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ABK embraces corporate social 
responsibility and believes that it has
a positive effect on staff morale,
the society, and ultimately on the 
bottom line.

ABK strongly believes that social 
responsibility is an opportunity to 
generate honest, good news that makes 
the Bank proud and serves to remain
a fundamental part of the business, 
regardless of changing fortunes.

During 2017, ABK supported
a number of different institutions
with a focus on special needs.
The Bank also continued its internal
social responsibility efforts and 
throughout the year, staff volunteered
in a number of external events.

Moving into 2018, the Bank will focus
on promoting a healthy lifestyle with
a full campaign planned to support
this effort.
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SPECIAL
NEEDS
Special Needs Operetta
ABK sponsored the Ministry of
Social Affairs’ special needs
operetta that children with
special needs and children from 
care homes participated in.
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Sports Day at Hope
School for Special Needs
ABK sponsored Hope School for
Special Needs’ sports day where
a total of 250 students engaged
in various activities, such as
basketball, volleyball, hockey
and shooting the target. The
event was held in an effort to
promote sports and healthy
living among individuals with
special needs.
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National and Liberation Day 
Celebration at Al Kharafi Kids Center 
ABK celebrated Kuwait’s National and Liberation 
Days with children at the Al Kharafi Kids Center.
The event, which featured traditional Kuwaiti
music and decoration, aimed to help children 
engage with the public whilst strengthening
their knowledge, sense of nationalism,
and joy during this special occasion.
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Kuwait Blind Association
ABK provided Kuwait Blind Association with the Holy Quran
in braille to help individuals who are visually impaired to
read the Holy Quran during Ramadan.
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Hope & Happiness 
Voluntary Group 
Gergian 
ABK sponsored the
Hope & Happiness 
Voluntary Group gergian 
celebration that aimed 
to spread the spirit of 
the Holy month among 
children with Down
Syndrome and their 
families.
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Earth Day
ABK sponsored the Green 
School Program event, a Kuwait 
Environment Protection Society 
(KEPS) initiative, which was held
in celebration of Earth Day
at Al Resalah Bilingual School. The 
event featured an educational 
workshop for special needs 
students and an exhibition in 
which the students’ artwork was 
displayed.
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KEAS Football 
Tournament
ABK sponsored Kuwait Educational 
Academy School’s (KEAS) football 
tournament. Several students from 
different special needs schools 
participated in the event that was 
held in an effort to encourage them 
to engage in sports activities.
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Al Ma’arefa Athletics Tournament
ABK sponsored the 6th 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.



World Autism Day 
ABK sponsored a World
Autism Day celebration
held by Kuwait Dream
Center, a UK accredited
Early Intervention Centre 
specialized in autism. During 
the event, children from the 
centre enjoyed a fun-filled
day of various activities.
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KISR Walkathon
ABK sponsored the ‘Guide
Their Sight with Your Heart’ 
Walkathon which was organized 
by the Kuwait Institute for 
Scientific Research (KISR) in 
celebration of World Braille Day. 
The event emphasized ABK’s 
commitment to working with 
the community, particularly by 
supporting programs for special 
needs individuals. 
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Educational Workshops
School for Girls Exhibition 
ABK sponsored Educational Workshops
School for Girls’ annual handy crafts
exhibition.
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Summer Student Development Program
ABK held its Summer Student Development Program in 
collaboration with LOYAC & MGRP. The program provided 
students with firsthand experience of being in a working 
environment and raised awareness about the financial 
sector and banking industry in Kuwait.
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EDUCATION
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Al Sareef 
Kindergarten Forum
ABK sponsored the ‘Linking 
Between Competencies &
Learning through Projects’  
forum that was held at the 
Al Sareef Kindergarten.



KIMUN 2017 
Conference
ABK sponsored the Kuwait 
International Model 
United Nations (KIMUN) 
conference, reinforcing its 
keenness to contribute to 
the development of Kuwait’s 
youth. KIMUN is a student-run 
non-profit organization
that aims to foster global 
leaders and to create an 
environment for international 
students from around
the globe to interact and 
share ideas on the world’s 
pressing problems. 
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‘The Space Within’ Seminar
ABK sponsored ‘The Space Within’ 
seminar by the internationally renowned 
coach, Michael Neil, which aimed to help 
attendees unleash their personal and 
professional potential through a deeper 
understanding of the mind.
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Public Authority for Applied 
Education and Training
ABK sponsored the honoring graduation 
ceremony for Training Colleges and 
Special Courses of Public Authority for 
Applied Education and Training.
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Kuwait University’s 
College of
Engineering
Design Exhibition
ABK participated in
the 31st and 32nd

Engineering Design
Exhibition at Kuwait
University that
showcased students’
various projects from
different majors. This
effort demonstrates
the Bank’s support
and commitment
to education and
Kuwait’s youth.
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HEALTH

Diabetes Annual Symposium
ABK sponsored the 5th Annual Symposium on Diabetes organized by
Al Amiri Hospital’s Diabetes Unit. This coincides with the Bank’s
strong belief in playing an active role in supporting initiatives that
lead to the advancement of Kuwait’s healthcare systems and professionals.
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LOYAC Blood Donation Drive
ABK sponsored the Lothan Youth Achievement 
Center’s (LOYAC) 5th Blood Donation Drive. The 
event commenced with a bike motorcade that 
started from the LOYAC offices in Al Qibliya School 
and ended at Dasman Diabetes Institute where 
the participating bikers then donated blood.



KACCH Donation
ABK contributed to Kuwait Association for the Care
of Children in Hospital (KACCH) through its annual donation.
KACCH is run by volunteers and employs professionals
to provide support for children in hospital and their families.
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Teddy Bear Hospital
ABK sponsored the Teddy Bear 
Hospital initiative for the second 
consecutive year. The event was 
organized by student volunteers 
from the Faculty of Medicine at 
Kuwait University to promote 
early learning through play. It is a 
worldwide program that provides 
primary school students with the 
opportunity to interact with young 
doctors and experience a hospital’s 
atmosphere without being patients 
themselves.
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SPORT
ABK Annual
Football Tournament
ABK kicked off its 6th Annual Football 
Tournament that eight academies for 
children participated in. First place 
went to ‘Barzouka’ and second place 
was won by ‘Al Jahra Stars.’



6th Annual Golf
Challenge Event
ABK hosted its 6th Annual Golf 
Challenge event at the Sahara Kuwait 
Golf Resort on April 2, 2017. On 
the warm, sunny day, 80 golfers 
participated and competed in teams 
of four for the sought-after ABK Golf 
Challenge trophy.
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Kuwait Youth
Basketball Tournament
ABK was the platinum sponsor of 
the 2017 Kuwait Youth Basketball 
Tournament held at the American 
International School of Kuwait 
(AIS). The tournament was 
organized to increase the youth’s 
sport activity during the Holy 
month of Ramadan to promote a 
healthy lifestyle.
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INTERNAL
ACTIVITIES

Blood Donation Drive
ABK held its Annual Blood
Donation Drive for employees
in collaboration with Kuwait
Central Blood Bank.
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World Health Day
ABK celebrated World Health Day by distributing green 
apples and informative flyers to raise awareness and 
to mark the anniversary of the founding of the World 
Health Organization. 



World Smile Day
ABK celebrated World 
Smile Day by distributing 
brownie jars to all 
employees. 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.
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Kuwait’s National and Liberation Days
ABK celebrated Kuwait’s National and Liberation 
Days by handing out the Kuwaiti flag and themed 
pins as well as by serving traditional sweets and 
Arabic coffee to strengthen the national spirit 
among staff.
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ABK Sweet Summer
ABK offered all customers and 
staff free scoops of ice cream
as part of the Bank’s ‘Sweet
Summer’ campaign.
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Bowling
Tournament
ABK held its second 
staff bowling 
tournament in an 
effort to strengthen 
the ties between 
employees in an 
enjoyable stress-free
atmosphere.



Mother’s Day
ABK celebrated Mother’s
Day with staff and customers to  
demonstrate its appreciation of 
mothers and their unwavering 
dedication and support towards 
their families.
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Ramadan Ghabga 
ABK held a ghabga to celebrate the Holy 
month of Ramadan and the Bank’s 50th 
anniversary at the Jumeirah Messilah 
Beach Hotel & Spa where staff gathered 
to enjoy an evening of entertainment 
and prizes. A 2017 GMC Terrain was 
given away as part of a lucky draw which 
was won by Mr. Ahmad Fadel, a member 
of the Retail Banking Division.
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HUMAN
RESOURCES

ABK Employees Achieve IBS Professional Qualifications
Seven ABK employees successfully graduated from professional courses held 
by Kuwait’s Institute of Banking Studies (IBS).
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AUM Job Fair
ABK participated in the American University of the Middle 
East (AUM) 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) 
19th job fair that aimed to 
attract future employees 
and to develop young 
leaders in the banking 
sector.
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ABK Academy
ABK’s 20th, 21st and 22nd group of participants graduated
from ABK Academy, a total of 45 graduates for 2017.
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Talent Program
ABK launched its talent 
program for the second 
consecutive year that provides 
high-potential ABK staff with a 
structured learning experience 
to succeed in existing roles 
and future responsibilities.
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World Humanitarian Day
ABK celebrated World Humanitarian 
Day by distributing packages to street 
cleaners across Kuwait to demonstrate 
its support of the hardworking 
individuals who keep the streets of 
our beloved Kuwait clean.

GENERAL
ACTIVITIES
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Ministry of Social 
Affairs’ Mother’s 
Day Celebration
ABK sponsored the
Ministry of Social Affairs’ 
Mother’s Day celebration 
and presented elderly 
home residents with gifts 
on this occasion.
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Relief Packages
ABK, in collaboration with Kuwait Red Crescent 
Society, distributed relief packages during the 
Holy month of Ramadan to underprivileged 
families and individuals in Kuwait.
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Eid Al Fitr
ABK celebrated Eid Al Fitr at 
Al Amiri Hospital by distributing 
gifts across the children’s wards 
thus spreading the joy of the 
holiday among the young patients.
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Indian Women’s 
Association Event
ABK sponsored the Indian 
Women’s Association event 
that works towards supporting 
education, health awareness, 
and community programs for 
the underprivileged.  



KRCS Gold Humanitarian Partner
ABK was named 2017’s Gold Humanitarian 
partner by Kuwait Red Crescent Society (KRCS)
for its contributions throughout the year.
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Sign Language Training Courses
ABK held sign language training courses
for 31 branch staff to improve communication 
with its customers with hearing disabilities.
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Wellness Day 
ABK UAE, in collaboration 
with Generali Group and 
other brokers, held a 
wellness awareness session 
and offered staff free tests 
to ensure their wellbeing. 

UAE
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Student Program
For the second year, ABK UAE 
provided students with valuable 
banking information through 
its leading program that aimed 
to enhance Emirati students’ 
business skills and help them 
learn more about the private 
employment sector.
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ABK UAE Celebrates 
Kuwait’s National
and Liberation Days
ABK UAE celebrated Kuwait’s 
National and Liberation Days at
an event where staff and several 
individuals engaged in the festivities.
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UAE National Day 
ABK UAE celebrated the UAE’s National Day by decorating 
the Bank’s branches and organizing a lunch to bring staff 
together during this occasion.
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Ramadan
In celebration of the Holy month 
of Ramadan, ABK UAE organized
a get-together for staff who made 
donations to charity. 
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Ahl-Masr Foundation Donation
ABK-Egypt made a donation to Ahl-Masr
Foundation as a contribution to building
the largest non-profit hospital in the
Middle East and Africa that specializes
in the prevention and treatment of burns. 

EGYPT
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Abu El Reesh Japanese Hospital Donation
ABK-Egypt made a donation to Abu El Reesh Japanese Hospital. 
This contribution followed ABK’s cards CSR campaign whereby 
the Bank donated 1% of all ABK credit cards’ total purchases and 
issuance fees during the Holy month of Ramadan to the hospital. 
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التبرع لمستشفى أبو الريش الياباني
تربع البنك الأهلي الكويتي - م�شر مل�شت�شفى اأبو الري�ش الي�ب�ين. ت�أتي هذه 

امل�ش�همة �شمن برن�مج امل�شئولية الإجتم�عية للبنك حيث تربع بن�شبة 1% من 
قيمة امل�شرتي�ت على بط�ق�ت البنك الأهلي الكويتي خالل �شهر رم�ش�ن املب�رك.
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مصر

التبرع لمؤسسة أهل مصر
تربع البنك الأهلي الكويتي - م�شر ملوؤ�ش�شة اأهل م�شر 
مل�ش�همته� يف بن�ء اأكرب م�شت�شفى غري ربحي يف ال�شرق 

الأو�شط واأفريقي� واملتخ�ش�ش يف عالج احلروق.                                                                                                                                          
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رمضان
نظم البنك الأهلي - الإم�رات اإحتف�ل 

مبن��شبة رم�ش�ن وقدم تربع�ت 
جلمعي�ت خريية.
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اليوم الوطني لدولة اإلمارات
 اإحتفل موظفو البنك الأهلي - الإم�رات

ب�لعيد الوطني لدولة الم�رات حيث
ق�موا بتزيني اأفرع البنك وتنظيم حفل غذاء.
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البنك األهلي - اإلمارات 
يحتفلون بأعياد الكويت

اإحتفل موظفو البنك الأهلي - الإم�رات 
ب�لعيد الوطني الكويتي وعيد التحرير.
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برنامج الطالب
لل�شنة الث�نية، ق�م البنك الأهلي - الإم�رات 

بتزويد الطالب مبعلوم�ت بنكية قيمة 
من خالل اإدارته لربن�مج يهدف لتعزيز 

مه�راتهم. 
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يوم العافية
نظم البنك الأهلي - الإم�رات جل�شة 
توعوية للعن�ية ب�ل�شحة ب�لتع�ون مع 
جمموعة جرنايل ووفرت اختب�رات 
جم�نية للموظفني ل�شم�ن �شحتهم.

اإلمارات 
العربية 
المتحدة
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دورات تدريب لغة اإلشارة
نظم البنك الأهلي الكويتي دورات لتعليم لغة الإ�ش�رة 

لـ 31 موظف لتح�شني التوا�شل مع عمالئهم ذوي 
الإع�قة ال�شمعية يف اأفرع البنك.
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الشريك اإلنساني للهالل األحمر الكويتي
ن�ل البنك الأهلي الكويتي لقب ال�شريك الإن�ش�ين لع�م 2017 من 

قبل الهالل الأحمر الكويتي.



جمعية المرأة الهندية
رعى البنك الأهلي الكويتي اليوم ال�شنوي جلمعية املراأة 

الهندية التي تعمل من اأجل دعم التعليم، والتوعية 
ال�شحية، وبرامج املجتمع املحلي لالأ�شر املحت�جة.
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عيد الفطر السعيد
احتفل البنك الأهلي الكويتي بعيد الفطر 
ال�شعيد مع الأطف�ل املر�شى يف م�شت�شفى 

الأمريي بتوزيع الهداي� على الأطف�ل يف 
الأجنحة املخ�ش�شة لهم و م�ش�ركتهم فرحة 

العيد اأثن�ء فرتة عالجهم.

44



المساعدات اإلنسانية
ق�م البنك الأهلي الكويتي بتوزيع �شن�ديق مواد غذائية من خالل جمعية 

الهالل الأحمر الكويتية مل�ش�عدة الأ�شر املحت�جة خالل �شهر رم�ش�ن املب�رك.
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حفلة وزارة الشئون 
اإلجتماعية والعمل 

بمناسبة عيد األم
ق�م البنك الأهلي الكويتي برع�ية 

حفل دار رع�ية امل�شنني الت�بعة 
لوزارة ال�شئون الإجتم�عية والعمل 

لالحتف�ل مبن��شبة عيد الأم و تقدمي 
هداي� يف هذه املن��شبة.

42



اليوم العالمي
للعمل اإلنساني

�ش�رك البنك الأهلي الكويتي ب�ليوم 
الع�ملي للعمل الإن�ش�ين من خالل 

تطوع جمموعة من موظفيه لتوزيع 
م�ش�عدات على عم�ل النظ�فة 

املنت�شرين يف من�طق الكويت، اإمي�نً� 
منه بدعم هوؤلء الع�ملني وتعزيز 

مفهوم العمل الإن�ش�ين يف املجتمع. 

األنشطة 
العامة
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برنامج المواهب المهنية
اأطلق البنك الأهلي الكويتي »برن�مج املواهب 

املهنية« للع�م الث�ين على التوايل حيث مت اختي�ر 
جمموعة من موظفي البنك من ذوي الأداء 

املتميز والإمك�ني�ت الع�لية بهدف توفري بيئة 
تعليمية معدة ب�شكل علمي، لتحقيق النج�ح يف 

مه�مهم احل�لية وكذلك لتهيئتهم ملراكز قي�دية 
يف امل�شتقبل.
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حفل تخريج أكاديمية األهلي
اإحتفى البنك الأهلي الكويتي بتخريج املجموعة الع�شرين واحل�دية والع�شرين والث�نية والع�شرين من 

املوظفني امل�ش�ركني يف اأك�دميية الأهلي لي�شل عدد اخلريجني خالل 2017 اإلى 45 خريجً�.
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معرض الفرص 
الوظيفية في

جامعة الخليج 
�ش�رك البنك الأهلي الكويتي يف 

معر�ش الفر�ش الوظيفية الت��شع 
ع�شر الذي نظمته ج�معة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجي�، بهدف توفري 
فر�ش العمل وتطوير القي�دات 

ال�ش�بة يف القط�ع امل�شريف.
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المعرض الوظيفي لجامعة الشرق األوسط األمريكية
�ش�رك البنك الأهلي الكويتي يف معر�ش الفر�ش الوظيفية الذي اأقيم يف ج�معة ال�شرق 

الأو�شط الأمريكية بهدف دعم ال�شب�ب الكويتي حديثي التخرج الب�حثني عن فر�ش وظيفية 
يف القط�ع امل�شريف.
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موظفو البنك األهلي الكويتي 
يحصلون على شهادات دورات من 

معهد الدراسات المصرفية
تخرج �شبعة موظفني من دورات مهنية نظمه� معهد

الدرا�ش�ت امل�شرفية يف الكويت.

الموارد
البشرية
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MISSING 
TEXT
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 غبقة رمضان
اأق�م البنك الأهلي الكويتي غبقة رم�ش�نية بفندق 

جمريا �ش�طىء امل�شيلة على �شرف موظفيه مبن��شبة 
�شهر رم�ش�ن املب�رك والحتف�ل ب�لذكرى اخلم�شني 

لت�أ�شي�ش البنك. وتخللت الأم�شية الرتفيهية العديد من 
الفقرات وال�شحوب�ت وقد ف�ز ب�جل�ئزة الكربى وهي 

�شي�رة جي اإم �شي تريين 2017 ال�شيد اأحمد ف�شل من 
ق�شم اخلدم�ت امل�شرفية لالأفراد يف البنك.
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عيد األم
احتفل البنك الأهلي الكويتي بعيد الأم مع 

موظفيه وعمالئه تقديرا لإجن�زات الأم 
واعرتاف� بتف�نيه� يف �شبيل تن�شئة وتربية 
الأبن�ء واملح�فظة على الرتابط الأ�شري.



الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي 

والتدريب
ق�م البنك الأهلي الكويتي 

برع�ية اإحتف�لت تكرمي 
خريجي كلي�ت التدريب 

والدورات اخل��شة للهيئة 
الع�مة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
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حملة الصيف الترويجية
قدم البنك الهلي الكويتي اأطيب اأنواع 

الآي�ش كرمي جم�ن� لك�فة العمالء 
واملوظفني مبن��شبة بداية مو�شم 

ال�شيف.



اإلحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير 
احتفل البنك الأهلي الكويتي ب�لعيد الوطني ويوم التحرير 

مع موظفيه بتوزيع اأعالم الكويت وب�ج�ت مزينة ب�ل�شع�رات 
الوطنية وال�شتم�ع اإلى الأغ�ين الوطنية وتذوق احللوي�ت 

الكويتية التقليدية على مدار اليوم حر�شً� على تعزيز الروح 
الوطنية وتر�شيخ حب الكويت بني موظفيه واملجتمع.
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اليوم العالمي 
لإلبتسامة

اإحتفل البنك الأهلي الكويتي 
ب�ليوم الع�ملي للالإبت�ش�مة 

حيث ق�م بتوزيع احللوى على 
املوظفني. الأمر الذي يعك�ش 

اإهتم�م البنك بخلق اأجواء من 
البهجة وال�شرور ملوظفيه.
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يوم الصحة العالمي
احتفل البنك الأهلي الكويتي بيوم ال�شحة الع�ملي يف ال�ش�بع من اأبريل

وهو نف�ش اليوم الذي ت�أ�ش�شت فيه منظمة ال�شحة الع�ملية لزي�دة
الوعي بني املوظفني.
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حملة التبرع بالدم السنوية
نظم البنك الأهلي الكويتي حملة التربع 
ب�لدم ال�شنوية ملوظفيه ب�لتع�ون مع بنك 

الدم املركزي تعزيزًا لدور البنك يف 
امل�شئولية الإجتم�عية.

األنشطة
الداخلية
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بطولة كرة السلة
الكويتية للشباب

رعى البنك الأهلي الكويتي بطولة كرة 
ال�شلة الكويتية لل�شب�ب التي اأقيمت يف  
املدر�شة الأمريكية الدولية يف الكويت  
بهدف زي�دة الأن�شطة الري��شية خالل 

�شهر رم�ش�ن.
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بطولة الغولف
اأق�م البنك الأهلي الكويتي بطولة 

حتدي الغولف ال�ش�د�شة، التي 
تهدف اإلى جمع عمالء البنك 

وال�شرك�ء التج�ريني.



بطولة األهلي السنوية
لكرة القدم

اأق�م البنك الأهلي الكويتي البطولة ال�شنوية 
ال�ش�د�شة لكرة القدم التي �ش�رك فيه� ثم�نية 
فرق من اأك�دميي�ت كرة القدم وح�شل فريق 
»برازوك�« على املركز الأول كم� ح�شل فريق 

اأك�دميية »جنوم اجلهراء« على املركز الث�ين.
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الرياضة



حملة »مستشفى تيدي بير« 
الطبية التوعوية 

رعى البنك الأهلي الكويتي احلملة الطبية 
التطوعية »م�شت�شفى تيدي بري« للع�م الث�ين 

على التوايل والتي ق�م بتنظيمه� جمموعة 
الأك�دميية وهم طلبة متطوعون من كلية 

الطب مبركز العلوم الطبية ج�معة الكويت. 
حيث تهدف احلملة اإلى اإزالة خوف الأطف�ل 

والرهبة من زي�رة الطبيب، وال�شعي اإلى تغيري 
مفهوم الطفل عن زي�رة الطبيب من خالل 

حم�ك�ة العالج ومتطلب�ته على »دب �شغري« 
ويكون الطفل نف�شه هو الطبيب املع�لج. 
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الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى
يتربع البنك الأهلي الكويتي �شنويً� للجمعية الكويتية لرع�ية الأطف�ل يف امل�شت�شفى 

)KACCH(. و ي�شرف على اإدارة اجلمعية جمموعة من املتطوعني، كم� توظف اجلمعية 
عددًا من املهنيني املحرتفني برع�ية الأطف�ل واأ�شرهم داخل امل�شت�شفى.
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حملة »لوياك« للتبرع بالدم
ق�م البنك الأهلي الكويتي برع�ية حملة »لوي�ك« ال�شنوية اخل�م�شة 

للتربع ب�لدم التي انطلقت مب�شرية للدراج�ت الن�رية من املقر 
الرئي�شي ملنظمة »لوي�ك«، وانتهت عند معهد د�شم�ن لل�شكري. حيث 

ق�م راكبو الدراج�ت الن�رية امل�ش�ركون يف امل�شرية ب�لتربع ب�لدم.
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مؤتمر مرض السكري
رعى البنك الأهلي الكويتي موؤمتر مر�ش ال�شكري  اخل�م�ش بتنظيم من امل�شت�شفى الأمريي اإمي�نً� 

ب�أهمية دعم الفع�لي�ت الطبية وت�شجيع الأن�شطة لتح�شني اخلدم�ت الطبية املقدمة للمواطنني.

الصحة



معرض التصميم 
الهندسي

�ش�رك البنك الأهلي الكويتي يف 
رع�ية معر�شي الت�شميم الهند�شي 
احل�دي والثالثني والث�ين والثالثني 

اللذين نظمتهم� كلية الهند�شة 
والبرتول بج�معة الكويت ت�أكيدًا 

على التزامه بدعم ال�شب�ب الكويتي 
والقط�ع التعليمي واإمي�ًن� منه 

ب�أهمية ا�شتثم�ر الط�ق�ت ال�شب�بية 
يف م�شتقبل الكويت عرب حتفيزهم 

وم�ش�عدتهم خالل اهم مراحل 
حت�شيلهم العلمي.
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الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب

رعى البنك الأهلي الكويتي اإحتف�لت تكرمي خريجي 
كلي�ت التدريب والدورات اخل��شة للهيئة الع�مة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
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الحلقة النقاشية للمحاضر مايكل نيل
رعى البنك الأهلي الكويتي احللقة النق��شية للمدرب واخلبري الع�ملي م�يكل نيل حتت 

عنوان »اكت�شف ذاتك« امي�ن� منه مببداأ التطوير الذاتي من خالل تعميق الفهم والإدراك 
ملب�دئ عمل العقل الب�شري.
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مؤتمر نموذج
األمم المتحدة

رعى البنك الأهلي الكويتي موؤمتر منوذج 
الأمم املتحدة الأول �شمن جهوده املبذولة 

يف �شبيل دعم ال�شب�ب الكويتي. و يعترب 
منوذج الأمم املتحدة موؤ�ش�شة غري ربحية 
تدار من قبل جمموعة من الطلبة وتهدف 
اإلى تعزيز قدرات الق�دة وت�شعى نحو خلق 

بيئة للطلبة على م�شتوى الع�مل، للتف�عل 
وامل�ش�ركة ب�أفك�رهم حول اأهم الق�ش�ي� 
التي يواجهه� الع�مل يف الوقت احل�يل.
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منتدى في روضة الصريف
رعى البنك الأهلي الكويتي منتدى التعلم من 

خالل امل�ش�ركة يف رو�شة ال�شريف.
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برنامج التدريب الصيفي
اأق�م البنك الأهلي الكويتي برن�جمً� تدريبيً� �شيفيً� ب�لتع�ون مع مركز لوذان 

لإجن�زات ال�شب�ب )لوي�ك( وبرن�مج اإع�دة هيكلة القوى الع�ملة واجله�ز 
التنفيذي للدولة. ا�شتهدف الربن�مج ت�شليط ال�شوء على اخلربة العملية 

والرتكيز على اأهمية مفهوم العمل اجلم�عي، ب�ل�ش�فة اإلى تعزيز املعرفة 
ب�لقط�ع امل�يل والقط�ع امل�شريف  يف الكويت. 

التعليم



مدرسة الورش
التعليمية - بنات

رعى البنك الأهلي الكويتي املعر�ش النت�جي 
ال�شنوي ملدر�شة الور�ش التعليمية - بن�ت اإ�شه�م� 

منه يف دعم اأن�شطة ذوي الإحتي�ج�ت اخل��شة.
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سباق مشي معهد الكويت 
 )KISR( لألبحاث العلمية

رعى البنك الأهلي الكويتي �شب�ق امل�شي 
الذي نظمه معهد الكويت لالأبح�ث 

العلمية  احتف�َل بيوم برايل الع�ملي حتت 
�شع�ر »اأر�شد ب�شرهم بقلبك. اأتت هذه 

املب�درة لدعم الأن�شطة التي تخدم  ذوي 
الحتي�ج�ت اخل��شة وم�ش�عدتهم على 

الإندم�ج ب�ملجتمع.
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اليوم العالمي للتوحد
رعى البنك الأهلي الكويتي 

احتف�لت اليوم الع�ملي للتوحد 
الذي اأقيم يف مركز التوحد »كويت 

درمي �شنرت«، املعتمد من اململكة 
املتحدة واملتخ�ش�ش يف التدخل 
املبكر لعالج التوحد وقد ا�شتمتع 

الأطف�ل بيوم �ش�ر مليء ب�ملتعة 
والرتفيه من خالل العديد من 

الأن�شطة والفقرات امل�شلية. 
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بطولة المعرفة أللعاب القوى
رعى البنك الأهلي الكويتي الدورة ال�ش�د�شة لبطولة مدر�شة املعرفة لألع�ب القوى لذوي الحتي�ج�ت اخل��شة 

حيث �ش�ركت 24 موؤ�ش�شة تعليمية على م�شتوى الكويت. و قد تن�ف�ش امل�ش�ركون �شمن جمموعة من الألع�ب 
الري��شية التي ت�شمنت رمي اجللة  والقفز احلر والقفز من الثب�ت. 
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بطولة مدرسة أكاديمية 
الكويت التعليمية لكرة القدم

رعى  البنك الأهلي الكويتي بطولة مدر�شة 
اأك�دميية الكويت التعليمية لكرة القدم ملدار�ش 

ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة مب�ش�ركة خمتلف 
مدار�ش الكويت. وك�ن الهدف من هذه البطولة 
حث الطلبة من ذوي الإحتي�ج�ت اخل��شة على 

امل�ش�ركة يف الأن�شطة الري��شية لتنمية مه�راتهم 
وت�شجيعً� لالنخراط يف املجتمع واإ�شف�ء جو 

من املرح وال�شع�دة على حي�تهم من خالل تلك 
امل�ش�رك�ت.



يوم األرض
رعى البنك الأهلي الكويتي فع�لي�ت 
برن�مج املدار�ش اخل�شراء ب�لتع�ون 
مع اجلمعية الكويتية حلم�ية البيئة، 

والتي اأقيمت يف مدر�شة الر�ش�لة ثن�ئية 
اللغة اإحتف�ًل بيوم الأر�ش. �شمت 

الفع�لية ور�شة عمل تعريفية لطلبة ذوي 
الإحتي�ج�ت اخل��شة ب�ملدر�شة ومعر�ش 

لعر�ش ر�شوم�تهم واأ�شغ�لهم اليدوية.
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قرقيعان الفرحة واألمل
رعى البنك الأهلي الكويتي اإحتف�ل 

القرقيع�ن الذي اأق�مته جمموعة الفرحة 
والأمل التطوعية بهدف اإدخ�ل البهجة 

وال�شرور يف نفو�ش الأطف�ل الذين يع�نون 
من متالزمة الداون وع�ئالتهم خالل 

�شهر رم�ش�ن املب�رك.
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جمعية المكفوفين الكويتية 
�ش�هم البنك الأهلي الكويتي يف طب�عة ن�شخ من القراآن الكرمي بطريقة بريل جلمعية املكفوفني 

الكويتية خالل �شهر رم�ش�ن املب�رك لتمكني ذوي الإع�قة الب�شرية من قراءة القراآن الكرمي. 
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اإلحتفال باألعياد الوطنية
مع مركز الخرافي 

احتفل البنك الأهلي الكويتي ب�لعي�د الوطنية مع اأطف�ل مركز اخلرايف 
لأن�شطة الأطف�ل املع�قني، من خالل دعمه وم�ش�ركته يف الإحتف�لت التي 
اأق�مه� املركز مبن��شبة الأعي�د الوطنية. ت�شمن الإحتف�ل فقرات غن�ئية 

يف اأجواء تراثية كويتية تعزيزًا للروح الوطنية وخلق اأجواء من البهجة 
وال�شع�دة لدى الأطف�ل بغر�ش دجمهم مع اأفراد املجتمع. 
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األنشطة الرياضية لمدرسة 
هوب لإلحتياجات الخاصة 

رعى البنك الأهلي الكويتي الأن�شطة 
الري��شية التي نظمته� مدر�شة هوب 

لالحتي�ج�ت اخل��شة، والتي ح�شره� 250 
ط�لب �ش�ركوا يف اأن�شطة ري��شية متنوعة من 
بينه� كرة ال�شلة وكرة الط�ئرة ولعبة الهوكي 
والرم�ية، والتي تهدف اإلى ت�شجيع مم�ر�شة 
الري��شة ومنط احلي�ة ال�شحية للطلبة من 

ذوي الإحتي�ج�ت اخل��شة. 
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ذوو اإلحتياجات
الخاصة

أوبريت وزارة الشئون 
اإلجتماعية والعمل 

رعى البنك الأهلي الكويتي اأوبريت وزارة 
ال�شئون الجتم�عية والعمل الذي �ش�رك يف 

تقدميه اأطف�ل من ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة 
واأطف�ل من دور الرع�ية الجتم�عية.  
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يقوم البنك الأهلي الكويتي بدوره الف�عل يف 
امل�شئولية الإجتم�عية ويوؤمن ب�أن لهذه امل�شئولية 

ت�أثريًا اإيج�بيً� على الروح املعنوية للموظفني، 
وب�لت�يل على الق�عدة العري�شة من اأفراد املجتمع.

ونحن يف البنك الأهلي الكويتي نوؤمن ب�أن امل�شئولية 
الإجتم�عية هي فر�شة مل�ش�ركة الأخب�ر ال�ش�دقة 

وال�ش�رة والتي جتعل البنك يف النه�ية فخورًا مب� يقدمه 
من رع�ية ودعم واأنه يظل جزءًا اأ�ش��شيً� من بيئة 

الأعم�ل التي يعمل فيه�.

وخالل ع�م 2017 قدم البنك دعمً� ورع�ية للعديد 
من املوؤ�ش�ش�ت املختلفة مع الرتكيز على ذوي 

الإحتي�ج�ت اخل��شة. كم� اإ�شتمر البنك يف م�شئوليته 
الإجتم�عية طوال الع�م، حيث �ش�رك املوظفون ب�لتطوع 

يف عدد من الأن�شطة واملن��شب�ت اخل�رجية.

ويف ع�م 2018، �شريكز البنك على تعزيز منط حي�ة 
�شحي مع حملة ك�ملة تهدف اإلى دعم هذا اجلهد.
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