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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.

During 2018, ABK supported a number 
of different institutions with a focus on 
promoting a healthy lifestyle.

The Bank also continued its internal
social responsibility efforts with a full 
seasonal calendar whereby staff also 
volunteered in a number of external events.

Simpler Banking



Kuwait Association for the Care of Children
in Hospital (KACCH)
ABK contributes annually to KACCH, an organisation that 
employs professionals and is run by volunteers, in aid of 
providing support to children in hospital as well as
their families.

HEALTH

KUWAIT
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Teddy Bear 
Hospital Initiative 
ABK sponsored the Teddy 
Bear Hospital initiative 
organized by student 
volunteers from the 
Faculty of Medicine at 
Kuwait University for the 3rd 
consecutive year to promote 
early learning through play. 

Teddy Bear Hospital is 
a worldwide program 
that provides primary 
school students with the 
opportunity to interact 
with young doctors and 
experience the atmosphere 
of a hospital without being 
patients.
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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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5th Annual Pediatric Emergency Conference
ABK sponsored the 5th annual Pediatric Emergency Conference in 
support of the development of medical services catering to children.
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LOYAC’s Blood
Donation Drive
ABK sponsored LOYAC’s 6th 
blood donation drive. The event 
commenced with a bike motorcade 
that started from LOYAC’s offices 
in Al Qibliya School and ended at 
Boulevard in Salmiya where bikers 
donated blood.
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Wellness Movement
ABK sponsored Hadi Clinic’s ‘Wellness Movement’ 
in coordination with Vigor Events. The movement 
included health talks with specialized doctors, 
special health discounts and a mega wellness 
walk.
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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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“It is very simple
to be happy,
but it is very
difficult to
be simple.”
Rabindranath Tagore
(Poet)



12

College of Engineering Design Exhibition
ABK participated in the 33rd 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.

EDUCATION
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Summer Student Development Program
ABK held its Summer Student Development Program 
in collaboration with Lothan Youth Achievement Center (LOYAC) 
and Manpower and Government Restructuring Program (MGRP). 

The program provided firsthand experience of a working environment 
and raised awareness of the financial sector and the banking industry
in Kuwait.
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Kuwait University’s College of 
Medicine Ceremony 
ABK sponsored the honoring ceremony of 
Kuwait University’s College of Medicine 
in partnership with Kuwait University’s 
Medical Students Association.



The English School
Winter Festival
ABK sponsored The English School 
Winter Festival. The event featured a 
mini bazaar, children’s craft stations 
and an outdoor movie screening.
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Kuwait University’s 
Faculty of Dentistry 
Graduation
ABK sponsored the graduation 
ceremony for Kuwait University’s 
Faculty of Dentistry.
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“Simplicity
is the glory
of expression.”
Walt Whitman
(Poet)
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HUMAN
RESOURCES

Talent Program
ABK launched its 
talent program for 
the 3rd consecutive 
year to provide high-
potential ABK staff with 
a structured learning 
experience to succeed in 
existing roles and future 
responsibilities.
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Young Kuwaiti Development Program
ABK launched the Young Kuwaiti Development Program 
which is designed to nurture its young high potential 
workforce by familiarizing them with the skills required to 
become effective managers and leaders in the future.
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Job Fairs
ABK participated in several job fairs around Kuwait 
to provide fresh graduates with training and career 
opportunities in the banking sector.

The institutions included Kuwait University (KU), Gulf 
University for Science and Technology (GUST), American 
University of the Middle East (AUM),
American University of Kuwait (AUK), and the Manpower
and Government Restructuring Program (MGRP).

GUST

KU

GUST
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AUK

MGRP

AUM AUM
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Australian College of Kuwait (ACK) Career Fair
ABK conducted exclusive vocational orientation at ACK. 
ABK’s senior employees from different departments within the Bank met 
with students to explain the various roles and responsibilities within the 
banking sector with a view to encouraging a future career at ABK.
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ABK Academy 
Graduation
ABK’s 23rd, 24th, 25th & 26th 
groups of participants 
graduated from ‘ABK
Academy,’ a total of
86 graduates for 2018.
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ABK Employees 
Achieve IBS 
Professional 
Qualifications
Several ABK employees 
successfully graduated
from professional courses
held by Kuwait’s Institute
of Banking Studies.
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“There is no
greatness
where there
is no simplicity,
goodness
and truth.”
Leo Tolstoy
(Novelist)
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7th Annual Football Tournament
ABK kicked off the 7th Annual Football 
Tournament where eight academies for 
children participated. First place went to 
Strikers Academy and second place was won 
by Scorers Academy.

SPORTS
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7th Annual Golf Challenge Event
ABK hosted its 7th Annual Golf Challenge event at the 
Sahara Golf Resort and Spa on March 10, 2018. 

On a warm, sunny day, 80 golfers participated and 
competed in teams of four for the sought-after ABK Golf 
Challenge trophy which was won by Mr. Stewart Lockie, 
Mr. Ramzi Al Shamali, Mr. David Peterson, and
Mrs. Ali Peterson.
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5th International Men’s Volleyball 
Tournament Independence 
Cup 2018
ABK sponsored the 5th International Men’s 
Volleyball Tournament Independence Cup 2018 
under the patronage of the Greek Embassy. 
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Kuwait Banking 
Association’s (KBA)
Night Run
ABK joined KBA’s night run event 
where a number of ABK staff 
participated in the run.
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Kuwait Institute for Scientific 
Research (KISR) Walkathon
ABK sponsored the ‘Guide Their Sight 
with Your Heart’ walkathon which was 
organized by KISR in celebration 
of World Braille Day. 
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Hoop Mountain Basketball Camp
ABK sponsored the Hoop Mountain Basketball Camp
which gives young boys and girls the opportunity to develop 
their basketball skills with a coaching supervisor. The camp
also encourages the practice of sportsmanship, teamwork
and living a healthy lifestyle through basketball.
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“Simplicity
is prerequisite
for reliability.”
Edsger Dijkstra
(Computer Scientist)

33



GENERAL ACTIVITIES

9th Annual Takreem Awards 
ABK sponsored the 9th annual Takreem Awards 
held at the Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural 
Center in Kuwait. The award, founded by a 
well-known Lebanese TV presenter, Ricardo 
Karam, is considered to be one of the most 
prestigious honors granted to Arab achievers.

Mr. Michel Accad (Group CEO) presented one 
of the prizes at the ceremony.
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Ghiras
ABK sponsored the anti-drug 
initiative under Kuwait’s 
National Awareness Project 
against Drugs (Ghiras). The 
program, called ‘Building 
Parents Abilities in the 
Prevention of Drug Use and 
Negative Behavior,’ was run 
in collaboration with Mentor 
International. 



Relief Packages 
ABK distributed relief packages 
during the Holy Month of Ramadan 
in collaboration with the Kuwait Red 
Crescent Society to underprivileged 
families and individuals in Kuwait. 
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Indian Women’s Association (IWA) Annual Event
ABK sponsored IWA’s annual event. The association works
towards supporting education, health awareness and
community programs for the underprivileged. 
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Al-Bayan Bilingual School 
National Day Carnival
ABK sponsored the Al-Bayan Bilingual 
School carnival which was organized 
by the school’s Parents Teachers 
Association in celebration of Kuwait’s 
National and Liberation Days.
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Public Authority of The Disabled
National and Liberation Day Festival 
ABK sponsored the Public Authority of The Disabled’s festival which was 
organized by the Vocational Rehabilitation of the Public Authority of The 
Disabled on the occasion of National and Liberation days. The event was 
attended by a group of special needs children. 
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World Humanitarian Day  
ABK celebrated World Humanitarian Day by 
distributing eidiya (Eid money gift) to street 
cleaners and laborers in Souq Mubarakiya
to show the Bank’s appreciation and bring
a smile to their faces. 
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Kuwait Association for the Care of 
Children in Hospital (KACCH) Celebration  
ABK collaborated with KACCH during the Holy Month of Ramadan by visiting Ibn Sina and 
Farwaniya Hospitals to distribute Girgian bags to the children in hospital. A number of fun 
activities took place including face painting, colouring, and a surprise visit from a famous 
cartoon character.   
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Kuwait Blind Association
ABK provided the Kuwait Blind Association with the
Holy Quran in Braille during the Holy Month of Ramadan. 
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Mother’s Day 
Elderly Home Visit   
ABK sponsored the 
Ministry of Social
Affair’s Mother’s Day 
event, which was held
at the elderly home.
The event aimed to 
spread joy amongst 
senior citizens in a fun 
ambience with gifts 
distributed to elderly 
mothers on this 
special day.
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Sign Language 
ABK held training courses in sign language for its branch 
staff to assist the Bank’s special needs customers with
their banking needs. A total of 31 employees are fully 
trained across 7 branches.  
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“A vocabulary of truth
and simplicity will
be of service throughout
your life.”
Winston Churchill
(Statesman)



Blood Donation Drive
ABK held the Annual Blood Donation 
Drive for employees in collaboration 
with the Central Blood Bank.

INTERNAL
ACTIVITIES
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Cancer Awareness 
ABK rolled out a series of initiatives 
in support of World Cancer Day 
by distributing informative flyers 
and providing discounts on 
cancer screening tests at 
Global Med Clinic.
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Breast Cancer Awareness Month
In support of Breast Cancer Awareness month, ABK held a morning 
coffee event whereby informative flyers were distributed alongside 
a special discount at Hadi Clinic for breast cancer screening.
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World Diabetes 
Day 
ABK presented its 
employees with 
special discounts 
on diabetes-related 
treatments as well 
as meal plans and 
packages from Royale 
Hayat Hospital and Eat 
Smart to enhance the 
benefits of a healthier 
lifestyle at work.
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National & Liberation Days
ABK celebrated Kuwait’s National and Liberation 
Days by handing out the Kuwaiti flag and 
themed pins as well as serving traditional 
sweets and Arabic coffee to strengthen the 
national spirit amongst employees.
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Mother’s Day
ABK celebrated Mother’s Day with 
its staff members and customers 
to demonstrate its appreciation 
and support of mothers and their 
unwavering dedication and support 
to their families.
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Ramadan Ghabga
ABK celebrated the Holy Month of Ramadan 
at the Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa 
where staff enjoyed a fun-filled evening of 
entertainment and prizes. The event included 
a traditional Kuwaiti band, a jazz band, a 
decorated selfie stand and a calligraphy artist.
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ABK Sweet 
Summer
ABK offered all
customers and staff 
free scoops of ice 
cream as part of the 
ABK ‘Sweet Summer’ 
campaign.
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Bowling Tournament
ABK held the second annual bowling tournament for 
staff in an effort to strengthen the ties between the 
employees in an enjoyable stress-free atmosphere.
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“In character,
in manner, in style, 
in all things,
the supreme
excellence
is simplicity.”
Henry Wadsworth
Longfellow
(Poet)
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Kuwait National Day
ABK-UAE celebrated Kuwait’s National & Liberation 
Days at an event where staff and several individuals 
engaged in the festivities.

UAE
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Mother’s Day
ABK-UAE celebrated Mother’s 
Day with its female staff in 
appreciation of their support 
towards their families.



Cricket Team
ABK-UAE staff participated in matches to select the official 
ABK Corporate Cricket Team to represent the Bank in 2019.
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International Women’s Day
ABK-UAE staff were welcomed with a rose upon arrival at work on 
International Women’s Day to recognise the contribution women make to 
society, politics, economy, and their families.
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Bowling Event
ABK-UAE organized a staff bowling event to strengthen 
the ties between employees in a fun-filled atmosphere.
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Ramadan
ABK-UAE staff gathered to 
celebrate the Holy Month of 
Ramadan. Special gifts were 
handed out to all staff.



Diwali
ABK-UAE staff celebrated 
Diwali by wearing the 
Indian national dress to 
work on the day.
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Emirati Leadership Program
ABK-UAE provided students with valuable banking information 
through its leading program that aims to coach and enhance 
Emirati students’ business skills. In addition, a student 
was employed in HR to ensure the training is focused and 
continuously improved.
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EGYPT
Geziret El Kheir Foundation Donation
As part of its ongoing efforts to support local communities, 
ABK-Egypt made a donation to  Geziret El Kheir Foundation 
that was established by Gizera Sporting Club (GSC). 



The American University in Cairo Public School Scholarship Fund
ABK-Egypt signed for a full academic scholarship in the American University in Cairo (AUC) 
granted to a top student, Amr Atteya, from a public school seeking a Bachelor Degree under 
the ‘Al Ahli Bank of Kuwait - Egypt Public School Scholarship Fund.’ 
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Abu El Reesh 
Japanese Hospital 
for Children 
Donation
ABK-Egypt made a donation 
to support children in Abu 
El Reesh Japanese Hospital, 
the largest free pediatric 
hospital in Africa and the 
Middle East.

This contribution was part 
of the Ramadan credit card 
spending campaign where, 
for the second year, the 
Bank donated 1% of total 
local purchases. 
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Khayrazad Foundation Donation
During Ramadan, ABK-Egypt made a donation to Khayrazad NGO as part of their 8th fundraiser 
event with all funds directed to support the public hospitals. 

These include Cairo University Hospital through supplying the Critical Care Department with 
medical equipment for the Cardiac Emergency Unit and Cardiac Catheterization Unit. 

The funds also supported El Khazendar Public Hospital’s full renovation and supply of 
equipment for the main operating rooms.



Association of Friends of the National Cancer Institute (AFNCI)
ABK-Egypt made a donation to AFNCI dedicated towards cancer treatment and prevention 
among children that was channeled to the Children’s Cancer Hospital Egypt. 

In addition, ABK-Egypt employees decorated the hospital and visited the children to spread 
positive energy and draw smiles on the faces of the little patients and their families.
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Blood Donation
ABK-Egypt’s employees participated in a blood donation drive in cooperation with Misr 
El Kheir Foundation and National Blood Transfusion Services (Ministry of Health). 

73



Breast Cancer Awareness
ABK-Egypt launched a breast cancer awareness campaign in cooperation 
with the Breast Cancer Foundation of Egypt (BCFE). 
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Life Makers Foundation 
ABK-Egypt contributed to Life Makers 
Foundation by purchasing and distributing
100 winter blankets to underprivileged
families in Upper Egypt during the
winter season.  
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Shefaa Al Orman 
Hospital for Cancer 
Treatment 
ABK-Egypt contributed to the 
Dar Al-Orman Foundation 
through providing a 
chemotherapy room in Shefaa 
Al Orman Hospital for free 
cancer treatment in Luxor.  
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مستشفى شفاء األورمان 
لعالج األورام 

�صاهم البنك الأهلي الكويتي - م�صر 
بتقدمي تربع لدار موؤ�ص�صة الأورمان عن 

طريق تزويدها بغرفة للعالج الكيماوي يف 
م�صت�صفى �صفاء الأورمان لعالج الأورام 

باملجان يف الأق�صر.  

76



75

مؤسسة صناع الحياة - مصر 
�صاهم البنك الأهلي الكويتي - م�صر يف موؤ�ص�صة �صناع احلياة 

مب�صر عن طريق �صراء وتوزيع 100 بطانية على الأ�صر املحتاجة 
والفقرية يف �صعيد م�صر خالل ف�صل ال�صتاء.  
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التوعية بسرطان الثدي 
قام البنك الأهلي الكويتي - م�صر بتد�صني حملة التوعية ب�صرطان الثدي بالتعاون مع املوؤ�ص�صة 

  .)BCFE( امل�صرية ملكافحة �صرطان الثدي
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حملة التبرع بالدم 
�صارك موظفو البنك الأهلي الكويتي - م�صر يف حملة التربع بالدم بالتعاون مع موؤ�ص�صة م�صر 

اخلري وخدمات نقل الدم القومية )وزارة ال�صحة امل�صرية(.
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 )AFNCI( جمعية أصدقاء المعهد القومي للسرطان
قدم البنك الأهلي الكويتي - م�صر تربعا جلمعية اأ�صدقاء املعهد القومي لل�صرطان للم�صاهمة يف عالج 
مر�صى ال�صرطان ومنع انت�صاره بني الأطفال وقد  مت توجيه املبلغ مل�صت�صفى �صرطان الأطفال يف م�صر. 

وبالإ�صافة اإلى ذلك، قام موظفو البنك الأهلي الكويتي - م�صر بتزيني امل�صت�صفى وزيارة الأطفال لرفع 
روحهم املعنوية وتزويدهم بالطاقة الإيجابية ور�صم الب�صمة على وجوه املر�صى ال�صغار واأ�صرهم.  
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التبرع لجمعية خير زاد الخيرية 
قدم البنك الأهلي الكويتي - م�صر خالل �صهر رم�صان املبارك تربعا جلمعية خري زاد اخلريية وهي موؤ�ص�صة 

غري ربحية كجزء من حملتهم الثامنة جلمع التربعات، و�صوف يتم توجيه الأموال لدعم امل�صت�صفيات العامة،
والتي ت�صمل م�صت�صفى جامعة القاهرة من خالل تزويد »ق�صم العناية املركزة« بالأجهزة الطبية لوحدة

طوارئ القلب ووحدة ق�صطرة القلب.
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مستشفى أبو 
الريش الياباني 

لألطفال 
قدم البنك الأهلي الكويتي - 

م�صر تربعا لدعم الأطفال يف 
م�صت�صفى اأبو الري�ش الياباين 

لالأطفال، وهي اأكرب م�صت�صفى 
جمانية لعالج الأطفال يف قارة 

اأفريقيا وال�صرق الأو�صط.  

وياأتي هذا التربع كجزء من 
حملة الإنفاق با�صتخدام 

البطاقات الئتمانية خالل 
�صهر رم�صان لل�صنة الثانية 

على التوايل والتي يتربع فيها 
البنك بن�صبة 1 % من اإجمايل 

امل�صرتيات املحلية عن طريق 
البطاقات الئتمانية خالل 

ال�صهر الف�صيل.
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منح المدارس المصرية العامة-الجامعة األمريكية بالقاهرة 
وقع البنك الأهلي الكويتي - م�صر اتفاقية منحة اأكادميية كاملة يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة مت 
منحها للطالب املتفوق، عمرو عطية ، من مدر�صة م�صرية عامة للح�صول على درجة البكالوريو�ش 

مبوجب �صندوق منح املدار�ش امل�صرية العامة  برعاية البنك الأهلي الكويتي - م�صر.  
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مصر
مؤسسة جزيرة الخير 

كجزء من جهوده املتوا�صلة لدعم املجتمعات املحلية، قدم 
البنك الأهلي الكويتي - م�صر تربعا ملوؤ�ص�صة جزيرة اخلري 

  .)GSC( التي مت تاأ�صي�صها يف نادي اجلزيرة الريا�صي
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برنامج القيادة اإلماراتي 
قدم البنك الأهلي - الإمارات للطالب معلومات م�صرفية قيمة من خالل برنامج 

القيادة الذي يهدف اإلى تدريب الطلبة الإماراتيني وتعزيز مهاراتهم. وبالإ�صافة اإلى ذلك 
مت توظيف اأحد الطلبة يف اإدارة املوارد الب�صرية ل�صمان تركيز الدورات التدريبية

وحت�صني م�صتوى الطلبة ب�صكل م�صتمر.
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مهرجان الديوالي 
احتفل موظفو البنك الأهلي - الإمارات 

من اجلن�صية الهندية مبهرجان الديوايل 
بارتداء اللبا�ش الوطني الهندي اأثناء 

العمل خالل اليوم.
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رمضان 
احتفل البنك الأهلي - الإمارات ب�صهر رم�صان املبارك حيث مت

توزيع هدايا خا�صة على كافة املوظفني.
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البولينغ 
نظم البنك الأهلي - الإمارات م�صابقة يف البولينغ 

للموظفني لتقوية العالقات يف جو �صاده املرح واملتعة بينهم.
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اليوم العالمي للمرأة 
ا�صتقبل البنك الأهلي - الإمارات موظفاته بالورود حال و�صولهن للعمل

وذلك مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة تقديرًا مل�صاهمة املراأة و دورها يف 
املجتمع وال�صيا�صة والإقت�صاد ودعم الأ�صرة.
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فريق الكريكت 
�صارك موظفو البنك الأهلي - الإمارات يف مباريات 

لإختيار اأفراد الفريق الر�صمي للكريكت لتمثيل 
البنك يف عام 2019.
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عيد األم
احتفل البنك الأهلي - الإمارات مع موظفاته 

بعيد الأم تقديرَا جلهودهن يف تربية الأبناء ودعم 
الأ�صرة.
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اإلمارات العربية المتحدة

العيد الوطني وعيد التحرير للكويت
احتفل البنك الأهلي - الإمارات بالعيد الوطني

وعيد التحرير حيث �صارك املوظفون والعديد من الأفراد 
يف هذه الحتفالت.
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”في الشخصية 
واألخالق واألسلوب،

قمة التميز هي 
السهولة.  “
 هنري وادزورث

لونغفيلو
)شاعر(
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بطولة البولينغ 
نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البولينغ  الثانية  ملوظفيه اإميانا منه 

باأهمية الريا�صة و ن�صر روح الأ�صرة الواحدة بني املوظفني.  
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حملة الصيف 
الترويجية 

قدم البنك الهلي الكويتي 
اأطيب اأنواع الآي�ش كرمي 

جمانا لكافة العمالء 
واملوظفني مبنا�صبة بداية 

مو�صم ال�صيف.  
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غبقة رمضان  
اأقام البنك الأهلي الكويتي غبقة رم�صانية 
بفندق جمريا �صاطىء امل�صيلة على �صرف 
موظفيه مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك. 

و تخللت الأم�صية العديد من الفقرات 
الرتفيهية و الغنائية وال�صحوبات وركن 

خا�ش لل�صور التذكارية.  
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عيد األم 
احتفل البنك الأهلي الكويتي بعيد 
الأم مع موظفيه وعمالئه تقديرا 
لإجنازات الأم واعرتافا بتفانيها 

يف �صبيل تن�صئة وتربية الأبناء 
واملحافظة على الرتابط الأ�صري.
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اإلحتفال بالعيد الوطني
ويوم التحرير 

احتفل البنك الأهلي الكويتي بالعيد الوطني وعيد التحرير 
مع موظفيه بتوزيع اأعالم الكويت وباجات مزينة بال�صعارات 

الوطنية وال�صتماع اإلى الأغاين الوطنية وتذوق احللويات 
الكويتية التقليدية على مدار اليوم حر�صًا على تعزيز الروح 

الوطنية وتر�صيخ حب الكويت بني موظفيه واملجتمع. 
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اليوم العالمي للسكري 
قدم البنك الأهلي الكويتي جلميع 
موظفيه جمموعة من اخل�صومات 
على كافة انواع العالج و املنتجات 

اخلا�صة مبر�ش ال�صكري من 
م�صت�صفى رويال حياة و برامج 

الوجبات ال�صحية من اإيت
�صمارت لت�صجيعهم على اتباع

منط حياة �صحي. 
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شهر التوعية بمرض سرطان الثدي 
اأطلق البنك الأهلي الكويتي �صل�صلة من املبادرات لدعم �صهر التوعية مبر�ش �صرطان الثدي قدم من 

خاللها كتيبات توعية و عرو�ش تخفي�صات خا�صة على فحو�صات �صرطان الثدي.  
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التوعية بمرض السرطان  
اأطلق البنك الأهلي الكويتي �صل�صلة من 

املبادرات لدعم يوم التوعية مبر�ش ال�صرطان 
قدم من خاللها كتيبات توعية للعمالء

وللموظفني و عرو�ش تخفي�صات خا�صة على 
فحو�صات ال�صرطان مقدمة من م�صتو�صف 

جلوبال ميد كلينيك.  
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األنشطة الداخلية

حملة التبرع بالدم السنوية 
نظم البنك الأهلي الكويتي حملة التربع بالدم ال�صنوية ملوظفيه بالتعاون 

مع بنك الدم املركزي تعزيزًا لدور البنك يف امل�صئولية الإجتماعية.
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”إذا امتلكت
مفردات الحقيقة

والسهولة
فستكون في
خدمتك طوال

حياتك.  “
 ونستون تشرشل

)رئيس وزراء(
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دورات لغة اإلشارة للموظفين 
نظم البنك الأهلي الكويتي دورات تدريبية متخ�ص�صة يف لغة الإ�صارة ملوظفي 

الفروع حر�صًا منه على تقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية والتوا�صل مع عمالئه من 
ذوي الإعاقة ال�صمعية حيث يبلغ عدد املوظفني املوؤهلني 31 موظفًا.  



43

دار رعاية المسنين 
رعى البنك الأهلي الكويتي  

حفل دار رعاية امل�صنني التابعة 
لوزارة ال�صئون الجتماعية 

والعمل حيث �صارك يف اإ�صفاء 
جو من الفرح ور�صم الب�صمة 

على وجوه امل�صنات بتقدمي 
الهدايا لهن يف هذه املنا�صبة. 
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جمعية المكفوفين الكويتية  
�صاهم البنك الأهلي الكويتي يف طباعة ن�صخ من القراآن الكرمي بطريقة برايل جلمعية 

املكفوفني الكويتية خالل �صهر رم�صان املبارك لتمكني ذوي الإعاقة الب�صرية من قراءة 
القراآن الكرمي.  
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 )KACCH( الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى
زار موظفو البنك الأهلي الكويتي خالل �صهر رم�صان املبارك م�صت�صفى ابن �صينا وم�صت�صفى الفروانية و�صاركوا 
فرحة الأطفال بالحتفال باأجواء �صهر رم�صان املبارك وحفلة »القرقيعان«، وذلك بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 

.)KACCH( لرعاية الأطفال يف امل�صت�صفى
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اليوم العالمي للعمل اإلنساني 
�صارك البنك الأهلي الكويتي يف الحتفال باليوم العاملي 

للعمل الإن�صاين  من خالل توزيع العيادي على عمال 
النظافة وعمال �صوق املباركية اإميانًا منه بدعم هوؤلء 

العاملني وتعزيز مفهوم العمل الإن�صاين يف املجتمع 
واإدخال البهجة وال�صرور اإلى نفو�صهم.  
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الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
رعى البنك الأهلي الكويتي املهرجان الوطني الذي نظمته اإدارة التاأهيل املهني التابعة 

للهيئة العامة لذوي الإعاقة احتفاًل بالعيد والوطني وعيد التحرير الذي �صارك يف 
تقدميه جمموعة من اأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة. 
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مدرسة البيان ثنائية اللغة 
رعى البنك الأهلي الكويتي كرنفال مدر�صة 
البيان ثنائية اللغة الذي مت تنظيمه من قبل 

جمل�ش الآباء واملعلمني التابع للمدر�صة اإحتفاًل 
بالعيد الوطني وعيد التحرير.  
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جمعية المرأة الهندية 
رعى البنك الأهلي الكويتي الإحتفال ال�صنوي جلمعية املراأة الهندية التي تعمل من اأجل دعم التعليم، 

والتوعية ال�صحية، والعديد من املبادرات الإن�صانية لالأ�صر املحتاجة.  
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المساعدات اإلنسانية 
قام البنك الأهلي الكويتي بتوزيع �صناديق مواد غذائية 

من خالل جمعية الهالل الأحمر الكويتية مل�صاعدة الأ�صر 
املحتاجة خالل �صهر رم�صان املبارك. 
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غراس 
قام البنك الأهلي الكويتي برعاية 

برنامج ’بناء قدرات الأهل يف الوقاية 
من املخدرات وال�صلوكيات ال�صلبية‘ 

التي نظمها امل�صروع الوطني التوعوي 
ملكافحة املخدرات )غرا�ش( بالتعاون 

مع موؤ�ص�صة ’مينتور‘ العاملية. 
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األنشطة العامة

حفل توزيع جوائز 'تكريم' 
السنوي التاسع  

رعى البنك الأهلي الكويتي حفل توزيع جوائز 
’تكرمي‘ ال�صنوي التا�صع  الذي اأقيم يف مركز 

جابر الأحمد الثقايف يف الكويت. وتعد هذه 
املبادرة التي اأ�ص�صها ريكاردو كرم واحدة 

من اجلوائز املرموقة التي متنح للعرب من 
اأ�صحاب الإجنازات املتميزة.  
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”المصداقية
أساسها

السهولة.  “
 إدسخر ديكسترا

)عالم حاسوب(
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معسكر هوب ماونتن لكرة السلة
رعى البنك الأهلي الكويتي مع�صكر هوب ماوننت لكرة ال�صلة من خالل تدريب 
رفيع امل�صتوى. كما يعمل املع�صكر على ت�صجيع ممار�صة الريا�صة و العمل بروح 

الفريق و العي�ش بنمط و اأ�صلوب حياة �صحي من خالل لعبة ال�صلة.  
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سباق مشي معهد الكويت 
  )KISR( لألبحاث العلمية

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية �صباق امل�صي 
الذي نظمه معهد الكويت لالأبحاث العلمية  

احتفاَل بيوم برايل العاملي حتت �صعار »اأر�صد 
ب�صرهم بقلبك. اأتت هذه املبادرة لدعم 

الأن�صطة التي تخدم  ذوي الحتياجات اخلا�صة 
وم�صاعدتهم على الإندماج باملجتمع.  
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سباق الجري المسائي 
رعى البنك الأهلي الكويتي �صباق اجلري 

امل�صائي الذي نظمه اإحتاد م�صارف 
الكويت يف جممع مروج.  
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بطولة كأس اإلستقالل الدولية 
لكرة الطائرة للرجال 2018 

رعى البنك الأهلي الكويتي الن�صخة اخلام�صة 
من بطولة كاأ�ش الإ�صتقالل الدولية لكرة الطائرة 

للرجال 2018 والتي انطلقت برعاية ال�صفارة 
اليونانية.  
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بطولة الغولف 
اأقام البنك الأهلي الكويتي بطولة 

حتدي الغولف ال�صابعة، التي تهدف 
اإلى جمع عمالء البنك وال�صركاء 

التجاريني.   
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الرياضة
بطولة األهلي السنوية لكرة القدم 

اأقام البنك الأهلي الكويتي البطولة ال�صنوية ال�صابعة 
لكرة القدم التي �صارك فيها ثمانية فرق من اأكادمييات 

كرة القدم وح�صل فريق اأكادميية ’�صرتايكرز‘ على 
املركز الأول كما ح�صل فريق اأكادميية ’�صكورز‘ على

املركز الثاين.  
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”ال توجد
عظمة من

دون سهولة،
وطيبة وحقيقة.  “

 ليو تولستوي
)روائي(
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معهد الدراسات 
المصرفية 

ح�صل موظفو البنك الأهلي الكويتي 
على �صهادات دورات من معهد 

الدرا�صات امل�صرفية بعد تخرجهم 
من دورات مهنية نظمها معهد 

الدرا�صات امل�صرفية يف الكويت.
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حفل تخريج 
أكاديمية األهلي

اإحتفى البنك الأهلي الكويتي 
بتخريج املجموعات الثالثة 

والع�صرين والرابعة والع�صرين  
واخلام�صة والع�صرين

وال�صاد�صة والع�صرين من 
املوظفني امل�صاركني يف 

اأكادميية الأهلي لي�صل عدد 
اخلريجني خالل 2018 اإلى 

86 خريجًا. 
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اليوم المهني للبنك األهلي الكويتي في الكلية األسترالية  
نّظم البنك الأهلي الكويتي يوما مهنيا لطلبة الكلية ال�صرتالية لدعم ومتكني ال�صباب لبناء م�صتقبلهم املهني 

وقد قدمت اإدارة املوارد الب�صرية بالبنك عر�صًا مف�صال اأتاح للطلبة فر�صة التعرف على املهارات التي 
ينطوي عليها العمل يف القطاع امل�صريف و فر�ش التطوير املهني لدى البنك. 
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جامعة ال�سرق الأو�سط
الأمريكية

اجلامعة الأمريكية
يف الكويت

جامعة ال�سرق الأو�سط
الأمريكية

برنامج اإعادة هيكلة
القوى العاملة



جامعة الكويت
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معارض الفرص الوظيفية 
�صارك البنك الأهلي الكويتي بعدد من معار�ش الفر�ش 

الوظيفية يف الكويت بهدف دعم ال�صباب الكويتي حديثي 
التخرج الباحثني عن فر�ش وظيفية يف القطاع امل�صريف.

جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا

جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا
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برنامج تطوير المهارات اإلدارية الكويتية 
اأطلق البنك الأهلي الكويتي الن�صخة الأولى من برنامج تطوير مهارات ال�صباب الكويتي ملجموعة 
من املواهب ال�صابة الذين مت اختيارهم  يف البنك لتعريفهم باأهداف ومناهج الربنامج. ويهدف 

الربنامج اإلى حت�صني اإمكانات وقدرات املوظفني ال�صباب يف البنك من خالل تدريبهم على 
املهارات املطلوبة ليكونوا قادة فاعلني وناجحني. 
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الموارد
البشرية

برنامج المواهب 
المهنية

اأطلق البنك الأهلي الكويتي
’برنامج املواهب املهنية‘ للعام 

الثالث على التوايل حيث مت 
اختيار جمموعة من موظفي 
البنك من ذوي الأداء املتميز

والإمكانيات العالية بهدف توفري 
بيئة تعليمية معدة ب�صكل علمي، 

لتحقيق النجاح يف مهامهم 
احلالية وكذلك لتهيئتهم ملراكز 

قيادية يف امل�صتقبل. 
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”السهولة
هي عظمة

التعبير .  “
 والت ويتمان

)شاعر(
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كلية طب األسنان -
جامعة الكويت 

رعى البنك الأهلي الكويتي حفل 
تخّرج طلبة  كلية طب الأ�صنان 

بجامعة الكويت.  
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المدرسة اإلنجليزية 
رعى البنك الأهلي الكويتي الكرنفال ال�صتوي 

للمدر�صة الجنليزية، وقد ا�صتمل الكرنفال على 
معر�ش  وحمطات حرفية بال�صافة الى

عر�ش فيلم خارجي.  
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كلية الطب - جامعة الكويت 
رعى البنك الأهلي الكويتي حفل تكرمي طلبة 

وطالبات كلية الطب الفائقني الذي اأقامته 
جمعية طلبة الطب الكويتية بجامعة الكويت.  
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برنامج التدريب الصيفي 
اأقام البنك الأهلي الكويتي برناجمُا تدريبيًا  �صيفيًا بالتعاون مع مركز لوذان لإجنازات ال�صباب 

)لوياك( وبرنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة. ا�صتهدف الربنامج 
ت�صليط ال�صوء على اخلربة العملية والرتكيز على اأهمية مفهوم العمل اجلماعي، بال�صافة اإلى 

تعزيز املعرفة بالقطاع املايل والقطاع امل�صريف يف الكويت.  
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معرض التصميم الهندسي 
�صارك البنك الأهلي الكويتي يف رعاية معر�ش الت�صميم الهند�صي 

الثالث والثالثون الذي نظمته كلية الهند�صة والبرتول بجامعة الكويت 
تاأكيدًا على التزامه بدعم ال�صباب الكويتي والقطاع التعليمي و امياًنا منه 

باأهمية ا�صتثمار الطاقات ال�صبابية يف م�صتقبل الكويت عرب حتفيزهم 
وم�صاعدتهم خالل اهم مراحل حت�صيلهم العلمي.  

التعليم
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”من السهولة
أن تكون سعيدًا،

لكن من الصعب 
جدًا أن تكون

سهاًل .  “
 روبندرونات طاغور

)شاعر(
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التوعية بمرض سرطان الثدي 
قام البنك الأهلي الكويتي برعاية الفعالية التوعوية مبر�ش 

�صرطان الثدي التي نظمتها رابطة املراأة الأمريكية يف الكويت 
لتقدمي يد العون للن�صاء امل�صابات ب�صرطان الثدي.  
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'الحركة صحة وعافية'
رعى البنك الأهلي الكويتي املبادرة التي اأطلقها 

م�صت�صفى هادي ’احلركة �صحة وعافية‘ بالتعاون مع 
�صركة فيغور. وقد ت�صمنت املبادرة حما�صرات توعوية، 

خ�صومات خا�صة وفعالية امل�صي ال�صحي اجلماعي.
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حملة 'لوياك'
للتبرع بالدم

قام البنك الأهلي الكويتي 
برعاية حملة ’لوياك‘ ال�صنوية 

ال�صاد�صة للتربع بالدم التي 
انطلقت مب�صرية للدراجات 

النارية من املقر الرئي�صي 
ملنظمة ’لوياك‘، وانتهت عند 

جممع بوليفارد. حيث قام راكبو 
الدراجات النارية امل�صاركون يف 

امل�صرية بالتربع بالدم. 
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مؤتمر طب طوارئ األطفال الخامس 
رعى البنك الأهلي الكويتي موؤمتر طب طوارئ الأطفال اخلام�ش اإميانا منه 

مب�صاندة ودعم املبادرات الجتماعية التي تطور وتنمي قدرات الأطباء يف الكويت. 
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اليوم العالمي لمرض السكري 
قام البنك الأهلي الكويتي بتقدمي خ�صومات لعمالئه يف م�صت�صفى 

رويال حياة مبنا�صبة اليوم العاملي ملر�ش ال�صكري لت�صليط ال�صوء على 
التوعية مبر�ش ال�صكري والعالجات الفعالة لهذا املر�ش.
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حملة
'مستشفى تيدي بير' 

الطبية التوعوية  
قام البنك الأهلي الكويتي برعاية 

احلملة الطبية التطوعية ’م�صت�صفى 
تيدي بري‘ للعام الثالث على التوايل 
و التي قام بتنظيمها متطوعون من 

جمعية طلبة الطب مبركز العلوم 
الطبية - جامعة الكويت. حيث تهدف 

احلملة اإلى اإزالة خوف الأطفال 
والرهبة من زيارة الطبيب، و ال�صعي 

اإلى تغيري مفهوم الطفل عن زيارة 
الطبيب من خالل حماكاة العالج 
ومتطلباته على ’دب �صغري‘ ويكون 
الطفل نف�صه هو الطبيب املعالج.  
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الصحة

الكويت

الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى 
يتربع البنك الأهلي الكويتي �صنويًا للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال 

يف امل�صت�صفى )KACCH(. و ي�صرف على اإدارة اجلمعية جمموعة من 
املتطوعني، كما توظف اجلمعية عددًا من املهنيني املحرتفني برعاية الأطفال 

و اأ�صرهم داخل امل�صت�صفى.  



يقوم البنك الأهلي الكويتي بدوره الفاعل يف 
م�صئوليته الإجتماعية ويوؤمن باأن لهذه امل�صئولية 

تاأثريًا اإيجابيًا على معنويات املوظفني وبالتايل على 
القاعدة العري�صة من اأفراد املجتمع.

وخالل عام 2018، قدم البنك الأهلي الدعم 
والرعاية للعديد من املوؤ�ص�صات مع الرتكيز على تعزيز 

اأ�صلوب العي�ش بطريقة �صحية.

كما ا�صتمر البنك الأهلي يف بذل جهوده باجتاه 
م�صئوليته الإجتماعية الداخلية وذلك من خالل جدول 

الأن�صطة املو�صمية حيث تطوع الكثري من املوظفني 
للقيام بعدد من الأن�صطة واملنا�صبات اخلارجية.

األهلي أسهل
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