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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 2019, ABK’s efforts were focused 
around the wellbeing of the community. 
Our goal was to support Kuwait’s society 
through a series of initiatives that would 
aid in the growth and prosperity of Kuwait’s 
future generations. 

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
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HEALTH
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, to provide 
support to children in hospital and their families.
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Mental Health Conference
ABK sponsored the Middle East Psychological Association’s 
3rd Annual Conference & Expo to help raise awareness of 
mental health in the community.



LOYAC Blood Donation Drive
ABK sponsored the Lothan Youth Achievement 
Center’s (LOYAC) 7th Blood Donation Drive. The 
event commenced with a bike motorcade that 
started from the LOYAC offices in Al Qibliya School 
and ended at Boulevard Mall in Salmiya where the 
participating bikers donated blood.
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Breast Cancer Awareness
ABK sponsored KuMSA’s Breast Cancer Week to drive awareness and educate 
on preventative treatment options.

Kuwait Medical Students Association (KuMSA)
ABK sponsored the following awareness campaigns carried out by KuMSA student volunteers.



Diabetes & Prostate
Cancer Awareness
ABK sponsored KuMSA’s Diabetes and 
Prostate Cancer Awareness event to raise 
public awareness.
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Take Action
ABK sponsored the ‘Take Action’ event organised by KuMSA to raise 
awareness about the importance of responding quickly to medical 
emergencies and what actions to take to save a life.
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Kuwait Cancer Control Center
ABK sponsored a fun day event organised by the Kuwait Cancer Control Center 
at Faisal Sultan Center for Radiology & Radiotherapy to allow patients, their 
families and the Center’s staff to interact and enjoy fun activities.
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Palliative Care Center
ABK sponsored the Palliative Care Center’s 
fun day event. A group of ABK staff volunteers 
engaged with the patients, their families and the 
Center’s staff, and enjoyed a number of activities 
including games, face painting, henna art, 
mascots and a magician.
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Hussain Makki Al Juma Hospital
ABK staff volunteers visited cancer patients at 
Hussain Makki Al Juma Hospital as part of the 
cancer awareness month of October.



American Women’s League
ABK sponsored American Women’s League 
- Kuwait’s ‘Annual Breast Cancer Awareness’ 
event in support of women who are fighting 
the battle against breast cancer.
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Breast Cancer Awareness Month & World Diabetes Day
ABK partnered with Royale Hayat Hospital during Breast Cancer Awareness 
Month and World Diabetes Day to offer customers a range of discounts on 
breast cancer screening tests and diabetes-related treatments.  

Prostate Cancer Awareness Month
ABK celebrated Prostate Cancer Awareness Month by teaming up with 
Global Med Group to provide ABK cardholders with special packages on 
prostate cancer tests.  



Diabetes Annual Symposium
ABK sponsored the 6th Annual Symposium on Diabetes 
organised 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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Kuwait University Faculty 
of Dentistry Graduation 
Ceremony
ABK sponsored the graduation 
ceremony of Kuwait University’s 
Faculty of Medicine where 28 
students received their degrees in 
dentistry.

EDUCATION
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Kuwait University’s Faculty 
of Medicine Graduation 
Ceremony
ABK sponsored the graduation 
ceremony of Kuwait University’s 
Faculty of Medicine where 90 
students received their Bachelor’s 
Degree in Medical Sciences.
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College of Engineering Design Exhibition   
ABK participated in the 35th, 36th and 37th College of Engineering’s 
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.

17



18



UN-Habitat Workshop
ABK sponsored a workshop hosted by Kuwait University and the 
United Nations Human Settlements Program, UN-Habitat, to 
raise awareness around sustainable development and the role of 
innovation in finding solutions for environmental challenges at higher 
education institute buildings and open spaces. The two-day workshop 
was attended by 35 academics from universities and higher education 
institutions in Kuwait, drawn from different disciplines to enable 
better engagement.

19



20



Kuwait Youth Ramadan Basketball Tournament
ABK sponsored the Kuwait Youth Ramadan Basketball Tournament 
which was open to male and female participants from ages 15-21 
years. The tournament was organised to encourage a healthy
lifestyle during the Holy month of Ramadan.

SPORTS
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8th Annual Football 
Tournament
ABK kicked off the 8th Annual 
Football Tournament where 
eight academies for children 
participated. The first place went 
to International Academy and 
second place was won by Juventus 
Academy.
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8th Annual Golf Challenge Event
ABK hosted its 8th Golf Challenge event at the Sahara Resort and Spa. 80 golfers participated and 
competed in teams of four for the sought-after ABK Golf Challenge trophy, which was won by 
Ammar Al Naqi, Mishari Al Zamanan, Meshari Al Mulla and Abhay AbdulRazzak.
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TRI Festival at Al Corniche Club
ABK sponsored the fun-filled and competitive TRI Festival held 
at the Corniche Club. The event consisted of an Aquathalon 
Team Relay, Kids Triathlon and Sprint & Super-Sprint Triathlon. 
It celebrated sports, healthy lifestyles, fitness and fun for all 
age groups and was an opportunity for ABK to reiterate the 
importance of continuous dedication to encourage a much 
healthier lifestyle through sports.
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Kuwait Banking Association’s
(KBA) Night Run
ABK joined KBA’s night run event
which a number of ABK staff 
participated in. 
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Porsche Roadshow
ABK participated in the Porsche 
Roadshow at the Kuwait Motor Town 
Race Circuit. The event was led by 
Porsche specialists from Germany 
and included a variety of interactive 
experiences and driving techniques. 
The specialists shared tips and insights 
with ABK clients aimed at facilitating the 
development of autocross driving skills 
for racing enthusiasts.
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Kuwait Swimming 
Association
ABK sponsored the first ‘World 
Men’s Junior Water Polo 
Championship’ organised by 
Kuwait Swimming Association 
where 20 countries participated 
from all over the world including 
a Kuwaiti team.
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World Autism Day 
ABK sponsored a World Autism 
Day celebration held by Kuwait 
Dream Center, a UK-accredited early 
intervention centre specialised in 
autism. During the event, children 
from the Center enjoyed a fun-filled 
day of various activities.

SPECIAL NEEDS
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World Down 
Syndrome Day  
ABK sponsored Nasser Al 
Maajel Down Syndrome 
Center’s ‘World Down 
Syndrome Day’ and ‘Mother’s 
Day’ celebration, which aimed 
to spread happiness among 
children and their families.
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Hope School for Special Needs
ABK sponsored the opening ceremony of the National Day of the 
Disabled exhibition at the Hope School for Special Needs. Over 
25 schools participated where students showcased their arts and 
crafts that they had created. The event was held in line with the 
International Day of Persons with Disabilities, observed annually
on 3rd December. 
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Kuwait Blind Association’s Ramadan
Sports Activities
ABK sponsored Kuwait Blind Association’s Ramadan sport 
activities for the visually impaired. The 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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Special Needs Arts & Crafts Exhibition 
ABK sponsored an arts and crafts exhibition, spearheaded by the Kuwait Society for Follow 
Up Issues of Disabled People (KSFUIDP) focusing on shedding light on the key role played by 
society in nurturing the talent and capabilities of special needs individuals.
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Sports Day at Hope School for Special Needs 
ABK sponsored the Hope School for Special Needs’ Sports Day where a total of 
350 students engaged in various activities such as basketball, volleyball, football, 
tug of war, hurdles, bowling and shotput. The event was held in an effort to 
promote sports and healthy living among individuals with special needs.
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Al-Raja Special Education School 
ABK sponsored Al-Raja School for Boys’ graduation 
and appreciation ceremony where 53 students 
were honoured for their remarkable performance 
through the year and celebrated the graduation of 28 
students. 
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World Disabled Day
ABK sponsored the Kuwait Society for the Follow-Up Issues 
of Disabled People’s (KSFUIDP) season of different activities 
and events held over the period of one month in support of 
World Disabled Day.



Al-Tomooh Kuwaiti Sports Club for Intellectual Disabilities   
ABK sponsored Al-Tomooh Sports Club for Intellectual Disabilities at the 15th World 
Special Olympics Games in Abu Dhabi in March 2019. Al-Tomooh Sports Club represented 
Kuwait at the event with 87 participants, 65 percent being women, who participated 
in nine games, including basketball, football, bowling, handball, swimming, athletics, 
badminton, table tennis, and aerobics.

39



40



Charity Gala Concert at Kuwait English School
ABK sponsored Kuwait English School’s Charity Gala Concert 
which was initiated by the school and Kuwait Red Crescent 
Society. The concert featured an evening of musical 
entertainment and showcased the students’ talent. In addition, 
the Green Unit Choir, comprised of special needs students, 
carried out a performance along with the senior school choir.

GENERAL
ACTIVITIES
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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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International Festival at The English School (TES) 
ABK sponsored the International Festival at TES which was organised by the school’s 
Parents Association. The festival featured over 30 countries represented through booths 
and stalls with the aim of enriching the knowledge of students by celebrating cultures 
and nationalities from all over the world.
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Earth Day
ABK sponsored Kuwait Environment 
Protection Society’s event to celebrate 
Earth Day and promote awareness 
of environmental issues. The event 
was attended by 52 teachers from the 
Ministry of Education who covered 
discussions on global warming, 
environmental protection and the 
importance of environmentally-friendly 
products.
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Executive Women Dinner 
ABK sponsored The Executive Club’s women empowerment private dinner in support 
of breast cancer awareness month where survivors shared personal experiences of 
overcoming the disease.
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Al-Bayan Bilingual School (BBS) 
National Day Carnival
ABK sponsored BBS’ carnival which
was organised by the school’s
parent-teacher association in
celebration of Kuwait’s National
and Liberation Days.
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Elderly Home Celebration 
ABK celebrated Mother’s Day with the elderly by sponsoring the Ministry of Social Affair’s 
Mother’s Day event. The event aimed to spread joy amongst senior citizens in the midst 
of a fun ambiance with gifts distributed to elderly mothers on this special day.
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UNHCR’s ‘2 Billion Kilometres to Safety’ Campaign
ABK took part in UNHCR’s ‘2 Billion Kilometres to Safety’ campaign, which 
called on people all over the world to cover the distance travelled by 
refugees each year, championing individual acts of solidarity.
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Relief Packages 
In collaboration with Kuwait Red 
Crescent Society, ABK distributed relief 
packages to underprivileged families 
during the Holy month of Ramadan.
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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 Al Amiri and Farwaniya Hospitals 
to distribute Gergian 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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International Scientific Forum
ABK sponsored the 1st International 
Scientific Forum designed to support 
the development and enrichment of 
Arab sports. The two-day event featured 
conferences, training courses, and 
an exhibition, allowing participants 
to exchange knowledge, experiences 
and ideas that enable sustainable 
development in Arab sports.
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World Cancer Day
ABK celebrated World Cancer Day by distributing healthy 
snacks and informative flyers to raise awareness and highlight 
different types of cancer and prevention tips.

INTERNAL
ACTIVITIES
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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 
breakfast, traditional sweets and coffee 
to strengthen the national spirit amongst 
employees. 
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Mother’s Day
ABK celebrated Mother’s Day with its 
female staff members to demonstrate 
its appreciation and support of mothers 
and their unwavering dedication and 
support to their families.
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Health & Wellbeing Session
ABK held a health and wellbeing session to educate and enlighten 
employees on healthy living and wellness in partnership with Shredz Fitness 
and Lina’s & Dina’s diet center.
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Prostate Cancer
Awareness Month
ABK raised awareness of prostate 
cancer by distributing informative 
flyers that focus on diagnosis, 
prevention and treatment. Staff 
were also presented with a small 
gift, prostate cancer indicators test 
discount, and a blue ribbon pin in 
recognition of the cause.
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Ramadan Ghabga
ABK celebrated the Holy month of Ramadan at Arraya 
Ballroom where around 600 staff members enjoyed 
a fun-filled evening of entertainment and prizes in an 
‘old Kuwaiti’ theme. The event included a traditional 
Kuwaiti band, a jazz band, a decorated selfie stand, a 
vending machine full of surprise gifts, a coffee booth 
and a calligraphy artist.

61



62



Breast Cancer Awareness Month
ABK held a breast cancer awareness session and distributed special gifts at the Head 
Office for female staff in coordination with the Kuwait Cancer Control Center. The 
lecture focused on the importance of early detection and emphasised the benefits of 
healthy eating habits.
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World Diabetes Day
ABK held a diabetes awareness event for employees in celebration of World Diabetes 
Day. The event included a series of engaging activities, lectures and prizes aimed at 
increasing awareness of the dangers of diabetes and encouraging healthy habits to 
help combat the disease.

65



Bowling
ABK held the third annual bowling tournament for staff in 
an effort to strengthen the ties between employees in an 
enjoyable stress-free atmosphere.
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ABK Sweet Summer
ABK partnered with Baskin Robins for the 4th consecutive year to offer 
customers and staff free scoops of ice cream as part of the ABK ‘Sweet 
Summer’ campaign.
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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.

HUMAN
RESOURCES



IT Academy
ABK launched the ABK IT Academy, the first program designed to 
prepare new Kuwaiti graduates for information technology jobs 
within the banking sector. 
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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 Gulf University for 
Science and Technology (GUST), American 
University of the Middle East (AUM), American 
University of Kuwait (AUK), Australian College of 
Kuwait (ACK) and Public Authority for Applied 
Education & Training (PAAET).

GUST

GUST
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AUM AUM



PAAET

AUK

AUM
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AUM

AUK



College of Business 
Administration (CBA) Field Trip
A group of CBA students from Kuwait 
University visited ABK where staff 
presented an educational session 
highlighting the Bank’s products and 
services.
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Techniques and 
Recruitment at Kuwait 
University
ABK visited Kuwait University to 
present students with an informative 
session about recruitment to 
enlighten them about their career 
opportunities in the banking sector.
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Kuwait National English School 
(KNES) Visit
ABK hosted a group of high school students 
from KNES who 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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Friendship Thursday
ABK launched its Friendship 
Thursday initiative, a weekly 
program where a small group of ABK 
staff from different divisions meet 
for a morning coffee to strengthen 
interdepartmental ties. The program 
aims to promote a cohesive and 
inclusive work environment. 
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Farah Specialist Center for the Care and Rehabilitation of 
the Elderly
Ahli Capital Investment Company organised a visit to the Farah Specialist Center 
for the Care and Rehabilitation of the Elderly where the company’s staff engaged 
with the elderly, distributed gifts, and shared stories and experiences, further 
strengthening generational ties. Ahli Capital also sponsored the revamping of 
the Center’s garden which included the provision of wheelchair access and the 
planting of trees and shrubs, creating a welcoming and relaxing environment for 
the residents of the centre and their families to enjoy.
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ACIC
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Kuwait National and
Liberation Days 
ABK-UAE celebrated Kuwait’s National & 
Liberation Days at Mandarin Oriental Beach 
Hotel with the Kuwait Consulate where staff 
and attendees engaged in the festivities.

UAE
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UAE National Day and 
Flag Day
ABK celebrated UAE National and 
Flag Days by distributing coffee, 
sweets and the UAE flag to staff.
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Health Day
ABK-UAE initiated ‘Health 
Month’ in association with 
Dubai Fitness Challenge. 
Different activities and 
wellness workshops were 
organised and healthy snacks 
were distributed.
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Healthy Summer Treat
ABK-UAE offered customers and staff 
healthy ice cream to cool off during the 
hot summer days.
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Ramadan Donations
ABK-UAE made donations during the Holy month of 
Ramadan to the Bank’s facility assistants and guards 
and distributed care packages to staff and construction 
workers nearby.
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Onam
ABK-UAE celebrated Onam by 
wearing the Indian traditional 
dress and attending a group 
lunch.
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Emirati Woman’s Day 
ABK-UAE celebrated Emirati Woman’s Day by handing 
out flowers and sweet treats to all female staff.



Happiness Workshop 
ABK-UAE held a ‘Happiness Workshop’ 
for staff to overcome negative thinking 
and improve positive communication. 
Discussions included basic concepts of 
positive energy and how to work on 
personal strengths.
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Internships
ABK-UAE provided internship opportunities to 
university students from Sharjah, Abu Dhabi and 
Kuwait in branches, Finance, HR, Operations, and 
Wholesale Banking departments.
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Blood Drive
ABK-Egypt held a blood drive 
where Head Office staff 
donated blood to Abu El-
Reesh Hospital for children.
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EGYPT
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Fayoum Tumors Hospital Visit
ABK-Egypt staff visited Fayoum Tumors 
Hospital to distribute sweet boxes to 
patients and their families.
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Abu El-Reesh Hospital Visit
ABK-Egypt staff paid a visit to Abu El-Reesh 
Hospital and distributed toys to all the 
children to draw a smile on their faces.
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Surgery Donations to Aswan Heart Centre (AHC)
ABK-Egypt made a donation to AHC to cover 10 heart surgeries for 
children in need.
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Geziret El Kheir Foundation
ABK-Egypt made a financial contribution to Geziret El Kheir Foundation as 
part of the Bank’s ongoing efforts to support local communities.

Misr El Kheir Foundation Winter Campaign Donation
ABK-Egypt made a donation to Misr El Kheir Foundation for the construction of 
roofs for 10 family homes as part of the foundation’s winter campaign covering 
deprived areas in Upper Egypt.



Cairo University Hospital Donation
ABK-Egypt donated the cost of an Electroencephalogram digital device to 
Cairo University Hospital’s Neurology Unit.
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American University in Cairo (AUC) Public School 
Scholarship Fund
ABK-Egypt paid the second year’s instalment to AUC as part of the Bank’s 
public school scholarship fund, a full academic scholarship granted to a top 
student from a public school who enrolled for a Bachelor’s degree in 2018.



Dar Al-Orman Charity Association Ramadan Donation
ABK-Egypt donated the cost of 555 food supply boxes to Dar Al-Orman Charity 
Association for underprivileged families to help sustain them during the month 
of Ramadan.
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Zewail City of Science and Technology Publish 
School Scholarship Fund
ABK-Egypt signed a scholarship fund agreement with Zewail City of 
Science and Technology for 9 top students from public sector schools 
seeking a Bachelor of Science degree for the upcoming five years.
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Ahl Masr Foundation
ABK in both Kuwait and Egypt contributed to Ahl Masr Foundation by 
sponsoring a gala event at Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa to raise 
awareness on burn victims and gather funds for the hospital.

National Cancer Institute Donation
ABK-Egypt made a donation in the name of National Cancer Institute for the 
cost of building a Sterilization Unit in the breast cancer hospital.
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مؤسسة أهل مصر - مستشفى أهل مصر لعالج الحروق
قدم البنك الأهلي الك�يتي م�صاهمة مل�ؤ�ص�صة اأهل م�صر من خالل رعايته حلفل يف فندق جمريا – 

�صاطئ امل�صيلة لتعزيز ال�عي ب�صاأن �صحايا احلروق وامل�صاهمة املادية يف م�صت�صفى اأهل م�صر، وه� اأكرب 
م�صت�صفى لعالج احلروق غري هادف للربح يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. ومت تق�صيم مبلغ التربع بني 

البنك الأهلي الك�يتي - م�صر والبنك الأهلي الك�يتي- الك�يت.

المعهد الوطني لألورام
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر تربًعا با�صم املعهد الق�مي لالأورام لتحمل تكلفة بناء وحدة تعقيم يف 

م�صت�صفى الثدي.
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جمعية دار األورمان
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر تربًعا ل�صالح جمعية دار الأورمان بتكلفة 555 �صندوًقا من امل�اد 

الغذائية لت�زيعها على الأ�صر املحتاجة ل�صد احتياجاتها خالل �صهر رم�صان.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
وقع البنك الأهلي الك�يتي - م�صر اتفاقية �صندوق املنح الدرا�صية مع مدينة زويل للعل�م والتكن�ل�جيا 

ل�صالح ت�صعة من طالب املدار�س احلك�مية املتف�قني الذين ي�صع�ن للح�ص�ل على درجة بكال�ري��س 
العل�م على مدار ال�صن�ات اخلم�س القادمة.
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مستشفى جامعة القاهرة - أجهزة قسم األعصاب
تربع البنك الأهلي الك�يتي - م�صر بتكلفة جهاز رقمي للتخطيط الكهربائي للمخ بق�صم الأع�صاب يف 

م�صت�صفى ق�صر العيني التابع جلامعة القاهرة.

صندوق المنح الدراسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر دفعة لل�صنة الثانية من “�صندوق البنك الأهلي الك�يتي - م�صر ملنح 
املدار�س احلك�مية ”، وهي منحة درا�صية كاملة باجلامعة الأمريكية بالقاهرة مقدمة لطالب متف�ق من 

املدار�س احلك�مية التحق باجلامعة للح�ص�ل على درجة البكال�ري��س يف عام 2018.
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مؤسسة مصر الخير
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر تربًعا مل�ؤ�ص�صة م�صر اخلري لبناء اأ�صقف لع�صرة منازل عائلية كجزء 

من احلملة ال�صت�ية للم�ؤ�ص�صة ل�صالح املناطق الفقرية يف �صعيد م�صر.

مؤسسة جزيرة الخير
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر م�صاهمة مالية ل�صالح م�ؤ�ص�صة جزيرة اخلري يف اإطار جه�د البنك 

امل�صتمرة لدعم املجتمعات املحلية. وقد مت تاأ�صي�س م�ؤ�ص�صة جزيرة اخلري من قبل نادي اجلزيرة 
الريا�صي بهدف دعم الأ�صر املحتاجة، وت�فري اخلدمات التعليمية والجتماعية، ورعاية كبار ال�صن وذوي 

الحتياجات اخلا�صة، وتقدمي الدعم مل�ظفي القطاع العام واملتقاعدين.
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مركز أسوان للقلب
قدم البنك الأهلي الك�يتي - م�صر م�صاهمة اإلى مركز اأ�ص�ان للقلب مببلغ يغطي تكلفة 

10 عمليات قلب لالأطفال.
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مستشفى
أبو الريش لألطفال 

قام امل�ظف�ن بزيارة م�صت�صفى اأب� 
الري�س لالأطفال وت�زيع الألعاب على 

جميع الأطفال ور�صم الب�صمة على 
وج�ههم.
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مركز أورام الفيوم   
قام امل�ظف�ن بزيارة مركز اأورام الفي�م وت�زيع 

�صناديق احلل�ى على املر�صى واأ�صرهم.
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مصر

حملة التبرع بالدم   
تربع م�ظف� املركز الرئي�صي بالدم 

مل�صت�صفى اأب� الري�س لالأطفال.
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تدريب ميداني
وفر البنك الأهلي - الإمارات فر�س تدريب ميداين  

لطالب املرحلة اجلامعية من ال�صارقة واأب� ظبي 
والك�يت يف اأق�صام خمتلفة بالبنك.
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ورشة السعادة   
اأقام البنك الأهلي - الإمارات ور�صة ال�صعادة للتغلب 
على التفكري ال�صلبي وحت�صني الت�ا�صل الإيجابي بني 

م�ظفيه و�صملت املناق�صات املفاهيم الأ�صا�صية للطاقة 
الإيجابية وكيفية العمل على نقاط الق�ة ال�صخ�صية.
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يوم المرأة اإلماراتية   
اإحتفل البنك الأهلي - الإمارات بي�م املراأة الإماراتية بت�زيع ال�رود واحلل�ى جلميع امل�ظفات.
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أونام   
�صارك البنك الأهلي - الإمارات يف اإحتفالت عيد 

الأونام حيث ارتدى امل�ظف�ن الزي الهندي التقليدي 
يف ماأدبة غداء اأقيمت بهذه املنا�صبة.
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حملة رمضان الخيرية   
قدم البنك الأهلي - الإمارات م�صاعدات عينية مل�ظفي 

اخلدمات يف البنك وعمال النظافة.
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حملة الصيف   
قدم البنك الأهلي - الإمارات اأطيب اأن�اع الآي�س كرمي 

ال�صحي لكافة امل�ظفني والعمالء يف ف�صل ال�صيف.
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يوم الصحة   
�صارك البنك الأهلي - الإمارات فعالية “ي�م للحياة 

ال�صحية” حيت ح�صر م�ظف� البنك حما�صرات 
�صحية ت�ع�ية والعديد من الأن�صطة.
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اليوم الوطني ويوم رفع
العلم اإلماراتي   

احتفل البنك الأهلي - الإمارات مبنا�صبة الي�م 
ال�طني وي�م رفع العلم الإماراتي بت�زيع احلل�ى 

والأعالم جلميع امل�ظفني.
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اإلمارات
العربية

المتحدة

العيد الوطني وعيد التحرير   
اإحتفل البنك الأهلي - الإمارات بالعيد ال�طني وعيد 

التحرير حيث �صارك امل�ظف�ن و�صخ�صيات من 
القن�صلية الك�يتية يف دبي يف هذه الإحتفالت.
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2

شركة أهلي كابيتال لإلستثمار تدعم مركز فرح 
التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين   

نظمت �صركة اأهلي كابيتال لالإ�صتثمار، الذراع الإ�صتثماري للبنك الأهلي الك�يتي، م�ؤخرًا 
زيارة اإلى مركز فرح التخ�ص�صي لرعاية وتاأهيل امل�صنني مبنطقة ال�ص�يخ. وتاأتي هذه 

الزيارة يف اإطار اإلتزام �صركة “ اأهلي كابيتال” باملبادرات الرائدة التي تركز على تدعيم 
الت�صامن الإجتماعي من خالل تعزيز العالقات املجتمعية مع كبار ال�صن وذوي احلاجة 

اإلى رعاية متخ�ص�صة.
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شركة أهلي
كابيتال لإلستثمار
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77

خميس الصداقة   
طرح البنك الأهلي الك�يتي مبادرة “خمي�س 

ال�صداقة” و هي فعالية اأ�صب�عية تلتقي 
خاللها جمم�عات �صغرية من م�ظفي البنك 

من خمتلف الإدارات لتناول قه�ة ال�صباح 
بعيدا عن اأج�اء العمل املعتادة بهدف ت�فري 

فر�س التعارف والت�ا�صل بني امل�ظفني، 
وتاأ�صي�س عالقات متبادلة من �صاأنها امل�صاهمة 

يف دعم جناح الفرد وفريق العمل واأعمال 
البنك ب�صكل عام.



زيارة مدرسة الكويت الوطنية 
االنجليزية   

اإ�صت�صاف البنك الأهلي الك�يتي  جمم�عة طلبة و طالبات 
املرحلة الثان�ية لدى مدر�صة الك�يت ال�طنية الإجنليزية 

للت�عية ح�ل الأنظمة امل�صرفية واملنتجات واخلدمات التي 
يقدمها البنك اإلى جانب اأدوات الت�ص�يق والإت�صالت اإميانًا 

من البنك بدعم قطاع التعليم وتعزيزًا لدوره الفعال يف دعم 
امل�صرية التعليمية.
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زيارة جامعة الكويت   
قام البنك الأهلي الك�يتي بزيارة طلبة جامعة 
الك�يت لتقدمي حما�صرة ت�ع�ية ح�ل الفر�س 

ال�ظيفية يف القطاع امل�صريف.
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زيارة طلبة كلية العلوم اإلدارية   
ا�صت�صاف البنك الأهلي الك�يتي جمم�عة من طلبة كلية العل�م الإدارية بجامعة الك�يت لتقدمي 

حما�صرة ح�ل الأنظمة امل�صرفية واملنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك.
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جامعة ال�صرق الأو�صط الأمريكيةجامعة ال�صرق الأو�صط الأمريكية

اجلامعة الأمريكية يف الك�يت اجلامعة الأمريكية يف الك�يت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
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معارض الفرص الوظيفية   
�صارك البنك الأهلي الك�يتي بعدد من معار�س الفر�س 

ال�ظيفية يف الك�يت بهدف دعم ال�صباب الك�يتي حديثي 
التخرج الباحثني عن فر�س وظيفية يف القطاع امل�صرفية.

 

جامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا

جامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا

جامعة ال�صرق الأو�صط الأمريكية جامعة ال�صرق الأو�صط الأمريكية



أكاديمية البنك األهلي الكويتي لتكنولوجيا المعلومات 
اأطلق البنك اأكادميية البنك الأهلي الك�يتي لتكن�ل�جيا املعل�مات وهي الأكادميية الأولى من 

ن�عها امل�صممة لإعداد اخلريجني الك�يتيني اجلدد وتاأهيلهم ل�صغل وظائف تكن�ل�جيا املعل�مات 
يف جمال ال�صناعة امل�صرفية.
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معهد الدراسات المصرفية   
ح�صل م�ظف� البنك الأهلي الك�يتي على �صهادات دورات من معهد الدرا�صات 

امل�صرفية بعد تخرجهم من دورات مهنية نظمها معهد الدرا�صات امل�صرفية 
يف الك�يت.

 

69

الموارد
البشرية
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حملة الصيف الترويجية  
قدم البنك الهلي الك�يتي اأطيب اأن�اع الآي�س كرمي جمانًا لكافة العمالء وامل�ظفني مبنا�صبة 

بداية م��صم ال�صيف.
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بطولة البولينغ  
نّظم البنك الأهلي الك�يتي بط�لة الب�لينغ الرابعة مل�ظفيه اميانا منه باأهمية الريا�صة ون�صر 

روح الأ�صرة ال�احدة بني امل�ظفني يف بيئة خالية من �صغ�طات العمل.

66



اليوم العالمي للسكري  
اأقام البنك الأهلي الك�يتي ي�م ت�ع�ي مبر�س ال�صكري تزامنًا مع الي�م العاملي لل�صكري. حيث 

تخلل الي�م ن�صاطات متن�عة ت�صجع على النقا�س وزيادة ال�عي باملر�س وت�صليط ال�ص�ء على 
اأهمية التغذية واللياقة البدنية واإتباع العادات ال�صحية.
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شهر التوعية بمرض سرطان الثدي  
اإ�صت�صاف البنك الأهلي الك�يتي م�صئ�لني من مركز الك�يت ملكافحة ال�صرطان لإقامة ندوة 

للت�عية مبر�س �صرطان الثدي مل�ظفاته يف املركز الرئي�صي للبنك دعمًا حلملة مكافحة �صرطان 
الثدي العاملية والتي �صلطت ال�ص�ء على اأهمية الك�صف املبكر ومنافع عادات الأكل ال�صحية. 
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غبقة رمضان 
اأقام البنك الأهلي الك�يتي غبقة رم�صانية بقاعة 
الراية – فندق ماري�ت ك�رت يارد اإحتفاًء باأكرث 

من 600 م�ظف من خمتلف الإدارات و�صط 
اأج�اء اإحتفالية بهيجة تخللها العديد من الفقرات 

والفعاليات املمتعة واجل�ائز القيمة. وقد اإ�صتمتع 
اجلميع بروح الأ�صرة ال�احدة يف ج� رم�صاين بهيج 

على اأنغام م��صيقى فرقة جاز كل�ب.
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شهر التوعية بسرطان 
البروستاتا 

اأطلق البنك الأهلي الك�يتي مبادرة لن�صر 
الت�عية ب�صرطان الربو�صتاتا خالل �صهر 

ن�فمرب لتاأكيد اأهمية الفح�س املبكر. وقد مت 
ت�زيع هدايا للم�ظفني حتمل �صعار احلملة 

بالإ�صافة اإلى مطب�عات ت�ع�ية خا�صة 
ب�صرطان الربو�صتاتا ت�صرح املر�س وطرق 

عالجه وكيفية ال�قاية منه.
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ندوة الصحة واللياقة البدنية 
نظم البنك الأهلي الك�يتي ي�ًما للحياة ال�صحية بالتعاون مع مركز “�صريدز فيتن�س” للياقة البدنية ومركز “لينز اأند دينز 

ل�صت�صارات الغذاء والتغذية” بهدف تثقيف وت�عية م�ظفي البنك ح�ل اأهمية اتباع بع�س اخلط�ات حلياة اأكرث �صحة و�صعادة.
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عيد األم 
اإحتفل البنك الأهلي الك�يتي بعيد الأم مع م�ظفيه وعمالئه 

تقديرًا لإجنازات الأم واإعرتافًا بتفانيها يف �صبيل تن�صئة 
وتربية الأبناء واملحافظة على الرتابط الأ�صري. 
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اإلحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير 
اإحتفل البنك الأهلي الك�يتي بالعيد ال�طني وعيد التحرير مع 

م�ظفيه بت�زيع اأعالم الك�يت وباجات مزينة بال�صعارات ال�طنية 
والإ�صتماع اإلى الأغاين ال�طنية و تذوق احلل�يات الك�يتية التقليدية 

على مدار الي�م حر�صًا على تعزيز الروح ال�طنية وتر�صيخ حب 
الك�يت بني م�ظفيه واملجتمع.
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اليوم العالمي للسرطان 
اإحتفل البنك الأهلي الك�يتي بالي�م العاملي لل�صرطان من خالل ت�زيع وجبات 

�صحية وبرو�ص�رات ت�ع�ية مل�ظفيه لت�صليط ال�ص�ء على اأن�اع مر�س ال�صرطان 
املختلفة واأ�صاليب ال�قاية.  

األنشطة
الداخلية



الملتقى العلمي الدولي لدعم
وتطوير الرياضة العربية   

رعى البنك الأهلي الك�يتي امللتقى العلمي الدويل 
الأول الذي مت ت�صميمه بهدف دعم وتط�ير واإثراء 
منظ�مة الريا�صة العربية. اأقيم امللتقى على مدار 

ي�مني و�صهد اإقامة م�ؤمترات ودورات تدريبية ومعر�صًا 
مما اأتاح للم�صاركني فر�صة م�اتية للت�ا�صل عن كثب 
مع نظرائهم لتبادل املعرفة واخلربات والأفكار ح�ل 

�صبل حتقيق التنمية امل�صتدامة للريا�صة العربية، 
وت�صجيع امل�صاركة يف الريا�صة.
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الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في 
المستشفى    

زار م�ظف� البنك الأهلي الك�يتي خالل �صهر رم�صان املبارك امل�صت�صفى 
الأمريي وم�صت�صفى الفروانية و�صارك�ا فرحة الأطفال بالحتفال باأج�اء 

�صهر رم�صان املبارك وحفلة القرقيعان. وذلك بالتعاون مع اجلمعية 
الك�يتية لرعاية الأطفال يف امل�صت�صفى.
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المساعدات اإلنسانية  
قام البنك الأهلي الك�يتي بت�زيع �صناديق م�اد 

غذائية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر 
الك�يتية مل�صاعدة الأ�صر املحتاجة خالل �صهر 

رم�صان املبارك.
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حملة “تحدي الـ 2 مليار كلم إلى األمان” لدعم الالجئين 
�صارك البنك الأهلي الك�يتي يف حملة املف��صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�ص�ؤون الالجئني

“حتدي الـ 2 مليار كلم اإلى الأمان” التي تدع� اجلمه�ر يف كافة اأنحاء العامل لتغطية امل�صافة 
التي يقطعها الالجئ�ن يف كل عام، وت�صّجعهم كذلك على دعم الالجئني من خالل القيام 

باأعمال فردية تعرب عن ت�صامنهم.



حفل دار رعاية المسنين  
اإحتفل البنك الأهلي الك�يتي بعيد الأم برعاية حفل دار رعاية امل�صنني التابعة ل�زارة ال�صئ�ن 

الإجتماعية والعمل الذي اأقيم بفندق رمال ومت خالله الإحتفال مع امل�صنات لإ�صفاء اأج�اء الفرح 
ور�صم الب�صمة على وج�ههن ومت تقدمي الهدايا تقديرًا لهن يف هذه املنا�صبة.
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مدرسة البيان ثنائية اللغة  
رعى البنك الأهلي الك�يتي كرنفال مدر�صة 
البيان ثنائية اللغة الذي مت تنظيمه من قبل 

جمل�س الآباء واملعلمني التابع للمدر�صة اإحتفاًل 
بالعيد ال�طني وعيد التحرير.

46



حفل عشاء نادي المرأة التنفيذي  
رعى البنك الأهلي الك�يتي حفل ع�صاء خا�س الذي اأقامه نادي املراأة التنفيذي لدعم 
�صهر الت�عية ب�صرطان الثدي حيث �صارك فيه جمم�عة من الن�صاء الالتي جنينا من 

مر�س �صرطان الثدي وطرحن جتاربهن ال�صخ�صية.
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يوم األرض 
رعى البنك الأهلي الك�يتي الإحتفال الذي نظمته 

اجلمعية الك�يتية حلماية البيئة مبنا�صبة ي�م 
الأر�س بهدف ن�صر ال�عي ح�ل الق�صايا البيئية 
املهمة. وقد مت الإحتفال بهذه املنا�صبة مب�صاركة 

52 معلمًا من وزارة الرتبية الك�يتية الذين قدم�ا 
حما�صرات ت�ع�ية �صلطت ال�ص�ء على ظاهرة 

الإحتبا�س احلراري و�صبل حماية البيئة، ف�صاًل 
عن اإبراز اأهمية املنتجات ال�صديقة للبيئة.
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 )TES( المهرجان الدولي للمدرسة اإلنجليزية
رعى البنك الأهلي الك�يتي املهرجان الدويل للمدر�صة الإجنليزية )TES( الذي مت تنظيمه من قبل جمعية اأولياء الأم�ر 

باملدر�صة . متّيز املهرجان الدويل مب�صاركة اأكرث من 30 دولة مت متثيلها عن طريق اإقامة اأجنحة ومن�صات عر�س 
خا�صة داخل املدر�صة، وذلك بهدف اإثراء املعرفة وغر�س ال�عي الثقايف لدى الطلبة.
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جمعية المرأة الهندية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي الإحتفال ال�صن�ي جلمعية املراأة الهندية التي تعمل من اأجل 

دعم التعليم، والت�عية ال�صحية، والعديد من املبادرات الإن�صانية لالأ�صر املحتاجة.
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األنشطة
العامة

الحفل الموسيقي الخيري لمدرسة الكويت اإلنجليزية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي احلفل امل��صيقي اخلريي ملدر�صة الك�يت الإجنليزية 

الذي نظمته املدر�صة بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الك�يتي. اإ�صتعر�صت 
الفرقة املدر�صية م�هبتها من خالل تقدمي مقط�عات م��صيقية متن�عة، بالإ�صافة 
اإلى اإن�صمام فرقة مدر�صية ت�صمل طلبة من ذوي الإحتياجات اخلا�صة بتقدمي اأداء 

م��صيقي اإلى جانب فرقة املدر�صة الرئي�صية.
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نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي اإلعاقات الذهنية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي نادي الطم�ح الك�يتي الريا�صي لذوي الإعاقات الذهنية والذي مثل دولة الك�يت يف 

دورة الألعاب العاملية اخلام�صة ع�صرة لالأوملبياد اخلا�س والتي اأقيمت يف اأب�ظبي يف �صهر مار�س 2019. وقد مثل 
النادي دولة الك�يت من خالل م�صاركة 87 ريا�صيًا، وت�صكل ال�صيدات ن�صبة 65 يف املائة من اإجمايل عدد امل�صاركني 

الذين تناف�ص�ا يف ت�صع األعاب منها كرة ال�صلة وكرة القدم والب�لينج وكرة اليد وال�صباحة واألعاب الق�ى وكرة 
الري�صة وتن�س الطاولة والأيروبيك.
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أنشطة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين 
رعى البنك الأهلي الك�يتي اأن�صطة اجلمعية الك�يتية ملتابعة ق�صايا املعاقني مبنا�صبة الإحتفال بالي�م ال�طني للت�صامن مع 

املعاقني، حيث اأقامت اجلمعية عددًا من الأن�صطة والفعاليات املختلفة على مدى �صهر. 
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مدرسة الرجاء للبنين للتعليم الخاص 
رعى البنك الأهلي الك�يتي حفل تخريج وتكرمي طلبة مدر�صة 
الرجاء للبنني للتعليم اخلا�س حيث مت تكرمي 53 طالبًا على 

اأدائهم الدرا�صي املتميز وكذلك الإحتفال بتخريج 28 طالبًا الذين 
�صينتقل�ن اإلى املرحلة التالية من حياتهم الدرا�صية.
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مدرسة هوب لإلحتياجات الخاصة 
رعى البنك الأهلي الك�يتي برنامج الأن�صطة الريا�صية الذي نظمتها مدر�صة ه�ب لالإحتياجات اخلا�صة والتي  

ح�صرها 350 طالب �صارك�ا يف اأن�صطة ريا�صية متن�عة من بينها كرة ال�صلة وكرة الطائرة ورمي اجللة و�صد 
احلبل وتخطي احل�اجز والب�لينغ. وتهدف اإلى ت�صجيع ممار�صة الريا�صة ومنط احلياة ال�صحية للطلبة من 

ذوي الإحتياجات اخلا�صة. 
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معرض الفنون والحرف اليدوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة 
رعى البنك الأهلي الك�يتي معر�س الفن�ن واحلرف اليدوية الذي اأقيم حتت اإ�صراف اجلمعية الك�يتية ملتابعة ق�صايا املعاقني الذي يهدف 

اإلى ت�صليط ال�ص�ء على الدور الرئي�صي الذي يق�م به املجتمع يف رعاية امل�اهب وتنمية قدرات الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�صة.
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جمعية المكفوفين الكويتية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي املهرجان الرم�صاين الريا�صي الذي نظمته 
جمعية املكف�فني الك�يتية والذي اإحت�ى على فعاليات واأن�صطة ريا�صية 

للمكف�فني خالل �صهر رم�صان املبارك الذي ت�صمن العديد من امل�صابقات 
الريا�صية مثل ال�صباحة للرجال والن�صاء، وكرة الهدف للرجال ومباراة 

تن�س الطاولة للرجال والن�صاء، حيث مار�س امل�صارك�ن م�اهبهم الريا�صية 
باأج�اء تناف�صية مرحة وممتعة.
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مدرسة هوب لإلحتياجات الخاصة 
رعى البنك الأهلي الك�يتي حفل اإفتتاح الي�م ال�طني للت�صامن مع املعاقني ومعر�س املدار�س 

امل�صاركة فيه الذي اأقيم يف  مدر�صة ه�ب لالإحتياجات اخلا�صة. وقد �صاركت اأكرث من 25 
مدر�صة من ذوي الإحتياجات اخلا�صة يف املعر�س الذي �صِهد عر�س اأعمال الطلبة الفنية 

واحلرفية بهدف اإبراز اإبداعاتهم. 
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اليوم العالمي لمتالزمة 
الداون 

رعى البنك الأهلي الك�يتي احلفل 
اخلا�س الذي اأقيم يف مركز نا�صر 
املعجل اإحياًء لذكرى الي�م العاملي 

ملتالزمة الداون  واإحتفالية عيد الأم 
بهدف اإدخال البهجة وال�صرور يف نف��س 

الأطفال واأ�صرهم. 
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ذوي 
اإلحتياجات

الخاصة
اليوم العالمي للتوحد 

رعى البنك الأهلي الك�يتي اإحتفالت الي�م 
العاملي للت�حد الذي اأقيم يف مركز الت�حد 

“ ك�يت درمي �صنرت ” املعتمد من اململكة 
املتحدة واملتخ�ص�س يف التدخل املبكر 

لعالج الت�حد وقد اإ�صتمتع الأطفال بي�م �صار 
ملىء باملتعة والرتفيه من خالل العديد من 

الأن�صطة والفقرات امل�صلية.
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اإلتحاد الكويتي 
للسباحة 

رعى البنك الأهلي الك�يتي بط�لة 
العامل لكرة املاء الأولى ذات 

الطابع اخلا�س التي نظمها الإحتاد 
الك�يتي لل�صباحة يف الك�يت 

مب�صاركة 20 دولة من دول العامل 
من �صمنهم دولة الك�يت.
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معرض بورشه العالمي 
�صارك البنك الأهلي الك�يتي يف معر�س ب�ر�صه 

العاملي  يف مدينة الك�يت لريا�صة ال�صيارات الذي  
ت�صمن تقدمي جمم�عة متن�عة من الأن�صطة 
والفعاليات الرتفيهية لعمالئه بقيادة خرباء 

من ب�ر�صه يف اأملانيا الذين قدم�ا ت�جيهاتهم  
ون�صائحهم ح�ل كيفية تنمية مهارات القيادة 

ملحبي �صباقات ال�صيارات.
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سباق الجري المسائي 
رعى البنك الأهلي الك�يتي �صباق اجلري امل�صائي 

الذي نظمه اإحتاد م�صارف الك�يت و�صارك فيه 
العديد من م�ظفي البنك.

25



مهرجان ترايثلون في نادي الكورنيش 
رعى البنك الأهلي الك�يتي مهرجان ترايثل�ن الذي اإ�صت�صافه نادي الك�رني�س الذي 

ت�صمن �صباق فرق التتابع يف ال�صباحة، و�صباق ترايثل�ن لالأطفال، و�صباق �صربينت 
و�ص�بر �صربينت. ويقام مهرجان ترايثل�ن لت�صجيع الأفراد من خمتلف الفئات 
العمرية على ممار�صة الريا�صة واإتباع اأمناط احلياة ال�صحية واحلفاظ على 

اللياقة والإ�صتمتاع باأحلى اأوقات املرح والرتفيه.

24



بطولة األهلي للغولف الثامنة 
اأقام البنك الأهلي الك�يتي بط�لة حتدي الغ�لف الثامنة التي تهدف اإلى جمع عمالء البنك وال�صركاء 

التجاريني. وقد فاز باملركز الأول الفريق املك�ن من ال�صيد عمار النقي وال�صيد م�صاري الزمانان
وال�صيد م�صاري املال وال�صيد اأبهاي عبدالرزاق. 
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بطولة األهلي الثامنة لكرة القدم 
اأقام البنك الأهلي الك�يتي البط�لة ال�صن�ية الثامنة 

لكرة القدم التي �صارك فيها ثمانية فرق من  
اأكادمييات كرة القدم وح�صل فريق ’اإنرتنا�صي�نال 

اأكادميي’ على املركز الأول كما ح�صل فريق 
’ي�فينت��س اأكادميي’ على املركز الثاين.
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الرياضة
بطولة كرة السلة الكويتية الرمضانية للشباب 

رعى البنك الأهلي الك�يتي بط�لة كرة ال�صلة الك�يتية الرم�صانية لل�صباب التي �صارك 
فيها فرق عديدة يف املرحلة العمرية ما بني 15 و 21 �صنة الهادفة اإلى ت�صجيع النمط 

ال�صحي  خالل ال�صهر الف�صيل.
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UN-Habitat ورشة عمل
رعى البنك الأهلي الك�يتي ور�صة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للم�صت�طنات الب�صرية “امل�ئل” 

)UN-Habitat( تهدف اإلى رفع م�صت�ى ال�عي ح�ل التنمية امل�صتدامة ودور الإبتكار يف اإيجاد حل�ل للتحديات 
البيئية يف املباين وال�صاحات املفت�حة مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل للتقليل من اأثر التغري املناخي العاملي على 

الك�يت. وقد �صارك يف هذه ال�ر�صة التي اإ�صتمرت ي�مني 35 ع�ص� هيئة تدري�س واأكادميي من جامعات 
وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل احلك�مية واخلا�صة يف الك�يت ومن املتخ�ص�صني يف خمتلف املجالت  وذلك بهدف 

تفعيل دور امل�صاركة البناءة والفاعلة. 
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معرض التصميم الهندسي
�صارك البنك الأهلي الك�يتي يف رعاية معر�س الت�صميم الهند�صي اخلام�س والثالثني وال�صاد�س والثالثني 
و ال�صابع والثالثني الذي نظمته كلية الهند�صة والبرتول بجامعة الك�يت تاأكيدًا على اإلتزامه بدعم ال�صباب 

الك�يتي والقطاع التعليمي واإميانًا منه باأهمية اإ�صتثمار الطاقات ال�صبابية يف م�صتقبل الك�يت عرب حتفيزهم 
وم�صاعدتهم خالل اأهم مراحل حت�صيلهم العلمي.
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حفل تخّرج طلبة كلية الطب 
بجامعة الكويت

رعى البنك الأهلي الك�يتي حفل تخّرج طلبة كلية 
الطب بجامعة الك�يت، حيث مت الإحتفال بتخّرج 90 

طالًبا وطالبة ح�صل�ا على �صهادة البكال�ري��س يف 
العل�م الطبية.
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حفل تخّرج طلبة كلية طب 
األسنان في جامعة الكويت

رعى البنك الأهلي الك�يتي حفل تخّرج طلبة  كلية 
طب الأ�صنان بجامعة الك�يت حيث مت الإحتفال 

بتخّرج 28 طالًبا ح�صل�ا على �صهاداتهم اجلامعية 
يف طب الأ�صنان. 

التعليم
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مؤتمر مرض السكري 
رعى البنك الأهلي الك�يتي م�ؤمتر مر�س ال�صكري ال�صاد�س الذي نظمته وحدة ال�صكر يف امل�صت�صفى الأمريي، 

اإميانًا منه باأهمية دعم الفعاليات الطبية مل�صاعدة الأطباء بالإملام باأحدث الأبحاث والدرا�صات املتط�رة 
وت�صجيع تلك الفعاليات والأن�صطة ملا لها من دور مهم يف حت�صني اخلدمات الطبية املقدمة للم�اطنني.
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شهر التوعية بسرطان البروستاتا 
قام البنك الأهلي الك�يتي بتقدمي خ�ص�مات لعمالئه بالتعاون مع  جمم�عة جل�بال الطبية  

مبنا�صبة ال�صهر العاملي للت�عية ب�صرطان الربو�صتاتا.

شهر التوعية بسرطان الثدي واليوم العالمي لمرض السكري 
قام البنك الأهلي الك�يتي بتقدمي عرو�س خا�صة لعمالئه بال�صراكة مع م�صت�صفى رويال حياة خالل 

�صهر الت�عية ب�صرطان الثدي والي�م العاملي ملر�س ال�صكري �صملت فح�س املام�جرام وال�ص�نار 
وفح��صات خا�صة مبر�س ال�صكري.
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رابطة المرأة األمريكية 
قام البنك الأهلي الك�يتي برعاية الفعالية الت�ع�ية ال�صن�ية مبر�س �صرطان الثدي التي نظمتها 

رابطة املراأة الأمريكية يف الك�يت لتقدمي يد الع�ن للن�صاء امل�صابات ب�صرطان الثدي. 

12



مستشفى حسين مكي الجمعة 
قام متط�ع�ن من م�ظفي البنك الأهلي الك�يتي بزيارة  

مر�صى ال�صرطان يف م�صت�صفى ح�صني مكي اجلمعة �صمن 
اأن�صطة �صهر اأكت�بر للت�عية بال�صرطان. 
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مركز الرعاية التلطيفية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي احلفل الرتفيهي يف مركز الرعاية التلطيفية يف ال�ص�يخ حيث اإ�صتمتع املر�صى

 واأ�صرهم وم�ظفي املركز بعدد من الأن�صطة الرتفيهية.
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مركز الكويت لمكافحة السرطان 
رعى البنك الأهلي الك�يتي احلفل الرتفيهي الذي نظمه مركز الك�يت ملكافحة ال�صرطان يف مركز في�صل �صلطان بن عي�صى 

لالأ�صعة الت�صخي�صية الذي التقى فيه املر�صى مع م�ظفي املركز للت�ا�صل عن كثب فيما بينهم. كما اأتاح احلفل لالأطفال 
امل�صاحبني ولأ�صرهم الإ�صتمتاع بعدد من الأن�صطة الرتفيهية.
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 Take Action نشاط
رعى البنك الأهلي الك�يتي ن�صاط Take Action التابع جلمعية طلبة كلية الطب الك�يتية بهدف ن�صر ال�عي ح�ل اأهمية 

الإ�صتجابة ال�صريعة حلالت الط�ارئ الطبية والإجراءات التي يجب اإتخاذها لإنقاذ الأ�صخا�س.
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التوعية بسرطان البروستاتا 
ومرض السكري 

رعى البنك الأهلي الك�يتي ن�صاط جمعية طلبة 
كلية الطب الك�يتية اخلا�س ب�صرطان الربو�صتاتا 

ومر�س ال�صكري بهدف ن�صر ال�عي.
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شهر التوعية بسرطان الثدي 
رعى البنك الأهلي الك�يتي اأ�صب�ع �صرطان الثدي الذي اأقامته جمعية طلبة كلية الطب الك�يتية لزيادة ال�عي 

وتعريف اجلمه�ر بج�انب ال�قاية واأهمية الك�صف املبكر.

جمعية طلبة كلية الطب الكويتية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي جمم�عة من اأن�صطة جمعية طلبة كلية الطب الك�يتية خالل العام والتي ينظمها طلبة 

متط�ع�ن لزيادة ال�عي :
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حملة »لوياك« للتبرع بالدم 
رعى البنك الأهلي الك�يتي حملة “ل�ياك” ال�صن�ية ال�صابعة 

للتربع بالدم التي انطلقت مب�صرية للدراجات النارية من املقر 
الرئي�صي ملنظمة “ل�ياك” ، واأنتهت عند جممع ب�ليفارد. 

حيث قام راكب� الدراجات النارية امل�صارك�ن يف امل�صرية 
بالتربع بالدم.
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مؤتمر الصحة النفسية 
رعى البنك الأهلي الك�يتي امل�ؤمتر الثالث لل�صحة النف�صية الذي نظمته رابطة ال�صرق الأو�صط لل�صحة 

النف�صية للم�صاهمه يف ن�صر ال�عي و تثقيف املجتمع.
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الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى 
يتربع البنك الأهلي الك�يتي �صن�يًا للجمعية الك�يتية لرعاية الأطفال 

يف امل�صت�صفى )KACCH(. و ي�صرف على اإدارة اجلمعية جمم�عة من 
املتط�عني، كما ت�ظف اجلمعية عددًا من املهنيني املحرتفني لرعاية الأطفال 

و اأ�صرهم داخل امل�صت�صفى.

الصحة

1



يق�م البنك الأهلي الك�يتي بدوره الفاعل يف عملية التنمية 
القت�صادية وخدمة املجتمع من خالل تنفيذ برنامج حمدد 

مل�صئ�ليته الجتماعية وي�ؤمن باأن لهذه امل�صئ�لية تاأثريا اإيجابيا 
يف دعم الأن�صطة املجتمعية التي تع�د بالنفع على القاعدة 

العري�صة من اأفراد املجتمع.

وخالل عام 2019، تركزت جه�د البنك الأهلي الك�يتي على 
دعم الأن�صطة املجتمعية من خالل رعاية العديد من الأن�صطة 

التعليمية والريا�صية وال�صحية والثقافية ودعم امل�ؤ�ص�صات 
الأهلية لذوي الحتياجات اخلا�صة.  وتهدف هذه اجله�د اإلى 

تعزيز اأهمية دور البنك يف خدمة املجتمع.

كما ا�صتمر البنك الأهلي يف بذل جه�ده يف جمال امل�صئ�لية 
الجتماعية من خالل دع�ة م�ظفي البنك للم�صاركة يف تنفيذ 

جدول الأن�صطة امل��صمية حيث تط�ع الكثري من امل�ظفني 
لتنفيذ العديد من الأن�صطة املجتمعية لإبراز دور البنك الأهلي 

الك�يتي يف دعم واإثراء تلك املنا�صبات.

األهلي أسهل
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