CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2015

At Al Ahli Bank of Kuwait, we strongly believe
that corporate social responsibility is
more than just a business formality. It is about
knowing the society that you live and operate
in to find the best way to reach out and offer a
shoulder to lean on. To us, it is about somehow giving
back as a gesture of value, which we truly believe is our
‘responsibility.’ Regardless of how modest or grand,
we aim to deliver smiles and a helping hand through
our ongoing contributions and efforts which verify our
commitment as a bank that is contributing to supporting
social activities in addition to the banking services it
provides.
In 2015, we took many different approaches to contribute
both internally and externally. From education, health,
and sports, we have sponsored and hosted several
events for various causes. Amidst our efforts, we did
not forget our valued employees. We organized events
to demonstrate our appreciation and to continue to
boost our motivation as a team. For the upcoming
years, we aspire to portray this strong interest in society.
We recognize that serving our community requires an
ongoing commitment that we will highly prioritize.
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EDUCATION

ABK held a Summer Internship Program in partnership with LOYAC
and MGRP. It was a resounding success whereby young Kuwaiti
university and college students benefited from a hands-on
learning experience by working in a business environment. They
gained knowledge of the banking world and simultaneously
learned how to work as a team in real-world financial scenarios.

ABK sponsored the National Union of Kuwaiti Students (NUKS)
Annual Conference, which took place in San Diego. ABK
representatives, Ali Al Baghli and Othman Tawfiqi, met students and
discussed future careers and opportunities with the Bank.

ABK participated in the Engineering Design Exhibition at Kuwait University
(KU) that showcased the various projects exhibited by students from different
majors. Six of them were sponsored by ABK, demonstrating its support
towards education and Kuwait’s youth.
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ABK hosted two students from the Dasman Model School for
a two-week internship program as part of the Bank’s Internal
HR (CSR) program to develop national youth.

ABK sponsored the Honoring Graduation Ceremony for
Training Colleges and Special Courses of Public Authority for
Applied Education and Training.

ABK sponsored the graduation ceremony organized by Kuwait
Medical Association in the presence of the Minister of Health,
Dr. Ali Al Obaidi. The ceremony was held to honor Kuwaiti
doctors that received higher qualification certificates.
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HEALTH
ABK sponsored the 3rd Amiri Diabetes Conference that was
held from May 2-4, 2015.

ABK donates annually to Kuwait Association for the Care of
Children in Hospital (KACCH). KACCH is run by volunteers and
employs professionals to provide support for children and
their families in hospital.

ABK sponsored the National Campaign for Life Saving
Training, a program initiated by the Ministry of Health that
aims to educate the public on first aid and equip individuals
with the necessary responses in case of an emergency.

ABK joined with the Ministry of Health and the Human Line
Organization as the platinum sponsor of ‘Taqqabal,’ the
National Mental Health Awareness campaign.
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ABK sponsored the Cancer Aware Nation (CAN) marathon, an
annual event that is held to raise awareness of the relationship
between exercise and cancer prevention, and to promote overall
physical health awareness.

ABK sponsored the Human Marathon 2015,
organized by the Kuwait Youth Volunteer
(KYV) team, which aims to promote socializing
between the disabled and the general public.
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SPORT
ABK kicked off the 4th Annual Football Tournament which
consisted of an ABK team alongside a total of 32 teams. The
winning team members included Ahmed Fayyadh, Jamal
Ezzat, Nawaf Hakam, Shaker Farraj, Falah Al Beraiki, and
Abdulaziz Musaad.

ABK hosted a successful 4th Annual Golf Challenge event,
which aims to bring clients and business partners together.
The event was organized by the Retail Banking team with an
ABK team participating.

ABK sponsored the retirement ceremony of footballer Nawaf
Fahad Al Shuwayya’s who played for Kuwait’s National Team
and Al Arabi Sporting Club.

ABK sponsored the retirement ceremony of footballer Ahmed
Al Reshedy who played for Kuwait’s National Team and
Al Arabi Sporting Club.
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INTERNAL EVENTS
ABK celebrated Ramadan at Marriott Courtyard Hotel’s
Al Raya Ballroom where around 700 staff gathered to enjoy
an evening of entertainment and food. A GMC Terrain 2015
car was given as part of a lucky draw, which Mr. Israr Ahmed
Khan, a driver at ABK, won.

ABK hosted its first Long Service Awards
ceremony to thank staff for years of
loyalty and dedication. Over 100 staff
attended, with more than 47 being
recognized for 20 years of commitment,
12 for 25 years, 10 for 30 years, 6 for
35 years, and 2 for 40 years.

The Bank raised awareness of prostate
cancer by distributing campaign mugs and
by providing male staff with informative
flyers about the importance of diet,
screening, and early detection.
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ABK collaborated with Warba Medical Supplies for World Diabetes
Day to hold an awareness session titled ‘Diabetes Awareness and
Early Detection.’ The aim was to raise awareness among staff of
diabetes, prevention methods, and available treatments. Free
diabetic test kits were offered to those with diabetes.

ABK celebrated Mother’s Day with its female employees,
showing its understanding and appreciation of the challenges
and sacrifices entailed for mothers to hold a job and support
their families, while spending hours away from their children.
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ABK celebrated World Smile Day
by greeting staff in the morning
with a big smile and a cake
pop. The Bank supports these
types of events to emphasize
the importance of being happy
and motivated at work, as
that happiness is conveyed to
customers and peers.

ABK offered all customers and staff free ice cream as part of
the ABK ‘Sweet Summer’ campaign.
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HUMAN RESOURCES
ABK participated in the Harvard Business School Executive
Training Program for banking and finance executives. The
program was delivered by Harvard Business School in
collaboration with the Institute of Banking Studies (IBS) for
the 6th consecutive year.

10 ABK employees completed training programs for banking
and finance executives, delivered by the Institute of Banking
Studies (IBS) in 2015.

ABK signed a Memorandum of Cooperation (MOC)
with the College of Business Administration at
Kuwait University, reinforcing the Bank’s support
of the education sector and Kuwait’s youth
development.
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ABK signed a Memorandum of Cooperation (MOC) with
GUST. Through this partnership, the Bank will support a
range of academic and educational activities undertaken
by GUST throughout the year.

ABK signed a Memorandum of Understanding (MOU) with
KOSAC, an organization that builds and develops occupational
standards for all professions and businesses in the Kuwaiti
labor market. Through the agreement, ABK will leverage
its experience and resources to support KOSAC-related job
profile development and occupational testing through active
participation in workshops and seminars.
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ABK participated in the Gulf University for
Science and Technology’s (GUST) 17th job fair,
in support of Kuwait’s fresh graduates who
seek job opportunities in the banking sector.

ABK participated in the
American University of
Kuwait’s (AUK) job fair,
which aims to attract future
employees to develop young
leaders in the banking sector.

ABK participated in the
American University of the
Middle East’s (AUM) job
fair, which aims to provide
graduates with training and
career opportunities.

ABK’s 16th and 17th group of participants graduated from the
‘ABK Academy,’ a total of 38 graduates for 2015.
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GENERAL ACTIVITIES

Mr. Talal Behbehani hosted a lunch for
US Congressmen Michael Fitzpatrick
and Gregory Meeks during their visit
to Kuwait in September 2015. All local
banks were invited to the lunch where
a general discussion on banking
took place to encourage two-way
investment.

ABK supported the Kuwait Red Crescent Society as part of an
initiative launched during Ramadan. ABK donated 50 fils for
every withdrawal made using an ABK ATM across Kuwait.

ABK exclusively sponsored the Special Education Schools Carnival, entitled
the ‘Humanitarian Leader,’ in honor of His Highness the Amir of Kuwait,
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who was recently given this title
by the United Nations.
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ABK sponsored Al Kharafi Activity Kids Center End of Summer Carnival which
included a special celebration of Nelson Mandela’s humanitarian leadership.

ABK sponsored ‘Taste of Q8,’ the first and biggest consumer food festival ever
to come to Kuwait that supports Kuwaiti entrepreneurs who desire to be
exposed to the market. The event celebrated Kuwait’s great culinary diversity
and offered visitors the opportunity to experience different cuisines as well as
see live cooking demonstrations presented by celebrity chefs.
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ABK distributed relief packages to under-privileged families with charity
volunteer Mrs. Mariam Al Khorafi, the founder of OneKuwait volunteer
organization.
ABK sponsored a special event
for the elderly home to mark the
International Day for Older Persons,
which is held annually on the 1st of
October.

ABK donated wheelchairs to Kuwait
University (KU) for special needs
students.

ABK held a special film-themed event to honor Universal Children’s Day at
Attractions Co. 5D Cinema in Discovery Mall.

ABK participated in Earth Day by turning off the lights at
the Bank’s Head Office in Kuwait City to show its support
for one of the most significant environmental causes
worldwide.
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OTHER CONTRIBUTIONS
Intellectual Education School for Girls
(Handicapped Students)
Al Sharhan Ramadan Tournament
Kuwait Fire Service Directorate
Kuwait Swimming Association
Graduation Ceremony - Oumama Bint Bishr
Secondary School
American United School
ABK Cricket Trophy
Concert of Hope
National Union of Kuwaiti Students - Canada Branch
IWA Annual Event

تقرير المسئولية اإلجتماعية 2015

مساهمات أخرى
مدرسة التربية الفكرية بنات
(إعاقة ذهنية)
بطولة الشرهان الرمضانية
اإلدارة العامة لإلطفاء
اإلتحاد الكويتي للسباحة
حفل تخرج ثانوية أمامة بنت بشر
بنات
المدرسة المتحدة األمريكية في الكويت
بطولة األهلي للكريكت
حفلة األمل الموسيقية
اإلتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع كندا
الحفل السنوي لجمعية المرأة الهندية
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�إحتفل البنك الأهلي الكويتي باليوم العاملي للطفل يف جممع دي�سكفري و�أتاح للأطفال الفر�صة
مل�شاهدة �أفالم ال�سينما  5Dجمان ًا.

�شارك البنك الأهلي الكويتي يف يوم الأر�ض الذي يعد من �أهم املنا�سبات
البيئية يف جميع �أنحاء العامل ،من خالل �إطفاء الأ�ضواء يف املقر الرئي�سي
للبنك يف مدينة الكويت.
29
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كعادته ال�سنوية ،قدم البنك الأهلي الكويتي �صناديق امل�ؤونة �إلى الأ�سر املحتاجة بالتعاون مع ال�سيدة
مرمي اخلرايف م�ؤ�س�سة منظمة  OneKuwaitالتطوعية.
قام البنك الأهلي الكويتي برعاية فعاليات اليوم
العاملي للم�سنني يف دور الرعاية الإجتماعية الذي
يقام يف الأول من �أكتوبر من كل عام.

تربع البنك الأهلي الكويتي بكرا�سي متحركة
جلامعة الكويت خلدمة الطالب من ذوي
الإحتياجات اخلا�صة.

رعى البنك الأهلي الكويتي مهرجان امل�أكوالت وهو �أول و�أ�ضخم مهرجان يقام
يف الكويت للأطعمة لت�شجيع وت�سويق �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية .و قد مت تقدمي
جمموعات متنوعة من �أ�شهى امل�أكوالت الكويتية بالإ�ضافة �إلى امل�شاهدة احلية
لطرق طهي بع�ض الأكالت التي قدمها كبار الطهاة امل�شهورين.
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رعى البنك الأهلي الكويتي كرنفال ال�صيف الذي نظمه مركز اخلرايف لأن�شطة الأطفال املعاقني ،والذي
ت�ضمن �إحتفا ًال خا�ص ًا لإحياء ذكرى الزعيم نل�سون مانديال �أحد �أ�شهر قادة العمل الإن�ساين يف العامل.

راع ح�صري لكرنفال مدار�س التعليم اخلا�ص حتت �شعار
البنك الأهلي الكويتي ٍ
«قائد العمل الإن�ساين» تكرمي ًا ل�صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح الذي نال م�ؤخر ًا هذا اللقب من قبل الأمم املتحدة.

25

تقرير المسئولية اإلجتماعية 2015

األنشطة العامة

�إ�ست�ضاف ال�سيد طالل بهبهاين ع�ضوي
الكوجنر�س الأمريكي مايكل فيتزباتريك
وجريجوري ميك�س على غذاء عمل خالل زيارتهما
�إلى الكويت يف �سبتمرب  .2015دعيت جميع
البنوك املحلية حل�ضور هذا الغذاء ملناق�شة �سبل
ت�شجيع الإ�ستثمار بني البلدين.

قدم البنك الأهلي الكويتي تربع ًا جلمعية الهالل الأحمر الكويتي كجزء من مبادرة
�أطلقها البنك خالل �شهر رم�ضان ،حيث تربع البنك بـ  50فل�س ًا لكل عملية �سحب
متت ب�إ�ستخدام �أجهزة ال�سحب الآيل اخلا�صة به داخل الكويت.

�إحتفى البنك الأهلي الكويتي بتخريج املجموعة ال�ساد�سة ع�شر وال�سابعة ع�شر من
املوظفني امل�شاركني يف �أكادميية الأهلي لي�صل عدد اخلريجني خالل � 2015إلى
 38خريج ًا.
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�شارك البنك الأهلي الكويتي يف معر�ض الوظائف ال�سابع
ع�شر الذي �أقيم يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ،لدعم
اخلريجني الكويتيني اجلدد الباحثني عن فر�ص عمل يف
القطاع امل�صريف.

�شارك البنك الأهلي الكويتي يف معر�ض
الفر�ص الوظيفية الذي �أقيم يف اجلامعة
الأمريكية بالكويت بهدف توفري فر�ص
العمل وتطوير القيادات ال�شابة يف القطاع
امل�صريف.

�شارك البنك الأهلي الكويتي يف معر�ض
الفر�ص الوظيفية الذي نظمته جامعة
ال�شرق الأو�سط الأمريكية بهدف تزويد
اخلريجني بفر�ص تدريبية ومهنية.

وقع البنك الأهلي الكويتي مذكرة تفاهم مع مركز تقييم و�إعتماد م�ستويات املهارات
املهنية بالكويت وهو م�ؤ�س�سة تقوم ب�إعداد وتطوير املعايري املهنية لكافة املهن
والأعمال يف �سوق العمل الكويتي .ومن خالل هذه الإتفاقية �سوف ي�ساهم البنك
يف حت�سني الإختبارات املهنية عن طريق امل�شاركة الفعالة يف ور�ش العمل واحللقات
النقا�شية.
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وقع البنك الأهلي الكويتي مذكرة تعاون مع جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا .ومن خالل هذه ال�شراكة �سيقوم البنك بدعم جمموعة
من الأن�شطة الأكادميية والتعليمية للجامعة على مدار العام.

وقع البنك الأهلي الكويتي مذكرة تعاون مع كلية العلوم الإدارية
بجامعة الكويت ،مما يعزز من دعم البنك لقطاع التعليم وتنمية
ال�شباب يف الكويت.
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الموارد البشرية
�شارك البنك الأهلي الكويتي يف برنامج التدريب التنفيذي لكلية هارفارد للأعمال
امل�صرفية واخلا�ص بامل�سئولني التنفيذيني يف جمال الأعمال امل�صرفية والتمويل
بالتعاون مع معهد الدرا�سات امل�صرفية ( )IBSللعام ال�ساد�س على التوايل.

�إ�ستكمل  10من موظفي البنك الأهلي الكويتي برامج تدريبية يف جمال العمل
امل�صريف نظمها معهد الدرا�سات امل�صرفية يف .2015

خالل مو�سم ال�صيف قدم البنك الأهلي الكويتي جمان ًا �آي�س كرمي لكافة العمالء
واملوظفني باملكتب الرئي�سي وجميع فروع البنك.
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�إحتفل البنك الأهلي الكويتي باليوم العاملي
للإبت�سامة حيث قام بتوزيع احللوى على
املوظفني ،الأمر الذي يعك�س �إهتمام البنك
بخلق �أجواء من البهجة وال�سرور ملوظفيه
وعمالئه على حد �سواء.

مبنا�سبة عيد الأم وحر�ص ًا من البنك الأهلي الكويتي على امل�ساهمة يف تكرمي دور
الأم الإجتماعي ،قام البنك بالإحتفال بهذه املنا�سبة مع املوظفات تقدير ًا جلهودهن
وللدور الأ�سري العظيم امللقى على عاتقهن.
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مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري قام البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع وربة للتجهيزات
الطبية بعمل فحو�صات ال�سكري و�ضغط الدم وم�ستويات الأوك�سيجني يف الدم جمان ًا
للموظفني .كما وزع على امل�صابني مبر�ض ال�سكري �أجهزة فح�ص جمانية.

�أطلق البنك الأهلي الكويتي مبادرة لن�شر التوعية ب�سرطان الربو�ستات
خالل �شهر نوفمرب لت�أكيد �أهمية الفحو�صات الطبية والك�شف املبكر ،وقد
مت توزيع �أكواب للموظفني حتمل �شعار احلملة بالإ�ضافة �إلى ن�شرات توعوية
للتعرف على �أهمية الفح�ص الدوري و�إتباع نظام غذائي �صحي �سليم.
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األنشطة الداخلية
�أقام البنك الأهلي الكويتي غبقة رم�ضانية يف فندق ماريوت كورت يارد �إحتفا ًء
ب�أكرث من  700موظف من خمتلف الإدارات و�سط �أجواء �إحتفالية بهيجة تخللها
العديد من الفقرات والفعاليات املمتعة واجلوائز القيمة ،وقد فاز باجلائزة الكربى
وهي �سيارة جي �أم �سي تريين  2015ال�سيد �إ�صرار �أحمد خان.

كما �إحتفل البنك بتكرمي موظفيه الذين �أم�ضوا
�سنوات طويلة يف خدمة البنك تقدير ًا جلهودهم
وعطائهم .فقد ك ّرم  47موظف ًا خدموا يف البنك
ملدة  20عام ًا ،و 12موظف ًا ملدة  25عام ًا ،و10
موظفني ملدة  30عام ًا و  6موظفني ملدة  35عام ًا
وموظفان ملدة  40عام ًا.

رعى البنك الأهلي الكويتي مباراة �إعتزال الالعب نواف فهد ال�شويع ،العب النادي
العربي الريا�ضي ومنتخب الكويت لكرة القدم �سابق ًا.

		
		

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية حفل �إعتزال الالعب �أحمد الر�شيدي ،العب
النادي العربي الريا�ضي ومنتخب الكويت لكرة القدم �سابق ًا.
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الرياضة
�أقام البنك الأهلي الكويتي البطولة ال�سنوية الرابعة لكرة القدم التي �شارك فيها
 32فريق ًا �إلى جانب فريق البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم .وح�صل الفريق رقم
 28على املركز الأول والذي يتكون من �أحمد فيا�ض ،جمال عزت ،نواف حاكم،
�شاكر فراج ،فالح الربيكي ،وعبد العزيز م�ساعد.

�أقام البنك الأهلي الكويتي بطولة حتدي الغولف الرابعة ،التي تهدف �إلى جمع
عمالء البنك وال�شركاء التجاريني .حيث قامت �إدارة اخلدمات امل�صرفية للأفراد
بتنظيم البطولة و�شارك فيها فريق من البنك الأهلي الكويتي.

�شارك البنك الأهلي الكويتي برعاية ماراثون الإن�سان 2015

الذي نظمه فريق �شباب الكويت التطوعي بهدف ت�شجيع
التوا�صل الإجتماعي والدمج بني ذوي الإحتياجات اخلا�صة
وبقية �أفراد املجتمع.

9
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�شارك البنك الأهلي الكويتي برعاية رئي�سية يف فعالية ماراثون احلملة
الوطنية للتوعية مبر�ض ال�سرطان (كان) الذي يهدف �إلى رفع م�ستوى
التوعية بالعالقة القائمة بني ممار�سة الريا�ضة والوقاية من مر�ض ال�سرطان
وب�أهمية املحافظة على ال�صحة البدنية.

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية احلملة الوطنية للتوعية بالإ�سعافات الأولية التي
تنظمها وزارة ال�صحة لتعليم �أفراد املجتمع ب�أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية وتزويدهم
ب�إجراءات �إنقاذ احلياة يف حالة الطوارئ.

�شارك البنك الأهلي الكويتي برعاية بالتينية يف حملة «تق ّبل» التي ّ
نظمتها كل
من وزارة ال�صحة ومنظمة اخلط الإن�ساين بهدف ن�شر التوعية بال�صحة النف�سية
وزيادة فهم املجتمع لها.

7
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الصحة
رعى البنك الأهلي الكويتي م�ؤمتر ال�سكري الثالث بتنظيم من م�ست�شفى الأمريي
والذي �أقيم يف الفرتة من  4 - 2مايو .2015

يتربع البنك الأهلي الكويتي �سنوي ًا للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال يف امل�ست�شفى
( .)KACCHوي�شرف على �إدارة اجلمعية جمموعة من املتطوعني ،كما توظف
اجلمعية عدد ًا من املهنيني املحرتفني لرعاية الأطفال و�أ�سرهم داخل امل�ست�شفى.

كان البنك الأهلي الكويتي الراعي الرئي�سي حلفل التخرج الذي نظمته اجلمعية
الطبية الكويتية بح�ضور وزير ال�صحة الدكتور علي العبيدي .وقد �أقيم احلفل لتكرمي
الأطباء الكويتيني الذين ح�صلوا على �شهادات عليا.

5
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�إ�ست�ضاف البنك الأهلي الكويتي طالبان من مدر�سة د�سمان النموذجية للم�شاركة
يف برنامج التدريب الداخلي ملدة �أ�سبوعني ،كجزء من برنامج �إدارة املوارد الب�شرية
للم�سئولية الإجتماعية لتطوير ال�شباب الكويتي.

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية حفل تكرمي خريجي كليات التدريب والدورات
اخلا�صة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

C O R P O R AT E S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T 2 0 1 5

�شارك البنك الأهلي الكويتي يف معر�ض الت�صاميم الهند�سية يف جامعة الكويت ،وقام بجولة على خمتلف
امل�شاريع املعرو�ضة من قبل الطالب من خمتلف التخ�ص�صات حيث �شارك البنك الأهلي الكويتي برعاية
�ستة منها� ،إميان ًا من البنك بدعم التعليم وال�شباب يف الكويت.
3
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التعليم

�أمت البنك الأهلي الكويتي برناجمه للتدريب ال�صيفي ب�شراكة مع لوياك وبرنامج
�إعادة هيكلة القوى العاملة بنجاح ،حيث �إ�ستطاع طالب اجلامعات والكليات
الكويتيني الإ�ستفادة من التدريب العملي وجتربة التعلم يف بيئة الأعمال امل�صرفية
و�إكت�ساب املعرفة الالزمة للخو�ض يف �سوق العمل احلقيقي.

برعاية ذهبية من البنك الأهلي الكويتي� ،شارك البنك يف امل�ؤمترال�سنوي الثاين
والثالثني للإحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة الأمريكية الذي �أقيم يف
�سان دييغو .حيث �إجتمع ممثلو البنك ال�سيد علي البغلي وال�سيد عثمان توفيقي بالطالب
ومتت مناق�شة الفر�ص الوظيفية التي يوفرها البنك وطبيعة العمل يف القطاع امل�صريف.

نحن يف البنك الأهلي الكويتي ندرك متام ًا ب�أن امل�سئولية الإجتماعية
لي�ست جمرد �شعار نتباهى فيه .فم�سئوليتنا تنبع من �إح�سا�سنا بامل�سئولية
الإجتماعية جتاه املجتمع الذي نعي�ش ونعمل فيه ،وفهم �إحتياجات هذا املجتمع
ملعرفة �أف�ضل ال�سبل للم�ساهمة فيها .وامل�سئولية الإجتماعية بالن�سبة لنا
هي م�شاركة �أفراد هذا املجتمع ب�صرف النظر عن قيمة هذا العطاء
ور�سم الب�سمة على الوجوه من خالل م�ساهماتنا وجهودنا
امل�ستمرة التي ت�ؤكد �إلتزامنا كم�صرف ي�ساهم يف دعم الأن�شطة
الإجتماعية بالإ�ضافة �إلى اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها.
يف عام  2015تنوعت م�ساهمات البنك الأهلي الكويتي على
امل�ستوى الداخلي واخلارجي ،لت�شمل عدة جماالت مثل التعليم
وال�صحة والريا�ضة وغريها .وخالل م�سريتنا مل نن�س موظفينا
الذين �ساهموا يف حتقيق هذه الأهداف ،حيث قام البنك برعاية العديد من
املنا�سبات التي تهدف لرفع معنويات موظفيه وتقدير جهودهم التي تعزز من
عملنا كفريق واحد .وخالل ال�سنوات القادمة �سوف ن�ستمر يف تعزيز �إهتمامنا
مبجتمعنا ،لأننا ن�ؤمن ب�أن خدمة هذا املجتمع تتطلب منا �إلتزام ًا م�ستمر ًا ي�أتي
دائم ًا على قمة �أولوياتنا.
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