
والتــي تهــدف إلــى توفيــر حاويــات خاصــة لتجميــع بطاريــات
الســيارات منتهيــة الصالحيــة والمســتعملة ،لغــرض تخزينهــا
وجمعهــا بطريقــة آمنــة ونقلهــا إلــى مصنــع متخصــص إلعــادة
تدويرهــا ،إلــى جانــب اســتحداث قاعــدة بيانــات صحيحــة عــن
كميــة هــذه النفايــات ،وكيفيــة التخلــص منهــا ،واالســتفادة
مــن اعــادة تدويرهــا بالتعــاون مــع أفــراد المجتمــع ،والجهــات
المنتجــة لهــا ،كمراكــز خدمــة الســيارات بالمناطــق الســكنية،
ووكاالت الســيارات ،وغيرهــا.
وبالطبــع يســهم ذلــك فــي إلــى نشــر وزيــادة الوعــي البيئــي
والمجتمعــي بخطــورة هــذه النفايــات علــى صحــة اإلنســان
والبيئــة ،وتوضيــح أن التخلــص منهــا بطريقــه ســليمة يقــي
اإلنســان العديــد مــن األمــراض ،ويحفــظ البيئــة مــن التلــوث،
خاصــة أن بطاريــات الســيارات تعــد واحــدة مــن المنتجــات القليلة
التــي يمكنهــا تحقيــق معــدالت إعــادة التدويــر تصــل لنحــو .99%
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تنظيف قاع البحر

البنك األهلي المتحد يطلق مبادرة بيئية لتنظيف قاع البحر بمشاركة متطوعين



متطوعين من موظفي
البنك األهلي المتحد

قــام البنــك بمبــادرة لتنظيــف قــاع البحــر فــي خــواري خيــران ،بمشــاركة عــدد مــن
المتطوعيــن الموظفيــن مــن محبــي الغــوص ،الذيــن انطلقــوا صبــاح يــوم الجمعــة
الموافــق األول مــن شــهر نوفمبــر الحالــي لقضــاء اليــوم بأكملــه فــي تنظيــف األخــوار
المائيــة مــن الملوثــات ،التــي تتســبب فــي قتــل الكائنــات البحريــة ،وإيذائهــا وتلــوث
البيئــة البحريــة ،مســتنزفة بذلــك الرصيــد الحيــوي مــن هــذه الثــروة.
وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى المســاهمة فــي المحافظــة علــى الثــروة البحريــة ،ومخــزون
األســماك ،والحــد مــن حــاالت نفــوق األســماك فــي الســواحل الكويتيــة ،وهروبهــا الــى
الميــاه االقليميــة بســبب التلــوث ،كمــا تعتبــر بمثابــة رســالة للمجتمــع بأهميــة المحافظــة
علــى البيئــة البحريــة ،التــي تتعــرض إلــى تعديــات كبيــرة بســبب نقــص الوعــي العــام.

دعم مصابيح
صديقة للبيئة

األهلي المتحد أضاء بيوت الفقراء ب «نور الكويت»



الشريك :
جمعية النجاة الخيرية

فــي إطــار دعــم المشــاريع البيئيــة محليــا ودوليــا إلنقــاذ كوكــب األرض
مــن التلــوث ،وتمكيــن األفــراد مــن العيــش حيــاة كريمــة ،أقــام البنــك
ماراثــون الجــري المــرح خــال عــام  2018وتــم تقديــم ريع هذا الســباق
دعمــا لمشــروع "نــور الكويــت" التنمــوي خــال العــام  ،2019حيــث تــم
توفيــر ( )2000مصبــاح تعمــل بالطاقــة الشمســية ،آمنــة وصديقــة
للبيئــة ،وتوزيعهــا علــى مناطــق عديــدة كمصــادر لإلنــارة واإلضــاءة
لألســر الفقيــرة داخــل مخيمــات الالجئيــن فــي آســيا وأفريقيــا.

ترشيد استهالك الطاقة:
طابقــا فــي المبنــى الرئيســي ،مــا
ً
Bتــم تركيــب مصابيــح  LEDلـــ 11
يحقــق عــدة منافــع منهــا  :كفــاءة الطاقــة ،وبالتالــي تقليــل بصمــة
الكربــون  ،وال تحتــوي علــى الزئبــق وخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة
الســامة.
Bبعــد االنتهــاء مــن مشــروع التعديــل التحديثــي  ،LEDتــم تحقيــق
توفيــر للطاقــة بنســبة  ٪ 60-50فــي اســتهالك طاقــة اإلضــاءة.
Bبالنســبة للفــروع الجديــدة ،تــم تركيــب عناصــر إضــاءة  LEDموفــرة
للطاقــة ،والتخفيــض مــن اســتهالك الطاقــة.
Bتــم اســتخدام اإلضــاءة الذكيــة والتحكــم فــي درجــة الحــرارة مــن خــال
إجــراء  POCفــي المبنــى الرئيســي ،حيــث يتحكــم وجــود  /شــغل
الموظفيــن فــي مســاحة محــددة فــي اإلضــاءة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
يتــم العمــل علــى مشــروع مراقبــة درجــة الحــرارة بطريقــة مركزيــة
عبــر أنظمــة األمــان ،ممــا يســهل الحــد مــن اســتهالك الطاقــة ألنظمــة
تكييــف الهــواء إلــى حــد رمــزي.
Bدمــج عناصــر اإلضــاءة  LEDللمناطــق الداخليــة والخارجيــة فــي الفروع
الجديــدة فــي بيــان والرميثية.
Bتــم تطبيــق اســتخدام عناصــر اإلضــاءة  LEDلإلشــارات الخارجيــة فــي
الفــروع الجديــدة فــي الفروانيــة ،حديقــة الســالمية ،الجهــراء الجديــدة،
بيــان والرميثيــة ،وبالتالــي تقليــل اســتهالك الطاقــة ،والعــزم علــى
اســتبدال إضــاءة  LEDباإلضــاءة الداخليــة التقليديــة فــي جميــع
الالفتــات الخارجيــة للمبانــي الحاليــة.
Bتــم اســتبدال إضــاءة .LEDباإلضــاءة التقليديــة فــي موقــف الســيارات
 JBCبأكملــه.
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قائمة الشراكات للبنك األهلي المتحد بما يخص
مشروعات المسؤولية االجتماعية ()2019

مجموعة صناع التقنية
النسائية  -فرع الكويت
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ثانوية عبداللطيف ثنيان
الغانم للبنين

ثانوية ماريا القبطية
للبنات

شركة الكويت لجمع
النفايات الخطرة
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