
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2016



ABK embraces corporate social 
responsibility and believes it has
a positive effect on staff morale, the 
society, and ultimately on the bottom 
line. During 2016 ABK supported
a number of different institutions
with a focus on special needs.

The Bank also continued internal social 
responsibility and throughout the 
year staff participated in a number of 
external events as volunteers. At ABK 
we believe that social responsibility 
is an opportunity to generate honest, 
good-news that ultimately makes the 
Bank  proud and serves to remain 
a fundamental part of the business 
regardless of changing fortunes.
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SPECIAL NEEDS

Special Needs Operetta
ABK sponsored the Special Needs Operetta which 
was organized by the Ministry of Social Affairs on 
the occasion of Kuwait’s National and Liberation 
days. Children with special needs and children from 
care homes participated in the operetta, further 
strengthening the sense of nationalism and joy
on this special occasion.
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Concert of Hope
ABK sponsored The Foundation
of Hope’s annual concert. The festive 
and lighthearted evening featured
a performance from the Kuwait 
English School choir which included 
children with special needs.
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Ideal Mother Award
ABK sponsored the 4th Annual 
Ideal Mother Award for Special 
Needs organized by Al Kharafi 
Activity Kids Center. This annual 
award aims to recognize the 
tremendous efforts of mothers 
of children with special needs 
and honor their commitment to 
making a substantial difference
in the lives of their children.
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Kuwait Blind Association
ABK sponsored Kuwait Blind Association’s 
summer sports activities. The sporting 
championship featured a variety of sport 
activities that included swimming and table 
tennis for both male and female categories, 
and goal ball for the male category.
The participants displayed their talents
in a fun, challenging atmosphere
of healthy competition.
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Bowling
ABK sponsored the Capital Boys 
Bowling Center’s Tournament for 
Special Needs. The event saw the 
participation of over 30 students 
from various schools.  
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KEAS Football Tournament
ABK sponsored Kuwait Educational 
Academy Football Tournament for 
special needs schools. The event 
witnessed the participation of students 
from different special needs schools in 
an effort to encourage them to engage 
in sports activities. The first place prize 
went to Kuwait Educational Academy.
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Earth Day at Al Wafaa School
ABK visited Al Wafaa School for Special Needs
in Hawally on Earth Day. The aim of the visit was
to raise awareness of the importance of preserving 
and cultivating areas and to engage the students 
in an educational activity. The Bank supplied the 
school with plants, where 30 students participated 
in planting the school garden with the help
of teachers and staff, and spent a fun-filled
and informative day.  
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Kuwait Down Syndrome Society
ABK sponsored the graduation ceremony for the Kuwait 
Down Syndrome Society’s skills workshops. The workshops 
were designed to improve the social and awareness skills 
of people with down syndrome to be better equipped to 
benefit from and engage with the general community. 
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World Disabled Day
ABK sponsored the Kuwait Society 
for the Follow-up Issues of Disabled 
People to mark World Disabled Day. 
The program included lectures, 
events, workshops and exhibitions at 
different centres in Kuwait including 
Al Nada Nursery for special needs and 
Al Kharafi Activity Kids Center.
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Al Ma’arefa Athletics 
Tournament
ABK sponsored the 5th Al Ma’arefa 
Athletics Tournament for people 
with special needs where 24 
educational institutes across 
Kuwait competed in a range of 
traditional athletic disciplines
that included shot-put, high-jump
and long-jump. 

11



EDUCATION

Summer Student Development Program
ABK held its Summer Student Development Program
in collaboration with LOYAC & MGRP. The program 
provided firsthand experience of a working 
environment & raised awareness of the financial 
sector and the banking industry in Kuwait.
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College of Engineering
ABK participated in the 30th Engineering Design
Exhibition at Kuwait University that showcased the 
various projects exhibited by students from different 
majors, demonstrating its support and commitment 
towards education and Kuwait’s youth.
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British Academy Carnival
ABK sponsored British Academy’s International Arts
and Sports Carnival in support of highlighting the
importance of education and development through
activities that raise awareness of Kuwait’s youth
as part of the overall education process.
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Indian Educational School Visit
ABK hosted a group of high school students 
from the Indian Educational School that were 
presented with an educational session that 
focused on the banking system, ABK’s products 
and services and the use of marketing and 
communications tools within the Bank.
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KNES Visit
ABK visited Kuwait National English School and 
presented students with an educational session 
highlighting the Bank’s products and services.
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Diabetes Annual Symposium
ABK sponsored the 4th Annual Symposium
on Diabetes organized by the Amiri Hospital’s 
Diabetes Unit held in April 2016.

HEALTH
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Breast Cancer Awareness
ABK sponsored The American Women’s
League - Kuwait’s breast cancer awareness
event in support of women who are fighting
the battle against breast cancer.
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Kuwait Cancer Control Center Open Day
ABK sponsored the Kuwait Cancer Control Center (KCCC) 
Open Day on the occasion of Breast Cancer Awareness 
Month. The event focused on raising awareness
of the disease, the available treatments and prevention 
methods, while celebrating the lives of those fighting
and surviving the disease. 
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LOYAC Blood Donation Drive
ABK sponsored the Lothan Youth
Achievement Center’s (LOYAC) 4th Blood 
Donation Drive. The event commenced
with a bike motorcade that started from
the LOYAC offices in Al Qibliya School and 
ended at the Dasman Diabetes Institution. 
The bikers participating in the motorcade 
donated blood upon arriving at the
Dasman Diabetes Center.
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World Diabetes Day
ABK celebrated World Diabetes Day by 
teaming up with Royale Hayat Hospital to 
offer customers a range of discounts on 
diabetes related treatments and products.
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Teddy Bear Hospital
ABK sponsored the Teddy Bear Hospital 
Initiative to promote early learning through 
play. It is a world-wide program that provides 
primary school students with the opportunity
to interact with young doctors and experience 
the atmosphere of a hospital without being 
patients themselves.
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KACCH
ABK donates annually to Kuwait Association 
for the Care of Children in Hospital (KACCH) 
which is run by volunteers and employs 
professionals to provide support for children 
and their families in hospital.
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SPORT

ABK Annual Football Tournament
ABK kicked off the 5th Annual Football 
Tournament which consisted of 32 teams.
The winning team members included Khaled
Al Fadala, Majed Al Enzi, Ahmed Zakareya, 
Essam Mohammed, Samer Abu Baker and 
Tareq Wardani.
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BSK International Basketball Tournament
ABK sponsored the International Basketball Tournament 
which was organized by the British Academy of Sport 
(BAS) and the Embassy of Romania.
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Hoop Mountain Basketball Camp
ABK sponsored the Hoop Mountain Basketball Camp 
which gives young boys and girls the opportunity
to learn basketball skills with a superior standard
of coaching. The camp also encourages the practice
of sportsmanship, teamwork and living a healthy
lifestyle through basketball.
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Blood Donation Drive
ABK held the Annual Blood 
Donation Drive for employees 
in collaboration with the 
Central Blood Bank. 

INTERNAL ACTIVITIES

27



World Health Day
ABK employees received free medical testing during a visit made 
by a medical team from Royale Hayat Hospital to raise health 
awareness in celebration of World Health Day.
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Protein Box
ABK presented its employees with a special 
discount on all meal plans and packages at 
Protein Box, which is managed and supervised 
by nutrition specialists, to enhance the benefits 
of a healthier lifestyle at work.
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National and Liberation Days
ABK celebrated National and Liberation Days
by handing out the Kuwaiti flag, theme pins
and traditional sweets to strengthen the 
national spirit among its employees.
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ABK Sweet Summer
ABK offered all customers and staff 
free ice cream as part of the ABK 
‘Sweet Summer’ campaign.
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Mother’s Day
ABK celebrated Mother’s Day with 
its staff members and customers 
demonstrating its appreciation 
and support of mothers and their 
unwavering dedication and support 
to their families.
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Cancer Awareness Month
ABK rolled out a series of initiates in 
support of breast cancer awareness 
month by distributing informative flyers 
and providing discounts on cancer 
screening tests at Royale Hayat for 
customers and staff.
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HUMAN
RESOURCES

Kuwaiti Graduate
Development Program
Two ABK employees completed the Kuwaiti
Graduate Development Program delivered
by the Institution of Banking Studies (IBS).

34



Arab Open University Job Fair
ABK participated in the Arab Open 
University job fair to provide fresh
graduates with training and career 
opportunities in the banking sector.
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GUST Job Fair
ABK participated in the Gulf 
University for Science and 
Technology’s (GUST) 18th job 
fair which aims to attract future 
employees to develop young 
leaders in the banking sector.
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ABK Academy 
Graduation
ABK’s 18th & 19th group of 
participants graduated from
the ‘ABK Academy’, a total
of 39 graduates for 2016.
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GENERAL
ACTIVITIES

Ghiras
ABK sponsored the anti-drug initiative from
Kuwait’s National Awareness Project against Drugs 
(Ghiras). The campaign, called ‘My Drawing... 
My Prevention’, was run in collaboration 
with Mentor International. A special ceremony 
was held and attended by H.M. the Queen 
of Sweden, Chairman of Mentor Internmational.
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Earth Day
ABK marked the anniversary of Earth Day, 
one of the most significant environmental 
causes worldwide, by turning off the lights 
at the Bank’s Head Office in Kuwait City.
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World Humanitarian Day
ABK celebrated World Humanitarian Day by 
distributing packages to street cleaners across Kuwait 
to demonstrate its support to these hardworking 
individuals that dedicate their time and energy to 
keeping the streets of our beloved Kuwait clean.
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Elderly Home Visit
ABK celebrated National and Liberation 
Days with senior citizens at the elderly 
home in the Ministry of Social Affairs 
compound spreading the national spirit 
amongst them and bringing joy and 
festivities of this occasion to them.
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Relief Packages
ABK distributed relief packages during the
Holy Month of Ramadan in collaboration 
with the Kuwait Red Crescent Society to 
underprivileged families in Kuwait.
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Evacuation
ABK held a First Aid and Evacuation 
training session for a total of 14 
of its staff members in cooperation 
with the Civil Defense Department 
of the Ministry of Interior and 
the Medical Services team from 
the Ministry of Health to ensure 
the highest standards of security 
and safety.
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Indian Women’s Association
ABK sponsored the annual day for the Indian Women’s 
Association. The Association works towards supporting 
education, health awareness and community 
programmes for the underprivileged.  
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Bloom Expo 2016
ABK sponsored Bloom Expo,
a gardening and flower expo, to 
promote a greener Kuwait and 
encourage people to focus on 
environmental protection and visit 
local gardens more frequently. 
Earnings from the event were 
donated to Bait Abdullah.
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First Aid
ABK held First Aid Training 
Sessions for employees which was 
initiated by the Ministry of Health 
in collaboration with the National 
Campaign for Life Saving.
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OTHER CONTRIBUTIONS
Ministry of Interior Traffic Week

Kuwait English School Green Unit

Winter Carnival at IES

Kuwait Carnatic Music Forum

Cricket Coaching Club

Kuwait Knanya Cultural Association

Public Authority for Applied Education & Training

Jasem Al Sharhan Ramadan Tournament

Graduation Ceremony for Kuwait National English School

Late Khalid Buhamad Football Tournament

Academiya Children Hospital 

KISR Walkathon
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مساهمات أخرى
أسبوع المرور  - وزارة الداخلية

مدرسة الكويت اإلنجليزية - الوحدة الخضراء

كرنفال )الشتاء( - المدرسة التعليمية الهندية

منتدى كارناتيك الموسيقي

نادي الكريكيت للتدريب

جمعية كنانيا الثقافية بالكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بطولة جاسم الشرهان الرمضانية

حفل تخرج مدرسة الكويت الوطنية اإلنجليزية

دورة المرحوم خالد بوحمد لكرة القدم

مستشفى أكاديميا لألطفال

سباق المشي - معهد الكويت لألبحاث العلمية
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دورة اإلسعافات
األولية للموظفين

نظم �لبنك �لأهلي �لكويتي دورة توعوية تهدف �إلى 
تدريب موظفيه على �لإ�سعافات �لأولية، بالتعاون 

مع ممثلي �حلملة �لوطنية للتوعية بالإ�سعافات 
حتت �إ�سر�ف وز�رة �ل�سحة بدولة �لكويت. 
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معرض بلوم اكسبو
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي معر�ض بلوم 

�ك�سبو للزهور و�حلد�ئق كمبادرة تعزز دوره 
بامل�سئولية �لإجتماعية يف �ملحافظة على �لبيئة 
وحمايتها، ولت�سجيع �أفر�د �ملجتمع على زيارة 
�حلد�ئق �لعامة. و قد مت �لتربع بريع �ملعر�ض 

لبيت عبد�هلل.
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جمعية المرأة الهندية
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي �ليوم �ل�سنوي جلمعية 

�ملر�أة �لهندية �لتي تعمل من �أجل دعم �لتعليم، 
و�لتوعية �ل�سحية، وبر�مج �ملجتمع �ملحلي.
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دورة تدريبية حول
اإلسعافات األولية واإلنقاذ

نظم �لبنك �لأهلي �لكويتي دورة تدريبية حول 
�لإ�سعافات �لأولية و�لإنقاذ �سارك فيها 14 من 
موظفيه، تدربو� خاللها على �أ�س�ض �لإ�سعافات 

�لأولية و مهار�ت �لإنقاذ يف حالت �لطو�رئ، 
وذلك بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
�لتابعة لوز�رة �لد�خلية و�إد�رة �سئون �خلدمات 

�لطبية من وز�رة �ل�سحة.
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المساعدات اإلنسانية
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي خالل �سهر رم�سان 

�ملبارك بتوزيع �سناديق مو�د غذ�ئية بالتعاون مع 
جمعية �لهالل �لأحمر �لكويتية بهدف م�ساعدة 

�لأ�سر �ملحتاجة.
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زيارة د ار المسنين
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي بزيارة �لنزلء 

�مل�سنني يف  دور �لرعاية �لإجتماعية مبنا�سبة 
�لإحتفالت بالعيد �لوطني و عيد �لتحرير 

تعزيزً� للروح �لوطنية وم�ساركة �مل�سنني بهجة 
�لإحتفال يف هذه �ملنا�سبة �لغالية. 
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اليوم العالمي للعمل اإلنساني
�سارك �لبنك �لأهلي �لكويتي باليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين 

من خالل تطوع جمموعة من موظفي �لبنك لتوزيع 
م�ساعد�ت على عمال �لنظافة �ملنت�سرين يف مناطق �لكويت، 

�إميانًا منه بدعم هوؤلء �لعاملني وتعزيز مفهوم �لعمل 
�لإن�ساين يف �ملجتمع. 
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يوم األرض
�سارك �لبنك �لأهلي �لكويتي يف يوم �لأر�ض �لذي يعد و�حدً� 
من �أهم �ملبادر�ت �لبيئية يف �لعامل من خالل �إطفاء �لأنو�ر 

يف �ملقر �لرئي�سي للبنك مبدينة �لكويت. 
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األنشطة 
العامة

غراس
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية برنامج حملة 
»غر��ض« �لتوعوية و�مل�سابقة �لتي نظمها برنامج 
»غر��ض« �لوطني ملكافحة �ملخدر�ت حتت �سعار 

»ر�سمتي .. وقايتي« يف �ملد�ر�ض وقد �أقيم حفل بهذه 
�ملنا�سبة يف مكتبة �لكويت �لوطنية بح�سور جاللة 

�مللكة �سيلفيا ملكة �ل�سويد، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
موؤ�س�سة منتور �لعاملية.
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حفل تخريج
أكاديمية األهلي

�إحتفى �لبنك �لأهلي �لكويتي
بتخريج �ملجموعة �لثامنة ع�سر 

و�لتا�سعة ع�سر من �ملوظفني 
�مل�ساركني يف �أكادميية �لأهلي

لي�سل عدد �خلريجني خالل 2016 
�إلى 39 خريجًا.
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معرض الفرص الوظيفية 
في جامعة الخليج

�سارك �لبنك �لأهلي �لكويتي يف 
معر�ض �لفر�ض �لوظيفية �لثامن ع�سر 

�لذي نظمته جامعة �خلليج للعلوم 
و�لتكنولوجيا، بهدف توفري فر�ض 

�لعمل و تطوير �لقياد�ت �ل�سابة يف 
�لقطاع �مل�سريف.
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معرض الفرص الوظيفية
في الجامعة العربية المفتوحة

�سارك �لبنك �لأهلي �لكويتي يف معر�ض
�لفر�ض �لوظيفية �لذي �أقيم يف �جلامعة

�لعربية �ملفتوحة بهدف دعم �ل�سباب
�لكويتي حديثي �لتخرج �لباحثني عن فر�ض 

وظيفية يف �لقطاع �مل�سريف.
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الموارد البشرية

برنامج  توظيف وتدريب الكويتيين
�إحتفى �لبنك �لأهلي �لكويتي با�ستكمال �إثنني من �ملوظفني حديثي 

�لتخرج لربنامج توظيف وتدريب �لكويتيني للعمل يف �لقطاع 
�مل�سريف �لذي نظمه معهد �لدر��سات �ملعرفية يف عام 2016.
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شهر التوعية بمرض سرطان الثدي
�أطلق �لبنك �لأهلي �لكويتي �سل�سلة من �ملبادر�ت 

لدعم �سهر �لتوعية مبر�ض �سرطان �لثدي قدم من 
خاللها  كتيبات توعية للعمالء و للموظفني وعرو�ض 
تخفي�سات خا�سة على فحو�سات �ل�سرطان مقدمة 

من م�ست�سفى رويال حياة.
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عيد األم
�إحتفل �لبنك �لأهلي �لكويتي بعيد �لأم
مع موظفيه وعمالئه تقدير� لإجناز�ت

�لأم و�عرت�فا بتفانيها يف �سبيل تن�سئة وتربية 
�لأبناء و�ملحافظة على �لرت�بط �لأ�سري.
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حملة الصيف الترويجية
خالل مو�سم �ل�سيف قدم �لبنك �لأهلي �لكويتي جمانًا 

�آي�ض كرمي لكافة �لعمالء و�ملوظفني باملكتب �لرئي�سي 
وجميع فروع �لبنك.
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اإلحتفال باألعياد الوطنية
�إحتفل �لبنك �لأهلي �لكويتي بالعيد �لوطني ويوم �لتحرير مع موظفيه بتوزيع �أعالم �لكويت

وباجات مزينة بال�سعار�ت �لوطنية حر�سًا منه على تعزيز �لروح �لوطنية وتر�سيخ حب
�لكويت بني موظفيه و�ملجتمع.
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عرض بروتين بوكس الصحي
قدم �لبنك �لأهلي �لكويتي جلميع موظفيه خ�سومات 

على جميع بر�مج �لوجبات �ل�سحية من بروتني بوك�ض 
حتت �إ�سر�ف نخبة من ذوي �لخت�سا�ض حر�سًا من 

�لبنك على تفعيل برنامج �لإهتمام بالعاملني
وت�سجيعهم على �تباع منط حياة �سحي.
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اليوم العالمي للصحة
ز�ر فريق طبي من م�ست�سفى رويال حياة �لبنك �لأهلي �لكويتي لإجر�ء 
فحو�سات طبية جمانية للموظفني حر�سًا منه على ن�سر �لوعي �ل�سحي

بني �ملوظفني مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سحة. 
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األنشطة الداخلية

حملة التبرع بالدم السنوية
نظم �لبنك �لأهلي �لكويتي حملة �لتربع 
بالدم �ل�سنوية ملوظفيه بالتعاون مع بنك 

�لدم �ملركزي تعزيزً� لدور �لبنك يف 
�مل�سئولية �لإجتماعية.
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معسكر هوب ماونتن لكرة السلة
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي مع�سكر هوب ماوننت لكرة �ل�سلة 

من خالل تدريب رفيع �مل�ستوى. كما يعمل �ملع�سكر على ت�سجيع 
ممار�سة �لريا�سة و�لعمل بروح �لفريق و�لعي�ض بنمط و �أ�سلوب 

حياة �سحي من خالل لعبة كرة �ل�سلة.
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البطولة الدولية لكرة السلة
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي �لبطولة �لدولية لكرة 

�ل�سلة �لتي نظمتها �لأكادميية �لربيطانية للريا�سة 
بالتعاون مع �ل�سفارة �لرومانية. 
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الرياضة

بطولة األهلي السنوية لكرة القدم
�أقام �لبنك �لأهلي �لكويتي �لبطولة �ل�سنوية

�خلام�سة لكرة �لقدم �لتي �سارك فيها 32 فريقًا.
وح�سل �لفريق رقم 23 على �ملركز �لأول و�لذي يتكون

من خالد �لف�سالة، ماجد �لعنزي، �أحمد زكريا،
ع�سام حممد، �سامر �أبو بكر، طارق ورد�ين.
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الجمعية الكويتية لرعاية األطفال
في المستشفى

يتربع �لبنك �لأهلي �لكويتي �سنويًا للجمعية �لكويتية لرعاية 
�لأطفال يف �مل�ست�سفى )KACCH(. و ي�سرف على �إد�رة �جلمعية 

جمموعة من �ملتطوعني، كما توظف �جلمعية عددً� من �ملهنيني 
�ملحرتفني برعاية �لأطفال و �أ�سرهم د�خل �مل�ست�سفى.
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الحملة الطبية التوعوية
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية �حلملة 

�لطبية �لتطوعية - م�ست�سفى تيدي بري، �لتي 
قام بتنظيمها �أكرث من 270 متطوع من مقدمي 

�لرعاية �ل�سحية يف �لكويت. حيث تهدف 
�حلملة �إلى �إز�لة خوف �لأطفال و�لرهبة من 

زيارة �لطبيب، و �ل�سعي �إلى تغيري مفهوم �لطفل 
عن زيارة �لطبيب من خالل حماكاة �لعالج 

ومتطلباته على »دب �سغري« ويكون �لطفل نف�سه 
هو �لطبيب �ملعالج. 
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اليوم العالمي لمرض السكري
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي بتقدمي خ�سومات لعمالئه يف م�ست�سفى 

رويال حياة مبنا�سبة �ليوم �لعاملي ملر�ض �ل�سكري لت�سليط �ل�سوء على 
�لتوعية مبر�ض �ل�سكري و�لعالجات �لفعالة لهذ� �ملر�ض.
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حملة »لوياك« للتبرع بالدم
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية حملة »لوياك« 

�ل�سنوية �لر�بعة للتربع بالدم �لتي �نطلقت مب�سرية 
للدر�جات �لنارية من �ملقر �لرئي�سي ملنظمة 

»لوياك«، و �نتهت عند معهد د�سمان لل�سكري. 
حيث قام ر�كبو �لدر�جات �لنارية �مل�ساركون 

يف �مل�سرية بالتربع بالدم.
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اليوم المفتوح لمركز الكويت
لمكافحة السرطان

قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية �ليوم �ملفتوح ملركز �لكويت ملكافحة 
�ل�سرطان مبنا�سبة �سهر �لتوعية ب�سرطان �لثدي. وتاأتي رعاية �لأهلي لهذ� 

�حلدث �إميانًا باأهمية ن�سر �لوعي بهذ� �ملر�ض و�سبل �لوقاية منه، �إلى 
جانب �لحتفاء بكل �ل�سيد�ت �للو�تي جنحن يف �ل�سفاء من �سرطان �لثدي 

تقديرً� لعزميتهن يف مقاومة هذ� �ملر�ض. 
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التوعية بمرض سرطان الثدي
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية �لفعالية �لتوعوية مبر�ض �سرطان 

�لثدي �لتي نظمتها ر�بطة �ملر�أة �لكويتية يف �لكويت لتقدمي يد 
�لعون للن�ساء �مل�سابات ب�سرطان �لثدي.
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مؤتمر مرض السكري
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي موؤمتر مر�ض �ل�سكري �لر�بع بتنظيم 

من م�ست�سفى �لأمريي و �لذي �أقيم يف �سهر �أبريل 2016.

الصحة
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زيارة مدرسة الكويت الوطنية اإلنجليزية
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي بزيارة مدر�سة �لكويت �لوطنية 

�لإجنليزية لتقدمي حما�سرة تعريفية عن �ملنتجات و�خلدمات 
�مل�سرفية. 
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إستضافة طلبة المدرسة الهندية التعليمية
�إ�ست�ساف �لبنك �لأهلي �لكويتي جمموعة من طلبة وطالبات �ملرحلة 

�لثانوية لدى �ملدر�سة �لهندية �لتعليمية لتقدمي حما�سرة حول �لأنظمة 
�مل�سرفية و�ملنتجات و�خلدمات �لتي يقدمها �لبنك �إلى جانب �أدو�ت 

�لت�سويق و�لإت�سالت �إميانًا من �لبنك بدعم قطاع �لتعليم وتعزيزً� لدوره 
�لفاعل يف دعم �مل�سرية �لتعليمية.
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الكرنفال السنوي لألكاديمية البريطانية
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي �لكرنفال �ل�سنوي لالأكادميية 

�لربيطانية للفنون �لعاملية و�لريا�سة �لعاملية، حر�سًا منه على 
دعم �لتعليم و�لأن�سطة �لطالبية �ملختلفة �لتي تنمي مهار�ت 

وفكر �لطلبة كجزء من �لعملية �لتعليمية �ل�ساملة.
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معرض التصميم الهندسي
�سارك �لبنك �لأهلي �لكويتي يف رعاية معر�ض �لت�سميم �لهند�سي 

�لثالثني �لذي نظمته كلية �لهند�سة و�لبرتول بجامعة �لكويت 
تاأكيدً� على �لتز�مه بدعم �ل�سباب �لكويتي و�لقطاع �لتعليمي ، 

�مياًنا منه باأهمية ��ستثمار �لطاقات �ل�سبابية يف م�ستقبل �لكويت 
عرب حتفيزهم وم�ساعدتهم خالل �هم مر�حل حت�سيلهم �لعلمي.
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برنامج التدريب الصيفي
�أقام �لبنك �لأهلي �لكويتي برناجمُا تدريبيًا  �سيفيًا بالتعاون 
مع مركز لوذ�ن لإجناز�ت �ل�سباب )لوياك( وبرنامج �إعادة 

هيكلة �لقوى �لعاملة و�جلهاز �لتنفيذي للدولة، ��ستهدف 
�لربنامج ت�سليط �ل�سوء على �خلربة �لعملية و�لرتكيز على 
�أهمية مفهوم �لعمل �جلماعي، بال�سافة �إلى تعزيز �ملعرفة 

بالقطاع �ملايل و�لقطاع �مل�سريف يف �لكويت. 

التعليم
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بطولة مدرسة المعرفة 
أللعاب القوى

رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي �لدورة 
�خلام�سة لبطولة مدر�سة �ملعرفة 
لألعاب �لقوى لذوي �لإحتياجات 

�خلا�سة حيث �ساركت 24 موؤ�س�سة 
تعليمية على م�ستوى �لكويت. وقد 
تناف�ض �مل�ساركون �سمن جمموعة 

من �لألعاب �لريا�سية �لتي ت�سمنت 
رمي �جللة و �لقفز �حلر و �لقفز

من �لثبات.
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اليوم العالمي لذوي اإلحتياجات 
الخاصة

قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية ن�ساطات �جلمعية 
�لكويتية ملتابعة ق�سايا �ملعاقني مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لذوي 

�لإحتياجات �خلا�سة. وت�سمنت �لن�ساطات حما�سر�ت 
و�أيام مفتوحة وور�ض عمل ومعار�ض يف جمموعه من �ملر�كز 

مثل رو�سة �لندى لذوي �لإحتياجات �خلا�سة و مركز 
�خلر�يف لأن�سطة �لأطفال �ملعاقني.
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رعاية متالزمة الداون
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي حفل تخريج طلبة متالزمة �لد�ون من �لذين 

بذلو� جهود� متميزة  وتخرجو� بنجاح من  ور�ض عمل �سقل �ملهار�ت 
ملتالزمة �لد�ون. وقد مت ت�سميم ور�ض �لعمل هذه لتح�سني �ملهار�ت 

�لجتماعية وزيادة وعي �مل�سابني مبتالزمة �لد�ون، لتاأهيلهم للعي�ض 
ب�سكل �أف�سل و�لنخر�ط مع بقية �أفر�د �ملجتمع.
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يوم األرض العالمي
قام �لبنك �لأهلي �لكويتي بزيارة مدر�سة �لوفاء بنات 

- �إد�رة مد�ر�ض �لرتبية �خلا�سة لذوي �لحتياجات 
�خلا�سة مبنا�سبة يوم �لأر�ض �لعاملي و قام �ملوظفون 

بزر�عة �ستالت ونباتات و�أزهار يف حديقة �ملدر�سة 
مب�ساركة 30 طالب وطالبة ومب�ساعدة �ملعلمات. وقد 

كان �لهدف من هذه �لزيارة تعزيز معرفة �لطلبة باأهمية 
�لزر�عة وت�سجيع �مل�ساركة للمحافظة على �لبيئة.
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كرة القدم
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي بطولة مدر�سة 

�أكادميية �لكويت �لتعليمية لكرة �لقدم
ملد�ر�ض ذوي �لحتياجات �خلا�سة
مب�ساركة خمتلف مد�ر�ض �لكويت.

وكان �لهدف من هذه �لبطولة ت�سجيع
طالب ذوي �لحتياجات �خلا�سة على

�مل�ساركة يف �لأن�سطة �لريا�سية.
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بطولة البولينغ
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي بطولة 
�لبولينغ لطالب ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة �لذي نظمها مركز �لعا�سمة 
للبولينغ مبدر�سة �أحمد �لب�سر �لرومي 

يف منطقة �لدعية، و�سارك فيها 
�أكرث من 30 طالبًا من مد�ر�ض 

�لرتبية �خلا�سة.
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جمعية المكفوفين الكويتية
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي »مهرجان �لأهلي �لكويتي 

�لريا�سي« �لتي نظمته جمعية �ملكفوفني �لكويتية لعمل 
م�سابقات ريا�سية مثل �ل�سباحة للرجال و �لن�ساء و كرة 
�لهدف للرجال و مبار�ة تن�ض �لطاولة للرجال و�لن�ساء 

بهدف توفري ن�ساطات ريا�سية للمكفوفني ي�ستطيعون من 
خاللها ممار�سة ريا�ساتهم �ملف�سلة مع زمالئهم باأجو�ء 

تناف�سية ممتعة.
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جائزة األم المثالية
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي جائزة »�لأم 
�ملثالية لالإعاقات �لذهنية« �لتي نظمها 

مركز �خلر�يف لأن�سطة �لأطفال �ملعاقني 
حيث مّت تكرمي 15 من �أمهات �لأطفال 

�ملعاقني. ويقام هذ� �حلفل �ل�سنوي 
تكرميًا لالأمهات �للو�تي يقمن برعاية 

�أطفالهن ذوي �لإعاقة، وذلك تقدير� ملا 
يبذلن من عطاء وت�سحية يف �سبيل رعاية 

�أطفالهن وملثابرتهن على �إحد�ث فرق 
حقيقي يف حياتهم.
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مبرة األمل الخيرية
رعى �لبنك �لأهلي �لكويتي �حلفل 

�ملو�سيقي �ل�سنوي �لذي تقيمه مربة �لأمل 
�خلريية، حيث ت�سمنت �لأم�سية فرقة 
كور�ل مدر�سة �لكويت �لجنليزية من 

ذوي �لحتياجات �خلا�سة.
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 ذوو
اإلحتياجات

الخاصة
األوبريت الوطني

قام �لبنك �لأهلي �لكويتي برعاية �لأوبريت �لوطني �لذي نظمته 
وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل �حتفاًل بالعيد و�لوطني وعيد 
�لتحرير �لذي �سارك يف تقدميه ذوو �لحتياجات �خلا�سة حيث 

�سارك يف تقدمي هذ� �لأوبريت �أطفال من ذوي �لحتياجات 
�خلا�سة ومن دور �لرعاية �لجتماعية حر�سًا على تعزيز �حل�ض 

�لوطني وتر�سيخ �ل�سعور بالنتماء لأر�ض �لوطن.  
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يقوم �لبنك �لأهلي �لكويتي بدوره �لفاعل يف 
�مل�سئولية �لجتماعية ويوؤمن باأن لهذه �مل�سئولية 

تاأثري� �إيجابيا على �لروح �ملعنوية للموظفني، 
وبالتايل على �لقاعدة �لعري�سة من �أفر�د �ملجتمع. 

وخالل عام 2016 قدم �لبنك دعما ورعاية للعديد 
من �ملوؤ�س�سات �ملختلفة مع �لرتكيز على ذوي 

�لإحتياجات �خلا�سة. 

كما ��ستمر �لبنك يف م�سئوليته �لجتماعية طو�ل 
�لعام، حيث �سارك �ملوظفون بالتطوع يف عدد 
من �لأن�سطة و�ملنا�سبات �خلارجية. ونحن يف 

�لبنك �لأهلي �لكويتي نوؤمن باأن �مل�سئولية 
�لجتماعية هي فر�سة مل�ساركة �لأخبار �ل�سادقة 

و�ل�سارة و�لتي جتعل �لبنك يف �لنهاية فخور� 
مبا يقدمه من رعاية ودعم و�أنه يظل جزء� 

�أ�سا�سيا من بيئة �لأعمال �لتي يعمل فيها.
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