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كان عام 2019 حافًل لبنك اخلليج على �سعيد امل�س�ؤولية االجتماعية، حيث يلتزم بنك اخلليج 
بدعم اال�ستدامة يف الك�يت على امل�ست�ى املجتمعي، وامل�ست�ى االقت�سادي، وامل�ست�ى البيئي، يف 
ب�سكل  البنك  وعلى  البلد  على  بالنفع  يع�د  مبا  ا�سرتاتيجًيا  وحتديدها  اختيارها  مت  مبادرات 

ا. خا�ص اأي�سً

وحر�ص بنك اخلليج على اأن ت�اكب مبادراته اأهداف التنمية امل�ستدامة، وهي جمم�عة من 17 
هدًفا ُو�سعت من ِقبل منظمة االأمم املتحدة يف عام 2015، حيث ي�سعى العامل لتحقيقها يف عام 
2030. وت�سمل هذه االأهداف: الق�ساء على الفقر، والق�ساء التام على اجل�ع، ال�سحة اجليدة 

والرفاه، التعليم اجليد، امل�ساواة بني اجلن�سني، املياه النظيفة والنظافة ال�سحية، طاقة نظيفة 
وباأ�سعار معق�لة، العمل اللئق ومن� االقت�ساد، ال�سناعة واالبتكار والبنية التحتية، احلد من 
العمل  امل�س�ؤوالن،  واالإنتاج  اال�ستهلك  م�ستدامة،  امل�ساواة، مدن وجمتمعات حملية  اأوجه عدم 
املناخي، احلياة حتت املاء، احلياة يف الرب، ال�سلم والعدالة وامل�ؤ�س�سات الق�ية، وعقد ال�سراكة 

لتحقيق االأهداف.

من خلل هذه املبادرات للم�س�ؤولية االجتماعية على مدار العام، يعد بنك اخلليج مثااًل يحتذى 
به للجهات الفاعلة املحلية واالإقليمية لتحقيق املزيد من التقدم متا�سًيا مع اجله�د الدولية التي 
تبذلها االأمم املتحدة. وبهذه اجله�د الرامية اإىل ا�ستدامة املجتمع، واالقت�ساد، والبيئة، يفخر 
بنك اخلليج باإنهائه عام 2019 مبجم�عة رائعة من مبادرات واأن�سطة امل�س�ؤولية االجتماعية، 

بينما ُيعد للأف�سل واالأكرب لعام 2020.

المقدمة

 مبادرات بنك الخليج في 2019 
استدامة تتماشى مع الجهود العالمية لألمم المتحدة





المـجـتـمـــع



كان عام 2019 حافًل لبنك اخلليج على �سعيد امل�س�ؤولية االجتماعية، فقد حر�ص البنك على م�اكبة اأهداف التنمية امل�ستدامة التي 
بني  وامل�ساواة  التعليم،  ج�دة  رفع  ب�سرورة  والت�عية  البدنية،  واللياقة  بال�سحة  تعنى  مبادرات  عرب  املتحدة،  االأمم  منظمة  و�سعتها 

اجلن�سني، وغريها.
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بنك الخليج يطلق
النسخة السادسة من برنامج أجيال لتطوير الموظفين

والذي  اخلليج  لبنك  الرائد  الربنامج  ه�  اخلريجني  لتط�ير  اأجيال  برنامج 
فرتة  على  الربنامج  وميتد  الك�يتية.  الكفاءات  وتاأهيل  ال�ستقطاب  ي�سعى 
امل�سرفية  املهارات  تط�ير  على  املر�سحني  م�ساعدة  اإىل  ويهدف  اأ�سهر،   6
الرئي�سية، وتنمية امل�ه�بني منهم على امل�ست�يني ال�سخ�سي واملهني. وي�ستفيد 
الربنامج، الذي اأ�سبح االآن يف ن�سخته ال�ساد�سة، من الت�جيه واالإر�ساد الذي 
لبنك  �ساهم�ا يف جناحات عديدة  الذين  ال�سابقة،  ال�سن�ات  يقدمه خريج� 

اخلليج منذ تخرجهم من برنامج اأجيال.

يتعلق  فيما  الك�يتية  امل�اهب  وتط�ير  والتدريب  ت�ظيف  على  البنك  ركز 
مببادرات راأ�ص املال الب�سري، فاإن برنامج تط�ير اخلريجني التابع للبنك 
»اآجيال« معرتف به على نطاق وا�سع لتدريبه املكثف على ت�سكيل م�ستقبل 
عرب  امل�ظفني  تط�ير  اإىل  الربنامج  يهدف  الك�يت.  يف  امل�سريف  القطاع 
اإدارة املخاطر، والتم�يل، واال�ستثمار، لتط�يرهم مبهارات يف وقت مبكر 
تق�م  امل�ستقبل.  قيادية يف  منا�سب  ل�سغل  لتط�يرهم  املهنية  من حياتهم 
اأجيال ببناء كادر كبري من امل�سرفيني الك�يتيني ل�سالح البنك والك�يت. 
منذ بدء الربنامج يف عام 2014، تخرجت خم�سة اأجيال بعدد 85 م�ظًفا 

حتى االآن.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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بنك الخليج يتعاون مع المؤسسات الصحية
للتشجيع على الفحص السنوي لسرطان الثدي

جديدة  مبادرات  عدة  اخلليج  بنك  اأطلق 
الثدي،  ب�سرطان  ال�عي  م�ست�ى  رفع  اإىل  تهدف 
وت�سجيع ال�سيدات على اإجراء الفح�ص الدوري. 
امل�ا�ساة  م�ست�سفى  مع  اتفاقيات  البنك  وعقد 
خا�سة  عرو�ص  لتقدمي  اأخرى  وم�ست�سفيات 
�ساأنها  من  اخلليج،  بنك  لعميلت  وح�سرية 
مي�ّسًرا  اأمًرا  الدوري  الفح�ص  من  جتعل  اأن 
البنك  اأ�ساء  هذا،  جانب  واإىل  اأكرث.  ومريًحا 
مقره الرئي�سي بالل�ن ال�ردي يف اأكت�بر كعادته، 

مبنا�سبة �سهر الت�عية ب�سرطان الثدي.
م�ؤ�س�سات  مع  االتفاقيات  من  عدد  البنك  وعقد 
تقدمي  مب�جبها  يتم  الك�يت،  يف  كبرية  �سحية 
لت�سجيعهن  البنك  لعميلت  عرو�ص وخ�س�مات 
على الفح�ص املبكر. و�سمن االتفاق الذي عقده 
ح�سلت  امل�ا�ساة،  م�ست�سفى  مع  اخلليج  بنك 
 40 العمر  من  البالغات  اخلليج  بنك  عميلت 
على   %50 بن�سبة  خ�سم  على  اأكرث  اأو  عاًما 
من  العميلت  جميع  ح�سلت  بينما  املام�غرام، 

كل االأعمار على خ�سم بن�سبة 50% على االأ�سعة 
يف امل�ست�سفى. 

الثدي،  ب�سرطان  الت�عية  �سهر  ه�  اأكت�بر  �سهر 
يف حملة �سن�ية عاملية يتم االحتفال بها يف بلدان 
من جميع اأنحاء العامل، بهدف الت�عية والتعليم 
املر�ص  ويعد هذا  الثدي.  �سرطان  والبحث ح�ل 
اأكرث اأن�اع ال�سرطان �سي�ًعا بني الن�ساء يف جميع 
اأ�سا�سي  له دور  املبكر  واالكت�ساف  العامل،  اأنحاء 

يف تخطيه. 
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بنك الخليج يقيم مبادرة
”اصطحب طفلك إلى العمل”

طفلك  »ا�سطحب  مبادرة  اخلليج  بنك  اأقام 
للبنك. وتهدف  الرئي�سي  بالفرع  العمل«  اإىل 
املبادرة، التي ت�سهم يف خلق ال�عي لدى ال�سغار 
ح�ل املهام ال�ظيفية، اإىل منح امل�ساركني فر�سة 
يف  اأم�رهم  اأولياء  مع  كامل  ي�م  لق�ساء  نادرة 
ترفيهي  بربنامج  واال�ستمتاع  عملهم،  مكان 

تفاعلي خا�ص. 
عّرف  حيث  ون�ساطًا،  فرحًا  املكان  وامتلأ 
وملّخ�ص على  ب�سكل مب�سط  االأطفال  امل�ظف�ن 
خمتلف ج�انب العمل يف البن�ك، وجتاوز عدد 
مما  الت�قعات  احلدث  ح�سروا  الذين  االأطفال 

بنّي اأهمية املبادرة يف بّث روح االنتماء. 
قادها  تعريفية،  بج�لة  الي�م  فعاليات  وبداأت 
االأق�سام  لدى  البنك،  من  املتط�عني  من  فريق 
اخلدمات  جمم�عة  بينها  من  الرئي�سية، 
والعملء،  واملنتجات  ال�سخ�سية،  امل�سرفية 

اإذ  لل�سركات،  امل�سرفية  واخلدمات  والت�س�يق، 
الرتفيهية  االأن�سطة  من  باقة  اإدارة  كل  اأعدت 

للرتحيب باالأطفال الزوار، اإىل جانب احل�ارات 
ال�سخ�سية واالإجابة عما لديهم من اأ�سئلة.
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االأحمر  الهلل  جمعية  مع  التزامه  جتديد  عن  اخلليج  بنك  اأعلن 
الك�يتي، للمرة الثانية، يف ت�فري االأجهزة الطبية لغري القادرين على 
اخلليج  بنك  لـ”ماراث�ن  الك�يت  يف  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  دفع 
االأحمر  الهلل  قبل جمعية  من  الدعم  هذا  ا�ستخدام  و�سيتم   .”642
الك�يتي يف ت�فري االأجهزة الطبية مثل: دعامات القلب واأجهزة الق�قعة 
اإىل جانب بطاريات  الكهربائية  و�سماعات االأذن والكرا�سي املتحركة 

القلب.

الك�يتي،  االأحمر  الهلل  جمعية  يف  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 
الك�يتي  االأحمر  الهلل  جمعية  يف  »نعتمد  احل�ساوي:  اأن�ر  ال�سيد/ 
القطاع  املختلفة يف  االجتماعية من اجلهات  امل�س�ؤولية  مبادرات  على 
اخلليج  بنك  »ماراث�ن  من  �سن�ًيا  امل�ستفيد  لك�ننا  ون�سعد  اخلا�ص. 
642« الذي ي�ساهم يف م�ساعينا ب�سكل مبا�سر عرب التربع، وب�سكل غري 

اأ�سل�ب  واتباع  الريا�سة  ممار�سة  على  النا�ص  حث  عرب  ا  اأي�سً مبا�سر 
وتنظيمهم  املت�ا�سلة  جه�دهم  على  اخلليج  بنك  ن�سكر  �سحي.  حياة 

لهذه الفعالية التي تزيد جناًحا كل عام.

غري  جناحًا   »642 اخلليج  بنك  »ماراث�ن  حقق  املا�سي،  العام  خلل 
م�سب�ق، حيث �سهد ح�س�ر اأكرث من 9300 م�سارك من اأكرث من 100 
هذا  �سباق  يف  وامل�ساركة  للن�سمام  اجلمه�ر  البنك  ويدع�  جن�سية. 
العام، وه� �سباق الطريق ال�حيد يف دولة الك�يت الذي يحظى باعتماد 
االحتاد الدويل ل�سباقات املاراث�ن و�سباقات امل�سافات واالحتاد الدويل 

الألعاب الق�ى،

 بنك الخليج يجدد التزامه تجاه جمعية الهالل األحمر 
الكويتي في النسخة الخامسة  لـ ”ماراثون بنك الخليج  642”

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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 اختتم بنك اخلليج م�سابقة غرفة التج�ري )اخلزنة( التي ا�ستمرت ملدة 
ثلثة اأيام خلل عطلة نهاية االأ�سب�ع يف جممع االأفني�ز، املرحلة الثالثة. 
وقد قدم البنك مبلغ 300 دينار ك�يتي كجائزة نقدية ي�مية، ح�سل عليها 

الفريق االأ�سرع يف كل ي�م من اأيام الفعالية.

األغاز خلل  ثلثة  االإجابة عن  على  الفريق  قدرة  امل�سابقة على  اعتمدت 
للف�ز  والتاأهل  التج�ري  فتح  ليتمكن�ا من  دقائق  تزيد عن خم�ص  ال  مدة 
الفريق  اأع�ساء  يدخلها  مغلقة  غرفة  يف  ومتت  ك�يتي،  دينار   300 مببلغ 
امل�سارك ويتعاون�ا على حل األغاز ت�ساعدهم يف اخلروج. وتطلب حل االألغاز 

ذكاء ا�سرتاتيجًيا ومهارة يف الت�ا�سل حتى يتمكن الفريق من الف�ز.

االجتماعية  للم�س�ؤولية  اخلليج  بنك  برنامج  حتت  املبادرة  هذه  وتندرج   
من  اأكرب عدد ممكن  مع  االإيجابي  الت�ا�سل  اإىل  ن�سعى من خلله  الذي 
اأفراد املجتمع، بحيث نخلق جً�ا عائلًيا ممتًعا قد ينتج عنه ج�ائًزا مادية 

كذلك! 

وقال ر�سيد الر�سيد وفي�سل الرفاعي من الفريق الفائز ي�م اخلمي�ص:»كنا 
بنك اخلليج  اأقامها  التي  التج�ري  ومررنا على غرفة  االأفني�ز  يف جممع 
ال�قت  عامل  وكان  م�س�قة  اللعبة  كانت  اللعبة.  وجتربة  الدخ�ل  فقررنا 
فيها ه� التحدي ال�حيد. ا�ستمتعنا بامل�ساركة وباجلائزة القيمة من بنك 

اخلليج«.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

بنك الخليج يقدم 300 دينار جائزة لكل فريق فاز 
في فعالية Escape Room في مجمع األفنيوز
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بنك الخليج نّظم دورة تدريبية
لموظفيه في اإلسعافات األولية

قام بنك اخلليج بتنظيم دورة للح�س�ل على �سهادة اال�ستجابة للم�ستجيبني 
يف حاالت الط�ارئ ح�سرها 46 من م�ظفيه، ومت تدريبهم على اأ�سا�سيات 
االإ�سعافات االأولية ومهارات االإنقاذ يف حاالت الط�ارئ، بالتعاون مع مركز 

الفي�سل العاملي.

يحر�ص بنك اخلليج على االلتزام باأعلى معايري االأمن وال�سلمة لتزويد 
اأوقات  والعملء يف  امل�ظفني  �سلمة  ل�سمان  اللزمة  باملهارات  م�ظفيه 

الط�ارئ.
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بنك الخليج يجمع موظفيه
في الغبقة السنوية

غبقة  اخلليج  بنك  اأقام  ال�سن�ية،  كعادته 
التنفيذية  االإدارة  اأع�ساء  بح�س�ر  للم�ظفني، 
امل�سيلة.   - اجلمريا  فندق  يف  البنك،  لدى 
وت�سمنت الغبقة عدة فقرات ترفيهية والعديد 
من املفاجاآت، واالألعاب، واجل�ائز.تعد الغبقة 
امل�ظفني  بني  للت�ا�سل  مثالية  فر�سة  ال�سن�ية 
من خمتلف قطاعات واأفرع البنك، بعيًدا عن 

امل�ظفني  جلميع  يت�سنى  حيث  العمل،  روتني 
اأج�اء  يف  التنفيذية  االإدارة  باأع�ساء  االلتقاء 
العام  هذا  الغبقة  ح�سر  وقد  مبهجة.  عائلية 

اأكرث من 700 م�ظف.

ال�سن�ية،  العادة  هذه  على  كثرًيا  نحر�ص 
اأف�سل  من  لك�نها  خا�ص،  ب�سكل  فيها  ونهتم 

املنا�سبات االجتماعية التي يجتمع فيها م�ظف� 
بنك اخلليج �سن�ًيا، والرتباطها ب�سهر رم�سان 
املبارك الذي يتميز باأج�ائه العائلية املتميزة.
يحر�ص بنك اخلليج على تعزيز روح االت�سال 
خلل  من  وذلك  امل�ظفني  بني  والت�ا�سل 
مدار  على  وترفيهية  من�عة  واأن�سطة  فعاليات 

العام.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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من  الفنية  الفعاليات  اخلليج  بنك  يحت�سن 
جديد  �سخم  الإنتاج  الذهبية  رعايته  خلل 
للم�سرحية الغنائية »مذكرات بحار« يف مركز 
ال�سيخ جابر االأحمد الثقايف.ُيعيد مركز ال�سيخ 
جابر االأحمد الثقايف عر�ص »مذكرات بحار« 
الفايز  حممد  الراحل  ال�ساعر  ملحمة  وهي 

مب�ساركة  الديكان،  غّنام  الكبري  وامل��سيقار 
اخلليج،  �سادي  القدير  الفنان  من  كرمية 
الروائي  �ساغها  خمتلفة  درامية  وبروؤية 
من  م�ستلهمة  ال�سنع��سي،  �سع�د  ال�ساب 
بن�س��ص  ومزّودة  املا�سي  و�سخ��ص  ق�س�ص 
الراحل  لل�ساعر  بحار«  »مذكرات  دي�ان  من 

حممد الفايز.

وط�ال فرتة العر�ص، قام بنك اخلليج بت�زيع 
ت�فر  جانب  اإىل  املميزة،  الهدايا  من  عدد 
جناح خم�س�ص للت�س�ير وذلك لت�ثيق ذكرى 
�سمن  اخلليج  بنك  رعاية  واأتت  جتربتهم. 
الذي  االجتماعية  امل�س�ؤولية  برنامج  اإطار 
والط�يل  العميق  اإميانه  من  وانطلقا  يتبناه، 
االأمد باأهمية اإحياء الرتاث الك�يتي واحلفاظ 

على التقاليد الك�يتية العريقة.

معاناة  ق�سة  بحار«  »مذكرات  عر�ست 
اإىل  وحنينه  الك�يتي  البحار  وم�ساعب 
ملهنة  حاجته  بني  املت�ساربة  وم�ساعره  اأ�سرته 
الغ��ص والبحث عن الل�ؤل�ؤ، وانتظار العائلت 
الأبنائهم بالع�دة اإىل البلد. كما ي�س�ر العمل 
جمم�عة من االأحداث، وت�ثيق معاناة البحار 

واآماله وذكرياته. 

منرب  الثقايف  االأحمد  ال�سيخ جابر  مركز  يعد 
يف  للجميع  الهام  وم�سدر  الثقايف  للتبادل 
واالأدبية.  والفنية  الثقافية  املجاالت  كافة 
ي�سم املركز م�ساحات �سا�سعة للح�ار لعر�ص 
التعليمي  للتبادل  ومن�سة  واملعرفة  املهارات 
والثقايف، وعلوة على ذلك، يعمل املركز من 
خلل م�قعة املتميز ك�جهة �سياحية م�ساحبًة 

الأهميته الثقافية والفنية يف املنطقة.

  بنك الخليج يحتضن الفعاليات الفنية
في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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بنك الخليج يشجع األطفال
على القراءة

القراءة  ي�م  ال�سل�سل،  ذات  مكتبة  مع  بالتعاون  اخلليج،  بنك  نظم 
املمتعة لت�سجيع االأطفال على القراءة والتعلم، وذلك �سباح ي�م اجلمعة 

يف فرع املكتبة يف جممع االأفني�ز.

تعليمية  اأن�سطة  عدة  ال�سل�سل  ذات  ومكتبة  اخلليج  بنك  م�ظف�  واأعد 
وترفيهية للأطفال من عمر 3 اإىل 10 �سن�ات، تت�سمن قراءة الق�س�ص 
وذلك  الفنية،  االأعمال  فقرة  اإىل  باالإ�سافة  املكتبة  اأق�سام  يف  والتج�ل 
والقراءة وحت�سني  االأطفال  بني  االألفة  اإىل خلق  اخلليج  بنك  �سعًيا من 
وح�سل  االجتماعية.  للم�س�ؤولية  براجمه  �سمن  التعليمية،  م�ست�ياتهم 

االأطفال يف نهاية الي�م على عدد من الهدايا واالألعاب لتحبيبهم بهذا 
الي�م واأن�سطته.

ال�سل�سل  للأطفال مع مكتبة ذات  املمتعة  القراءة  ي�م  بتقدمي  �سعداء 
خمتلف  من  اأفراده  بجميع  املجتمع،  لدعم  املختلفة  مبادراتنا  �سمن 
يف  ودوره  ال�سغر  يف  التعليم  اأهمية  اخلليج  بنك  يف  ندرك  االأعمار. 
الثقافة املالية، ولذلك ننتهز جميع  اأهمية  بناء ال�سخ�سية، كما ندرك 
التعليمية والثقافية يف البلد. ه�ؤالء االأطفال  الفر�ص لدعم املبادرات 

هم م�ستقبلنا، ونفخر بغر�ص حب القراءة والتعلم فيهم منذ ال�سغر.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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بالتعاون مع كافاراتي، وبتقدمي املبدعني عبداهلل ال�شايجي وعبدالرحمن البداح

بنك الخليج ينظم ورشة عمل تدريبية
للتصوير بالهاتف النقال

الت�س�ير  فن  »تعلم  عن�ان  حتت  تدريبية  عمل  ور�سة  اخلليج  بنك  نظم 
يف  املا�سي  ال�سبت  ي�م  وذلك  كافاراتي،  �سركة  مع  النقال«  بالهاتف 
امل�س�ران  من  كل  ال�ر�سة  قّدم  وقد  ال�ساملية،  يف  �ستايل  �سيمف�ين  فندق 
عبداهلل ال�سايجي وعبدالرحمن البداح، حمرتفا الت�س�ير بالهاتف النقال 
.ت�سجيًعا منه لل�سباب على اكت�ساب هذه املهارات الفنية التي اأ�سبحت من 
من  ليتمكن�ا  ال�سغرية،  وال�سركات  امل�ساريع  الأ�سحاب  الي�م  ال�سرورات 

ا على قن�ات الت�ا�سل االجتماعي. خلق حمت�ى ت�س�يقي ناجح خ�س��سً

نعمل يف بنك اخلليج دائًما على ت�سجيع امل�اهب ال�سابة الك�يتية، ومتكني 
ال�سباب من تط�ير اأنف�سهم، الأننا ندرك اأهمية ذلك يف تنمية م�ساريعهم 

التدريبية  ال�ر�سة  الك�يتي.  االقت�ساد  منظ�مة  تط�ير  وبالتايل  التجارية 
عبداهلل  املبدعني  ومع  كافاراتي  مع  بالتعاون  م�ؤخرًا  عقدناها  التي 
للم�ساركني  وعملًيا  نظرًيا  �سرًحا  قدمت  البداح  وعبدالرحمن  ال�سايجي 

الذين ح�سل�ا يف نهايتها على �سهادة للم�ساركة.

يفخر بنك اخلليج بدعمه املت�ا�سل للمجتمع املحلي، وي�سارك يف العديد 
من مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية على مدار العام بهدف متكني خمتلف 

اأفراد املجتمع.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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انطلق »ماراث�ن بنك اخلليج 642«، اأحد اأهم 

البلد،  يف  االجتماعية  الريا�سية  الفعاليات 

الك�يت  بنك  حمافظ  وم�ساركة  بح�س�ر 
والرئي�ص  الها�سل،  حممد  الدكت�ر  املركزي 
اأنط�ان  ال�سيد/  اخلليج  لبنك  التنفيذي 
التنفيذية، يف مقدمة  البنك  ظاهر، وقيادات 
مب�ساركة  االنطلق،  خط  عند  املت�سابقني 
 100 من  اأكرث  من  �سخ�ص   9،300 من  اأكرث 
يف  للتنظيم،  متط�ع   300 من  واأكرث  جن�سية، 

ي�م ريا�سي وعائلي ممتع.

ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف  املاراث�ن  انطلق 
والن�سف من ج�سر �س�ق �سرق، يف اأج�اء من 
الن�ساط والطاقة االإيجابية، والطق�ص املمتاز، 
اأبرز  على  امل�ساركني  ملرور  مثالًيا  كان  الذي 

ال�سباق  م�سار  بداأ  حيث  الك�يت،  دولة  معامل 
اخلليج  طريق  على  �سرق  �س�ق  عند  وانتهى 
و�س�ق  الكبري  امل�سجد  من  وبالقرب  العربي، 
االأثر على حما�ص  له كبري  املباركية مما كان 
التي  ال�سباق  م�سافة  على  وبناًء  امل�ساركني. 
ا  اختارها كل م�سارك، فقد مر امل�سارك�ن اأي�سً
مبركز ال�سيخ جابر االأحمد الثقايف اإىل اأبراج 

الك�يت قبل ال��س�ل اإىل خط نهاية ال�سباق.

مع  التزامه  اخلليج  بنك  جدد  العام،  وهذا 
تقدمي  يف  الك�يتي  االأحمر  الهلل  جمعية 
القادرين  غري  للمر�سى  املادية  امل�ساعدة 
يف  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  دفع  على 

 بنك الخليج يطلق النسخة السادسة من
” ماراثون بنك الخليج 642”
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من  الدعم  هذا  ا�ستخدام  و�سيتم  الك�يت. 
يف  الك�يتي  االأحمر  الهلل  جمعية  قبل 
القلب  دعامات  مثل:  الطبية  االأجهزة  ت�فري 
والكرا�سي  االأذن  و�سماعات  الق�قعة  واأجهزة 
بطاريات  جانب  اإىل  الكهربائية  املتحركة 
بعدة حماور  بنك اخلليج  يلتزم  القلب، حيث 
تنمية  بهدف  االجتماعية،  م�س�ؤوليته  �سمن 
على  �سن�ًيا  ويعمل  فيه.  نعي�ص  الذي  املجتمع 
التي  املحلية  واملبادرات  امل�ؤ�س�سات  دعم 
ت�سعى لت�سجيع �سباب الك�يت، ومتكني املراأة، 
واال�ستدامة، وتعزيز ال�سحة واللياقة البدنية، 

وتعمل على املحافظة على الرتاث الك�يتي.

وانطلق ال�سباق ال�سن�ي هذا العام بالتعاون مع 
الريا�سية  الفعاليات  الإدارة  برو فيجن  �سركة 
للعام اخلام�ص. وتك�ن »ماراث�ن بنك اخلليج 
جلميع  مفت�حة  كانت  فئات  اأربع  من   »642
الريا�سية،  امل�ست�يات  خمتلف  من  امل�سرتكني 
اأو  للم�سي  العائلي  مرت  كيل�   5 �سباق  وهي 
10 كيل� مرت،  اجلري، و�سباق اجلري مل�سافة 

و�سباق الن�سف ماراث�ن مل�سافة 21 كيل� مرت، 
واملاراث�ن الكامل مل�سافة 42 كيل� مرت

بعد النجاح الباهر الذي �سهده »ماراث�ن بنك 
642«، اأحد اأهم الفعاليات الريا�سية  اخلليج 
االجتماعية يف البلد، نظم البنك حفل تكرمي 
الفائزين باملراكز الثلثة االأوىل عن كل فئة يف 
بح�س�ر  ال�سهيد،  حديقة  يف  وذلك  املاراث�ن، 
ال�سيد/  اخلليج  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
الريا�سة  هيئة  عام  ومدير  ظاهر،  اأنط�ان 

جانب  اإىل  ال�سمري،  فليطح  حم�د  ال�سيد/ 
ممثلي وزارة الداخلية واجلهات الراعية.

باملراكز  الفائزين  تكرمي  احلفل  وت�سمن 
الثلثة االأوىل يف كل من الفئات االأربع، وهي 
اجلري،  اأو  للم�سي  العائلي  مرت  كيل�   5 �سباق 
و�سباق  مرت،  كيل�   10 مل�سافة  اجلري  و�سباق 
مرت،  كيل�   21 مل�سافة  ماراث�ن  الن�سف 
واملاراث�ن الكامل مل�سافة 42 كيل� مرت. واختتم 
لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  من  بكلمة  احلفل 
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�سكر  الذي  ظاهر،  اأنط�ان  ال�سيد/  اخلليج، 
وكّرم جميع الرعاة والداعمني للماراث�ن..

كما يتميز »ماراث�ن بنك اخلليج 642« بك�نه 
املاراث�ن ال�حيد احلا�سل على ت�سنيف اأب�ت 
الك�يت.  يف   AbbottWMM اأم  اأم  دبلي� 
 AbbottWM اأم  اأم  دبلي�  اأب�ت  ت�سنيف 

املاراث�ن  لنتائج  عاملي  ت�سنيف  نظام  ه� 
ح�سب الفئة العمرية، حيث يح�سل املت�سابق�ن 
 »642 اخلليج  بنك  »ماراث�ن  يف  امل�سارك�ن 
2019 على النقاط وفًقا لعمرهم ووقت  لعام 
و�س�لهم خلط النهاية وجن�سهم، مبا يتما�سى 
والن�ساء:  للرجال  التالية  العمرية  الفئات  مع 
-60  ،59-55  ،54-50  ،49-45  ،44-40

.+80 ،79-75 ،74-70 ،69-65 ،64

بنك  من  م�ظًفا   450 ال�سباق  يف  و�سارك 
من  العديد  م�ظفي  اإىل  اإ�سافة  اخلليج، 
ال�سركات التي ت�سجع م�ظفيها على امل�ساركة 
يف الفعاليات ال�سحة والريا�سية مثل: �سركة 
�سناعات الغامن، �سركة الي�سرة، اأيكيا، �سركة 

بنك الخليج يطلق النسخة السادسة من ” ماراثون بنك الخليج 642”
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جري   ،Fit Group جروب  فت  الفطيم، 
اخلليج،  وكالة  �سركة   ،Grey Wolf وولف 
 ،Fantasy World وورلد  فانتا�سي 
ليميتل�ص   ،Casio كا�سي�  التميمي،  �سركة 
 Flare فتن�ص  فلري   ،Limitless
�سركة   ،Vitality فيتاليتي   ،Fitness
 ،Garmin جارمن  ال�سياحية،  امل�سروعات 

واجلري�ي.

للماراث�ن  ا  معر�سً كذلك  اخلليج  بنك  ونظم 
انطلق  قبل  البدنية  واللياقة  ال�سحة  ح�ل 
املعار�ص  اأر�ص  يف  اأيام  ثلثة  ملدة  ال�سباق 
 .4A رقم  �سالة   - م�سرف  يف  الدولية 
بنك  »ماراث�ن  معر�ص  رعاة  قائمة  وت�سمنت 
اخلط�ط  �سركة  العام  هذا   »642 اخلليج 
اك�سرتمي  الغامن،  لنك�لن  الك�يتية،  اجل�ية 
املعر�ص  �سم  كما  واإنرت�سب�رت.  �سب�رت�ص، 

بال�سحة  متعلقة  نقا�سية  وجل�سات  ح�ارات 
اأن�سطة  جانب  اإىل  الريا�سي،  واال�ستعداد 
م�ستلزمات  ا�ستلم�ا  الذين  للم�ساركني  اأخرى 

ا. ال�سباق من املعر�ص اأي�سً
ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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 الخليج يرعى سباق الطين من سلسلة سباقات
بي انسبايرد في نسخته الثالثة

رملي  م�سار  على  واحل�اجز  الطني  �سباق  يع�د  اخلليج،  بنك  برعاية 
�سمن الن�سخة الثالثة من �سل�سلة �سباقات »بي ان�سبايرد« لعام 2019، 
اإما للم�سي  5 كيل�مرتات  ومتكن خلله امل�سارك�ن من اختيار م�سافة 
خلله  امل�ساهدون  ا�ستمتع  رملي،  م�سار  على  باحل�اجز  الرك�ص  اأو 
ال�سباق،  م�قع  يف  اخللبة  واالإطلالت  الطبيعية  املناظر  مب�ساهدة 
اأحد  يف  واال�سرتخاء  املت�سابقني  لت�سجيع  منا�سبة  بيئة  لهم  وفر  الذي 

املطاعم واملقاهي املتن�عة يف مروج �سمن اأج�اء ريا�سية ممتعة.

�سهدت  باهرا،  جناحا  الطني  �سباق  من  املا�سي  العام  ن�سخة  حققت 
�سباق  برعاية  �سعداء  نحن  مت�سابقا.   450 من  اأكرث  م�ساركة  خلله 
ت�سكل  حيث  العام،  لهذا  ان�سبايرد  بي  �سباقات  �سل�سلة  من  الطني 
ال�سحة واللياقة البدنية عن�سرا اأ�سا�سيا يف م�سرية البنك، والتزامه 
جتاه اأهل الك�يت نح� دعم وتعزيز اأهمية اتباع اأ�سل�ب احلياة ال�سحي 

ال�سليم.

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�
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بنك الخليج يحتفل
بالعيد الوطني ويوم التحرير

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

التحرير،  وي�م  ال�طني  العيد  بذكرى  وم�ظف�ه  اخلليج  بنك  احتفل 
البنك  اأعرب  كما  للك�يت.  واخلم�سني  الثامن  ال�طني  الي�م  واإبراز 
عن �سكره وتقديره لرجال ال�سرطة على جه�دهم ودورهم املتميز يف 

للنقاط  بزيارات  امل�ظفني  من  عدد  قام  حيث  ال�طنية،  االحتفاالت 
خلل  الدوؤوبة  جله�دهم  والعرفان  ال�سكر  بالغ  عن  معربني  االمنية، 

االحتفاالت ال�طنية بالبلد.
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بنك الخليج يرعى المؤتمر السنوي لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت في الواليات المتحدة األمريكية

الك�يت يف  لطلبة  ال�طني  ال�سن�ي للحتاد  امل�ؤمتر  بنك اخلليج  رعى 
االجتماعية  للم�س�ؤولية  برناجمه  �سمن  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات 

الذي يركز على دعم ال�سباب الك�يتي.
�سان دييغ� يف  انعقد يف مدينة  الذي  امل�ؤمتر  و�سارك بنك اخلليج يف 
فعاليات  عدة  يف  اجلاري،  ن�فمرب   28 تاريخ  من  كاليف�رنيا،  والية 
وت�سمنت  فخرنا«.  »انت�  �سعار  حتت  املغرتبني،  الك�يتيني  للطلبة 
م�ساركة البنك فقرات ترفيهية يف تاريخ 30 ن�فمرب منها �سحب على 
كامل،  عام  ملدة  االإيجار  تكاليف  تغطية  اأكربها  مميزة،  ج�ائز  عدة 
فريق  التقى  كما  اأمريكي،  دوالر   5،000 على  �سحب  اإىل  باالإ�سافة 
العمل  لهم عن طبيعة  و�سرح  بالطلبة  هناك  امل�ج�د  الب�سرية  امل�ارد 
ليتم تعيينهم  الذاتية  ال�سرية  يف بنك اخلليج، وا�ستقبل منهم ملفات 
اأي�سًا على عرو�ص خا�سة بخدمات  التخرج، وح�سل�ا  بعد  البنك  يف 

ومنتجات البنك.
املتحدة  ال�اليات  يف  الك�يت  لطلبة  ال�طني  االحتاد  م�ؤمتر  نرعى 
على  البالغ  واأثره  امل�ؤمتر  هذا  باأهمية  الإمياننا  العام،  هذا  االأمريكية 

طلبتنا هناك. ترتكز براجمنا للم�س�ؤولية االجتماعية يف بنك اخلليج 
برناجًما  العام  نقدم هذا  ولهذا  الك�يت،  �سباب  ت�سجيع ومتكني  على 
يت�سمن عدة مفاجاآت لطلبتنا يف اأمريكا لنذكرهم بالهدف االأ�سا�سي 
من وج�دهم هناك، وه� العمل على التح�سيل العلمي من اأجل رفعة 

البلد م�ستقبًل.

ام�سح الرمز
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بنك الخليج يرعى »سوق قوت« 
في موسمه السادس

»�س�ق  لـ  ال�ساد�ص  امل��سم  يف  رئي�سية  برعاية  اخلليج  بنك  �سارك  مرة،  اأول 
املزارعني  �س�ق  جتمع  التي  الك�يت  يف  االأكرب  ال�سبابية  املن�سة  وهي  ق�ت«، 
اخلليج  بنك  عمل  لل�س�ق،  رئي�سي  راع  وب�سفته  واحد،  مكان  يف  واحلرفيني 
والأول  ال�س�ق،  داخل  كرنفال �سغري  با�ست�سافة  مبتكرة جدًا،  مل�سة  اإ�سافة  على 

تاريخه. مرة يف 
تاأكيدًا على دعمه  املحليني  املزارعني  ل�س�ق  ورعايته  بنك اخلليج  اأتت م�ساركة 
برنامج  اإطار  يف  املجتمع  على  بالفائدة  تع�د  التي  والفعاليات  للمبادرات 
رواد  متكني  نح�  جه�ده  البنك  يكر�ص  يتبناه.  الذي  االجتماعية  امل�س�ؤولية 
اإىل  ب�سغف  نتطلع  لذا  املجتمع،  مع  وبالت�ا�سل  ال�سباب  الك�يتيني  االأعمال 
م��سم هذا العام من »�س�ق ق�ت« الذي من امل�ؤكد اأنه �سيلقي جناحًا باهرًا.”
�س�قًا  ق�ت«  �س�ق   « واأ�سبح   ،2013 عام  يف  املحليني  املزارعني  �س�ق  تاأ�س�ص 
 18،000 من  اأكرث  ا�ستقطب  الذي  االجتماعية  الفعاليات  اأجندة  على  وطنيًا 
ال�س�ق  ت�سميم  ومت  ال�سابقة.  امل�ا�سم  يف  الك�يت  وخارج  داخل  من  زائرًا 
املحليني  واحلرفيني  امل�ساريع  اأ�سحاب  على  ال�س�ء  وت�سليط  واحت�سان  جلذب 

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�



��

مع
جت

لم
ا

بنك الخليج يطلق مبادرته الرمضانية »عشر دقايق« للصحة 
الجسدية والنفسية، على وسائل التواصل االجتماعي

مبادرة  اخلليج  بنك  اأطلق   ،2019 لعام  الرم�سانية  اأن�سطته  �سمن 
جمتمعية على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي بعن�ان »ع�سر دقايق«، تتناول 
م�ا�سيع التغذية، واللياقة البدنية، وال�سحة النف�سية، واأ�سل�ب احلياة 
ال�سحي، من قبل خم�سة �سخ�سيات معروفة من املتخ�س�سني يف هذه 
مدربة  الع�سكر،  ن�رة  ال�سيدة/  التغذية،  اأخ�سائية  وهم:  املجاالت، 
اللياقة البدنية واأ�سل�ب احلياة ال�سحي، ال�سيدة/ رنا العماين، مدرب 

ي��سف  ال�سيد/  الطبيعي،  والعلج  الريا�سي  والطب  البدنية  اللياقة 
وا�ست�ساري  العدواين،  علي  ال�سيد/  البدنية،  اللياقة  مدرب  ال�سالح، 

الطب النف�سي، الدكت�ر/ حممد ال�س�يدان.
�سهر  يف  ا  خ�س��سً العامة،  ال�سحة  على  ا  حر�سً املبادرة  هذه  واأتت 
واملنا�سبات  االأعمال  يف  النا�ص  خلله  ين�سغل  الذي  الكرمي  رم�سان 
بينما ميكن  والنف�سية.  االجتماعية، عن االهتمام بال�سحة اجل�سدية 
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ال�سحية يف  العادات  الغذائي وممار�سة  نظامهم  على  املحافظة  لهم 
ع�سر دقائق فقط.

الفائدة  اإي�سال  وعلى  العامة،  ال�سحة  على  اخلليج  بنك  يف  نحر�ص 
الت�ا�سل االجتماعي. عملنا من خلل  للعملء واملتابعني على و�سائل 
الك�يتيني يف  املتخ�س�سني  اأف�سل  من  مع عدد  دقايق«  »ع�سر  مبادرة 
والنف�سية،  اجل�سدية  وال�سحة  والريا�سة  بالتغذية  املتعلقة  املجاالت 

اإدراًكا منا ل�سرورة االهتمام بهذه اجل�انب، وعدم اإغفالها يف زحمة 
االلتزامات االأخرى يف رم�سان. نتمنى اأن تع�د هذه املبادرة بالنفع على 
املتابعني، وونتطلع الإطلق املزيد من هذه املبادرات املجتمعية املفيدة.
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بنك الخليج يشارك سيفكو والبنك الكويتي 
للطعام في اعداد »الماجلة« لألسر المحتاجة

 قام بنك اخلليج باإعداد �سناديق »املاجلة« وت�زيعها على االأ�سر املحتاجة 
واالأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  �سمن  تاأتي  مبادرة  وهي  الك�يت،  يف 
بالتعاون مع  يتبناها خلل �سهر رم�سان املبارك، ويقيمها  التي  اخلريية 

البنك الك�يتي للطعام و�سيفك�.

و�سارك بنك اخلليج للعام الثالث على الت�ايل مع البنك الك�يتي للطعام، 
وللعام الرابع على الت�ايل مع �سيفك� يف هذه املبادرة. وتت�سمن ال�سناديق 
اأ�سب�ع  ملدة  كاملة  اأ�سرة  احتياجات  تغطي  التي  االأ�سا�سية  الغذائية  امل�اد 
تقريبًا. وقد قامت فرق تط�عية من بنك اخلليج بالتعاون مع فريق عمل 
�سيفك� باإعداد تلك ال�سناديق بينما يت�ىل البنك الك�يتي للطعام ت�زيعها 

على االأ�سر املحتاجة يف الك�يت.

نحر�ص يف بنك اخلليج كثرًيا على انتهاز جميع الفر�ص التي متكننا من 
ا يف �سهر رم�سان  العطاء للمجتمع وخدمة جميع فئاته املحتاجة، وخ�س��سً
للطعام  الك�يتي  البنك  �سركائنا  مع  العام  هذا  جمدًدا  نعمل  الكرمي. 
والتقدير  ال�سكر  كل  املحتاجة.  للأ�سر  املاجلة  �سناديق  الإعداد  و�سيفك� 
اإىل  ونتطلع  املبادرة،  هذه  يف  م�ساهمتهم  على  الكرام  �سركائنا  جلميع 

م�ا�سلة العمل معًا يف امل�ستقبل.

وقال ال�سيد/ �سامل احلمر، اأمني �سر جمل�ص ادارة البنك الك�يتي للطعام: 
من  واحلد  الك�يت  يف  املحتاجة  للأ�سر  االأ�سا�سية  الغذائية  امل�اد  »ت�فري 
بنك  تعاون  دائًما.  لتحقيقهما  نعمل  اللذان  التحديان  هما  الطعام  هدر 
اخلليج معنا جعل هذا ممكًنا. ن�سكر لهم جه�دهم هذه ونتمنى اأن ت�ستمر 

.هذه العادة م�ستقبًل.

اأن�سئت  م�ؤ�س�سة خريية  ه�  للطعام  الك�يتي  البنك  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
ام�سح الرمز
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اأهمية احلد من  ال�عي ح�ل  ون�سر  الك�يت  للمحتاجني يف  الغذاء  لت�فري 
يف  ال�ساملة  الكبرية  الت�س�ق  مراكز  من  يعد  �سيفك�  اأما  الطعام.  هدر 
الك�يت الذي �سهد من�ًا واكت�سب �سمعة طيبة لتقدميه ت�سكيلة وا�سعة من 

املنتجات، وح�س�له على كثري من اجل�ائز يف جمال خدمة العملء.
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 بنك الخليج يطلق برنامجه الصيفي السنوي
لتدريب طلبة الجامعة

لطلبة   2019 ل�سيف  امليداين  التدريبي  برناجمه  اخلليج  بنك  اأطلق 
والنظرّية،  التطبيقية  املهارات  على  الربنامج  يركز  اجلامعية.  املرحلة 

حيث يتعرف املتدربني على امل�سار املهني يف القطاع امل�سريف الك�يتي.

تفا�سيل  على  باالطلع  للمتدربني  ي�سمح  بحيث  الربنامج  ت�سميم  مت 
يف  املختلفة  االإدارات  عمل  طبيعة  ملعرفة  الي�مية  واالإجراءات  العمليات 

بنك اخلليج.

يبداأ الربنامج التدريبي بلقاءات ت�جيهية واإر�سادية متتد على مدى ي�مني 
فيما  للعمل  انتقالهم  و  املختارة  االدارات  اإىل  ان�سمامهم  ت�سهيل  بهدف 

يتنا�سب مع تخ�س�سهم الدرا�سي.

ا لل�سباب  نحر�ص دائًما يف بنك اخلليج على طرح برامج م�سممة خ�سي�سً
لت�سكيل جيل من قادة امل�ستقبل يف الك�يت. امل�ساركة يف برنامج التدريب 
امليداين �سي�سهل على الطالب العمل بدوام كامل بعد التخرج، حيث ي�ساعد 

تك�ن ملم��سة  التي قد ال  العملية  نبذة عن احلياة  اإعطاء  الربنامج على 
اإىل  يف املناهج الدرا�سية. من خلل برناجمنا التدريبي ال�سيفي ن�سعى 
اىل  باالإ�سافة  معارفهم،  و  علقاتهم  نطاق  ت��سيع  من  املتدربني  متكني 

تنمية مهاراتهم ومنحهم جتربة فر�سة وظيفية يف القطاع امل�سريف.

اإجازتهم  يف  الفر�سة  هذه  ا�ستغلل  على  اجلامعيني  الطلبة  كل  ن�سّجع 
ال�سيفية التي من خللها �س�ف يت�سنى لهم رفع وتعزيز فر�ص ت�ظيفهم 
ونتطلع  املهنية  لبدء احلياة  رائعة  امليداين فر�سة  التدريب  التخرج.  بعد 

اإىل ا�ستقبال املتقدمني هذا ال�سيف.

ام�سح الرمز
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االقـتـصــــاد



يلتزم بنك اخلليج بروؤية �ساحب ال�سم� اأمري البلد "ك�يت جديدة" لعام 2035. وكجزء من هذا االلتزام، قاد البنك عدة مبادرات 
تعك�ص جه�ده يف النه��ص باالقت�ساد ال�طني وحتقيق اأهداف التنمية للبلد. خلل عام 2019، متا�ست جه�د بنك اخلليج لل�ستدامة 
والنم�  اللئق  والعمل  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  اجليد  التعليم  يف  املتمثلة  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهداف  مع  االقت�سادية 

االقت�سادي، وغريها.
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بنك الخليج يعرض تجربة التوظيف االفتراضية األولى 
من نوعها خالل المعارض الوظيفية

جتربة  اخلليج  بنك  عر�ص  ما�سية،  برعاية 
من  ن�عها،  من  االأوىل  االفرتا�سية  الت�ظيف 
ال�ظيفية  الفر�ص  معر�ص  يف  م�ساركته  خلل 

احلادي والع�سرين، الذي نظمته جامعة اخلليج 
ت�فري  بهدف   ،)GUST(والتكن�ل�جيا للعل�م 
املتدربني  للطلبة  املنا�سبة  ال�ظيفية  الفر�ص 

املعر�ص  اأقيم  اجلامعة.  يف  التخرج  وحديثي 
7 مار�ص اجلاري يف حرم  6 و  على مدار ي�مي 

اجلامعة.

اخلليج  بنك  ممثل�  ا�ستعر�ص  احلدث،  وخلل 
خللها  قام�ا  امل�سريف،  القطاع  يف  خرباتهم 
املتقدمني  للطلبة  ال�سخ�سية  املقابلت  باإجراء 
على  االفرتا�سي  للت�ظيف  جتربة  اأول  يف 
على  ال�س�ء  البنك  ممثل�  �سلط  كما  االطلق. 
تزويد  اإىل  باالإ�سافة  وثقافته،  البنك  �سيا�سة 
م�ستفي�سة  مبعرفة  عمل  عن  الباحثني  الطلب 

ح�ل االإدارات وامل�ارد املتاحة داخل البنك.

اإلكرتونية  من�سة  التجربة  ت�سمنت  كما 
افرتا�سية  غرف  خلل  من  تعمل  خم�س�سة 
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حية  جتارب  م��سحًة  البنك.  يف  ق�سم  لكل 
لكيفية العمل لي�م واحد يف كل ق�سم، ف�سل 
وغرف  الف�رية  الت�ظيف  مقابلت  منح  عن 
الفر�ص  للمتقدمني  وت�فر  كما  الدرد�سة، 
ال�ظيفية املتاحة بغ�ص النظر عن امل�قع ومن 

اأي مكان.

يلتزم بنك اخلليج التزامًا تامًا بدعـم الك�ادر 

القطاع  يف  الت�طني  جه�د  وتعزيز  ال�طنية 
من  العاملة  الق�ى  ن�سبة  بلغت  وقد  اخلا�ص، 
امل�اطنني لدى البنك 73.4% حتى تاريخه. 
من  املعر�ص  خلل  ت�اجده  البنك  عزز  كما 
العمل  على  الك�يتية  امل�اهب  ت�سجيع  خلل 
الكاملة،  امكانياتهم  اآفاق  لهم  تفتح  بيئة  يف 
ومهاراتهم  معرفتهم  تط�ير  يف  وت�سهم 

وبالتايل قدرتهم على امل�ساهمة يف تعزيز اأداء 
كل من القطاع امل�سريف وتنمية البلد.

ام�سح الرمز لت�ساهد الڤيدي�
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 بنك الخليج والهيئة العامة للقوى العاملة يعقدان 
أول معرض وظيفي لذوي االحتياجات الخاصة

اختتم بنك اخلليج والهيئة العامة للق�ى العاملة اأول معر�ص وظيفي لذوي 
االحتياجات اخلا�سة، الذي عقد يف مبنى الهيئة يف الرقعي.

اأ�سعدتنا االأعداد الكبرية للمتقدمني للعمل يف بنك اخلليج من اأبنائنا من 
املقابلت  من  العديد  املعر�ص  خلل  عقدنا  اخلا�سة.  االحتياجات  ذوي 
الف�رية، وكان هناك الكثري من املتقدمني ممن مت قب�لهم ف�رًيا كذلك. 
فقد اكت�سبنا من هذا املعر�ص 10 زملء جدد ان�سم�ا للعمل يف االإدارات 
املختلفة يف البنك. نقدر ثقتهم الكبرية بنا ويف بيئة العمل التي نحر�ص 
على معايريها العالية، ونفخر با�ستقبالهم بيننا. كما نتطلع الإجنازاتهم 

وروؤية م�اهبهم ال�اعدة يف ت�سكيل م�ستقبل القطاع امل�سريف الك�يتي.

ومن اجلدير بالذكر اأن بنك اخلليج يحر�ص على ال�سم�لية بني م�ظفيه، 
التي  املختلفة  فروعه  يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  العديد  وي�ظف 

تراعي االحتياجات املختلفة لكل االأفراد.



��

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

بنك الخليج يسهم في تمكين 
رواد األعمال الشباب من خالل برنامج فكرة

اأعلن بنك اخلليج عن م�ساركته يف امل��سم الرابع لربنامج فكرة لتط�ير 
وي�ستهدف  الت�ايل.  على  الثالث  للعام  وذلك  ذهبي،  كراٍع  االأعمال 
ت�سليح  االأعمال، من خلل  ريادة  عامل  مبتكر يف  خلق جيل  الربنامج 
ال�سباب الك�يتي باملهارات االأ�سا�سية واملعرفة اللزمة للنجاح وتط�ير 

اأفكارهم خلروج م�ساريعهم اإىل حيز التنفيذ.

التي  االإمكانيات  وكذلك  ال�اعد  ال�سباب  من  بالكثري  الك�يت  تزخر 
مع  تعاوننا  ي�سكل  االإطار  هذا  ويف  امل�ساريع،  واإدارة  باإن�ساء  ت�سمح 
يحتاجها  التي  اللزمة  املهارات  ت�فري  بالغة يف  اأهمية  فكرة،  برنامج 
وامل�ساهمة  اأعمالهم،  اإدارة  على  مل�ساعدتهم  الطم�حني  االأعمال  رواد 
يف حت�يل اأفكارهم املبتكرة اإىل م�ساريع ملم��سة، ونتطلع اإىل الرتحيب 
خلل  لهم  اللزم  والت�جيه  الدعم  وتقدمي  ال�سباب  االأعمال  برواد 

رحلتهم لتحقيق طم�حاتهم.

 ،2015 عام  منذ  تاأ�س�ص  االأعمال  لتط�ير  فكرة  برنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
وه� مبثابة برنامج تدريبي مكثف ي�فر للم�ساركني مهارات متخ�س�سة 
ومعل�مات ح�ل قطاع االأعمال ت�ؤهلهم الإقامة م�ساريعهم اخلا�سة. كما 
ي�فر الربنامج تقدمي امل�س�رة واالإر�ساد ال�سخ�سي للم�ساركني، ف�سًل 

عن الدورات التدريبية من خلل ور�ص العمل والرحلت امليدانية.
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ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

فيديوهات #معلومة_في_دقيقة حول مبادئ  االقتصاد 
واالستثمار واإلدارة المالية

اأو�سع من  بداأ بنك اخلليج هذا العام تفعيل دوره الت�ع�ي على نطاق 
خلل و�سائل الت�ا�سل االجتماعي، حيث يعد فريق االأبحاث االقت�سادية 
ل�حدة  العام  املدير  نائب  فيها  يتحدث  ق�سرية،  اأ�سب�عية  فيدي�هات 
ح�ل  ال�سالح  طارق  ال�سيد/  اخلليج،  بنك  يف  االقت�سادية  البح�ث 
املالية،  والتقنيات  واالدخار  اال�ستثمار  مثل  اقت�سادية  وم�سائل  اأم�ر 
واآخر امل�ستجدات االقت�سادية وي�سرحها ب�سكل مب�سط و�سل�ص للعامة. 

#معل�مة_يف_دقيقة  عن�ان  حتمل  التي  ال�سل�سلة  هذه  وتت�سمن 
م�ا�سيع خمتلفة ومتن�عة، وجتيب على االأ�سئلة التي قد ترد للجمه�ر 
ال�ساحة االقت�سادية واملالية، كما ال يغفل الفريق  ح�ل ما ي�ستجد يف 
الن�سائح  اإ�سداء  اإىل  اإ�سافة  واالقت�ساد،  اال�ستثمار  �سرح مبادئ  عن 
وامل�سروفات  االأم�ال  واإدارة  االأ�سرة  اأو  للفرد  امليزانية  اإعداد  ح�ل 

ال�سخ�سية.
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ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

بنك الخليج يؤكد دعمه للمبادرين الشباب 
من خالل تعاونه مع »إنجاز«

وكعادته ال�سن�ية، دعم بنك اخلليج م�ؤ�س�سة اإجناز، وهي جمعية غري 
ثقافتهم  وتعزيز  ال�سابة  امل�اهب  تط�ير  هدفها  ربحية  وغري  حك�مية 
مل�اجهة  �سعًيا  وذلك  االأعمال،  قطاع  م�ست�ى  على  ودورهم  املالية 
واملنطقة  البلد  ت�اجهها  التي  اال�سرتاتيجية  االقت�سادية  التحديات 
التعليمية  الربامج  من  العديد  اخلليج  بنك  رعى  فقد  عام.  ب�سكل 
)احلك�مية  الثان�ية  املدار�ص  لطلب  امل�جهة  االأعمال  ريادة  ودورات 

واخلا�سة( وطلب اجلامعات.

وحتى االآن، �سارك بنك اخلليج يف خم�سة برامج مل�ؤ�س�سة اإجناز العرب، 

وي�مني تدريبيني مع اإجناز الك�يت، و�سبعة خميمات اإبداعية مع اإجناز 
الك�يت، واأربع ور�ص عمل ح�ل ريادة االأعمال يف اإجناز الك�يت. وقد 
تط�ع اأكرث من 282 م�ظف من بنك اخلليج يف عدة مدار�ص وجامعات 
يف اأنحاء الك�يت، وقد متكن�ا من التاأثري ب�سكل اإيجابي على اأكرث من 

3،275 طالبًا.
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 �سارك بنك اخلليج يف الن�سخة االأوىل من »امل�ؤمتر امل�سريف العاملي: 
�سياغة امل�ستقبل« الذي اأقامه بنك الك�يت املركزي حتت رعاية ح�سرة 
�ساحب ال�سم� اأمري البلد املفدى ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح 
حفظه اهلل ورعاه، وبح�س�ر النائب االأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء ووزير 
الدفاع ال�سيخ نا�سر �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح، وذلك ي�م االإثنني 
وحتدث  الك�يت.  مبدينة  ف�ر�سيزونز  فندق  يف   2019 �سبتمرب   23
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك اخلليج، ال�سيد/ عمر قتيبة الغامن يف اجلل�سة 
االقت�ساد  تاأملية يف  والتي كانت حتت عن�ان »نظرة  للم�ؤمتر،  االأوىل 
العاملي وامل�ستجدات االقت�سادية وحتدياته« اإىل جانب نخبة من رواد 
العربي  النقد  م�ؤ�س�سة  حمافظ  مثل  وامل�سريف  االقت�سادي  القطاع 
ال�سع�دي الدكت�ر/ اأحمد اخلليفي، وحمافظ البنك املركزي االأردين 
غري  النقدية  ال�سيا�سات  اجلل�سة  هذه  وتناولت  فريز.  زياد  الدكت�ر/ 
التقليدية، واأ�سعار الفائدة املنخف�سة التي اأدت الرتفاع كبري يف حجم 

اأي�سًا التحديات اجلي��سيا�سية والنزاعات  الدين العاملي. كما تناولت 
التقنيات  واآثار  العملت،  و�سرف  النفط  اأ�سعار  وتقلبات  التجارية 
املالية، اإ�سافة اإىل التطرق لت�قعات امل�ستقبل واالأدوات املتاحة مل�اجهة 

التحديات امل�ستقبلية واأثر كل هذه الع�امل على ال�سناعة امل�سرفية.

ويف حديثه ح�ل ا�ستقرار االقت�ساد الك�يتي، علق ال�سيد/ عمر الغامن 
على الدور املهم لبنك الك�يت املركزي، حيث قال: »يف وقت ا�سطراب 
االأو�ساع اجلي��سيا�سية وتقلب اأ�سعار النفط و�سعف االقت�ساد العاملي، 
جند اأن االقت�ساد الك�يتي يت�سم باال�ستقرار والتنامي. ويتمتع القطاع 
روؤو�ص  ف�ائ�ص  بف�سل  االأمان  من  عالية  بدرجة  الك�يتي  امل�سريف 
اأزمة مبا يف�ق املتطلبات  اأي  القطاع من جتاوز  االأم�ال، والتي متكن 
واملعايري العاملية. كان بنك الك�يت املركزي من اأوائل البن�ك املركزية 
الدولية،  املحا�سبة  ملعايري  و�سامل  �سريع  تطبيق  طلب  يف  العامل  ح�ل 

 بنك الخليج يشارك في”المؤتمر المصرفي العالمي: 
صياغة المستقبل”
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االقت�سادات امل�ستقرة والناجحة واملتنامية هي 
االقت�سادات ال�ساملة جلميع اأفراد جمتمعاتها

عمر قتيبة الغامن

�سبابنا اأحد اأهم اأ�سولنا االأ�سا�سية، وهم عامل 
اأ�سا�سي يف االرتقاء باالقت�ساد الكويتي.

عمر قتيبة الغامن

ام�سح الرمز
لت�ساهد الڤيدي�

االأجانب.  للم�ستثمرين  عالية جذاب  �سفافية  ذو  نظام  ونتج عن ذلك 
زاد  بنك اخلليج، حيث  املعايري يف  تطبيق هذه  اإيجابيات  �سهدنا  وقد 
11% يف عام واحد فقط.  اإىل   %1 البنك من  اال�ستثمار االأجنبي يف 
على الرغم من اأن القطاع امل�سريف يف الك�يت له عائدات مماثلة على 
االأ�سهم مع ال�اليات املتحدة ، اإال اأننا ال نزال ن�سهد تدفقات اأم�ال اإىل 
�س�قنا - وه� م�ؤ�سر ممتاز جل�دة االأرباح وثقة امل�ستثمرين. هذا اأمر 
االأحجام  وال�سركات من جميع  امل�ساهمني  بالنفع على اجلميع -  يع�د 

والك�يت ككل.”

االقت�سادي  التن�يع  �سرورة  ا  اأي�سً الغامن  عمر  ال�سيد/  تناول  كما 
القيادة  ت�لية  اإىل  اإ�سافة  للدخل،  النفط كم�سدر وحيد  باالبتعاد عن 
لل�سباب وت�سجيعهم على الدخ�ل للقطاع اخلا�ص، فقال: »ت�سدد روؤية 
اأمري  ال�سم�  �ساحب  ح�سرة  قبل  من  املدع�مة   ،2035 جديدة  ك�يت 
واالبتعاد عن  االقت�ساد  تن�يع  �سرورة  على  الر�سيدة  وحك�مته  البلد 
االعتماد على النفط، وه� اأمر بالغ االأهمية لنجاحنا االقت�سادي على 
املدى الط�يل، اإال اأن حتقيق ذلك يتطلب االلتزام املطلق والتظافر بني 
خمتلف اجلهات الت�سريعية والرقابية والقطاعني اخلا�ص واحلك�مي. 
وترية  يف  للإ�سراع  بحاجة  ولكننا  ال�سحيح،  االجتاه  يف  نتحرك  نحن 
نح�  نظرتنا  نغري  اأن  علينا  يجب  ذلك  حتقيق  لنا  وليتن�سى  االنتقال، 
نحن  علينا.  عبًئا  ولي�س�ا  االأ�سا�سية  اأ�س�لنا  اأحد  اأنهم  حيث  �سبابنا، 
االرتقاء  يف  اأ�سا�سًيا  عامًل  يك�ن�ا  اأن  على  قادرون  باأنهم  يقني  على 
باالقت�ساد الك�يتي من خلل التعليم والتدريب والت�سجيع على دخ�ل 

القطاع اخلا�ص.”

الك�يتي  االقت�ساد  يك�ن  اأن  على  الغامن  عمر  ال�سيد/  �سدد  واأخرًيا، 
والناجحة  امل�ستقرة  »االقت�سادات  قال:  حيث  اأفراده  جلميع  �سامًل 
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جمتمعاتها،  اأفراد  جميع  ت�سمل  التي  االقت�سادات  هي  واملتنامية 
واالأ�سر  وال�سباب  الن�ساء  مثل  املجتمع،  فئات  جميع  الإ�سراك  وت�سعى 
ذات الدخل املحدود. وهذه لي�ست جمرد فكرة، بل هي �سرورة لزيادة 
وال  لبلدنا.  الق�مي  الدخل  اإىل  املليني  واإ�سافة  االقت�ساد،  اإنتاجية 
تقدمي  من  ذلك،  يف  اخلا�ص  القطاع  يلعبه  الذي  الكبري  الدور  نغفل 
للتدريب  برامج  اإيجاد  اإىل  العمل  فر�ص  وخلق  املالية  الت�سهيلت 
والتعليم. اأنا فخ�ر مب�ظفي بنك اخلليج املتط�عني يف برنامج اإجناز 
على مدى ال�سن�ات الثلث املا�سية، والذين بلغ عددهم 600 م�ظفًا، 

املدار�ص  طلب  وتدريب  الإر�ساد  وخرباتهم  ب�قتهم  وتط�ع�ا  �سارك�ا 
بها  والكليات واجلامعات، م�سكلني لهم ق�س�ص جناح ملهمة يحتذى 

يف امل�ستقبل.”

امل�ؤمتر  يف  وم�ساركته  رعايته  �سابق  وقت  يف  اخلليج  بنك  اأعلن  وقد 
امل�سريف العاملي الذي ينظمه بنك الك�يت املركزي هذا العام، ملا له 
ت�ؤثر  التي  من دور بارز يف ت�سليط ال�س�ء على املجريات االقت�سادية 
على ب�سكل كبري على البيئة املالية يف الك�يت، وتعيد ت�سكيل اخلدمات 

التي تقدمها البن�ك لعملئها.

بنك الخليج يشارك في »المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل« 
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الك�يت، 29 اأكت�بر 2019: �ساهم بنك اخلليج م�ؤخًرا بتم�يل عدد من 
ال�طنية  التنمية  خطة  مع  متا�سًيا  للدولة،  احلي�ية  التنم�ية  امل�ساريع 
الك�يت  لدولة  وت�س�ره  البلد  اأمري  ال�سم�  �ساحب  روؤية  عن  املنبثقة 
2035. فقد قدم البنك مت�يًل مل�ساريع يف القطاع النفطي واالإن�سائي، 
باالإ�سافة اإىل م�ساريع البنية التحتية، وذلك من خلل مت�يل مبا�سر اأو 

عن طريق حتالفات مع بن�ك اأخرى.

من بني امل�ساريع التي كان بنك اخلليج رائًدا يف مت�يلها خلل ال�سن�ات 
الك�يت  يربط  الذي  االأحمد  جابر  ج�سر  م�سروع  االأخرية،  اخلم�ص 
م�ساريع  اإىل جانب  ال�سكنية،  االأحمد  �سباح  ومدينة  ال�سبية،  مبدينة 
اإن�سائية مثل مركز جابر االأحمد الثقايف )دار االأوبرا(، ومركز عبداهلل 
ال�سامل الثقايف، وم�سروع ت��سعة م�ست�سفى الفروانية، وعدد من كليات 
مدينة �سباح ال�سامل اجلامعية يف ال�سدادية. وكان لبنك اخلليج دوًرا 

التابع  البيئي  ال�ق�د  م�سروع  مثل  النفطية  امل�ساريع  مت�يل  يف  فعااًل 
ل�سركة البرتول ال�طنية الك�يتية، وجزء من م�سفاة الزور.

نعلن عن دورنا يف هذه امل�ساريع الي�م ونحن يف غاية ال�سرور والفخر 
لك�ن بنك اخلليج جزًءا من النه�سة العمرانية والثقافية واالقت�سادية 
التي ت�سهدها الك�يت. وال نت�انى يف تقدمي التم�يل الذي تتطلبه مثل 
للبلد  اال�سرتاتيجية  اأهميتها  الإدراكنا  وذلك  الكربى،  امل�ساريع  هذه 
ب�سكل عام، ولرغبتنا باأن ي�ا�سل بنك اخلليج ك�نه جزء ال يتجزاأ من 

تاريخ الك�يت وحا�سرها وم�ستقبلها.

املختلفة  التم�يلية  يقدم خدماته  اخلليج  بنك  اأن  بالذكر  من اجلدير 
ويتم ذلك  القطاعات،  الكربى يف خمتلف  م�ساريعها  لتنفذ  لل�سركات 

اإما ب�سكل مبا�سر اأو من خلل حتالف مت�يلي يجمع عدة بن�ك.

بنك الخليج يشارك  في تحقيق 
رؤية الكويت 2035
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القطاع العقاري بحاجة إلى البيانات والمعلومات 
التي تدعم المستثمر في بناء قراراته

الك�يت  يف  العقار  �س�ق  و�سع  ملناق�سة  ح�ارية  جل�سة  اخلليج  بنك  نظم 
واآخر م�ستجداته، وذلك مب�ساركة نخبة من كبار التنفيذيني يف ال�سركات 
احلك�مية  واجلهات  العقاري  القطاع  يف  واملخت�سني  الك�يتية  العقارية 

والنفع العام ذات العلقة. 

الق�سايا الرئي�سية:

ال�سن�ات  	 يف  بارزة  �سمة  كان  الك�يت  يف  االأرا�سي  اأ�سعار  ارتفاع 
االأخرية

الك�يت متلك اأ�سا�سيات دمي�غرافية ومالية ق�ية لدعم تط�ير �س�ق  	
العقار

  قيمة االأر�ص متثل 60 اإىل %70 من اال�ستثمار 	

حجم البي�ت يف الك�يت ي�ستنزف امل�ارد والطاقة والبنية التحتية 	

قان�ن  	 عرب  التحتية  البنية  م�ساريع  يف  اخلا�ص  القطاع  م�ساركة 
ال�سراكة

ال�س�ق  تط�رات  منها  خمتلفة  م�ا�سيع  ا  اأي�سً العقارات  مط�رو  ناق�ص 
العقاري، ال�سكني والتجاري، قيمة االأرا�سي، امل�سروعات ال�سخمة، تعزيز 

ال�سفافية، ع�ائد القطاع، وحتديات وفر�ص قد ي�اجها ال�س�ق للتط�ير.  

اخلربات  تبادل  على  البنك  حر�ص  من  انطلقا  اجلل�سة  هذه  واأتت 
ويع�د  االأعمال  بيئة  القرار مبا يرثي  والتجارب بني املخت�سني وا�سحاب 

بالنفع على اجلميع وم�ست�ى ج�دة التط�ير العقاري. 





البـيـئـــــــة



يلتزم بنك اخلليج باال�ستدامة البيئية. ويف عام 2019، كانت مبادراته متما�سية مع جه�د منظمة االأمم املتحدة يف املجال البيئي وهي: 
اال�ستهلك واالإنتاج امل�س�ؤوالن، العمل املناخي، احلياة حتت املاء، واحلياة يف الرب.
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بنك الخليج يحتفل بـ »يوم األرض«
نظم بنك اخلليج فعالية تنظيف ال�ساطئ للحتفاء بـ »ي�م االأر�ص« واأتت 
برنامج  �سمن  واأف�سل،  اأنظف  بيئة  نح�  الت�جه  اإطار  يف  احلملة  هذه 
امل�س�ؤولية االجتماعية الذي يتبناه البنك من اأجل رفع م�ست�ى ال�عي ح�ل 
اأهمية املحافظة على البيئة. �سارك يف الفعالية م�ظف� عائلة بنك اخلليج 

بهدف تعزيز ال�عي البيئي وامل�س�ؤولية بني امل�ظفني.

نظمت املبادرة بالتعاون مع فريق الغ��ص الك�يتي الذي �ساهم يف ت�فري 
البيئي  ال�عي  اإدراك  بهدف  الي�م،  لهذا  واالأدوات  امل�ستلزمات  كافة 
للم�ظفني ح�ل االأهمية الدائمة لتنظيف ال�س�اطئ واملحافظة على البيئة. 
كما ا�ست�ساف فريق الغ��ص الك�يتي حما�سرة تثقيفية يف امل�قع، تعرف 
خللها م�ظفي البنك على اآثار التل�ث البيئي واأ�سرار امل�اد البل�ستيكية 

واملخلفات الط�يلة االأمد على امل�ائل البحرية وال�سعاب املرجانية.

واأتت مبادرة تنظيف ال�ساطئ يف اأعقاب م�ساركة بنك اخلليج مع احلدث 
بقيادة  العاملية  البيئية  املبادرة  و�سهدت  االأر�ص«،  �ساعة  ال�سن�ي«  العاملي 
العاملي  اإىل هذا احلدث  البنك  ان�سمام  الربية  للحياة  العاملي  ال�سندوق 

باإطفاء جميع االأن�ار واالأجهزة غري ال�سرورية يف كل من مقره الرئي�سي، 
وبرج كري�ستال ويف العديد من فروعه املنت�سرة يف اأنحاء الك�يت.

يلتزم بنك اخلليج برفع م�ست�ى ال�عي ح�ل اأهمية دعم املبادرات البيئة. 
تهدف كل املبادرتني »�ساعة االأر�ص« و »ي�م االأر�ص« اإىل اإلقاء ال�س�ء على 
للعي�ص  العامل  اأنحاء  البيئة، وحث املليني يف جميع  ت�اجه  التي  الق�سايا 
بطريقة اأكرث ا�ستدامة. ومن خلل م�ساركة بنك اخلليج يف اإطار برنامج 
املجتمع  ت�حيد  على  العمل  ي�سرنا  يتبناه،  الذي  االجتماعية  امل�س�ؤولية 

الك�يتي وال�سع�ب الأجل حماية اأر�سنا.

مبادرة ي�م االأر�ص، هي اأكرب حركة بيئية يف العامل ت�ساهم يف رفع الق�سايا 
البيئية على ال�ساحة العاملية، وحتتفل به اأكرث من 190 دولة.
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»الخليج« يشارك في ساعة األرض

عاملية  بيئية  مبادرة  وهي  االأر�ص«،  »�ساعة  حملة  يف  اخلليج  بنك  �سارك 
ينظمها ال�سندوق العاملي للحياة الربية ي�سارك فيها االأفراد وامل�ؤ�س�سات، 
بنك  قام  امل�ساركة،  وبهدف  املناخ.  تغري  ح�ل  ال�عي  زيادة  اإىل  وتهدف 
اخلليج باإطفاء جميع االأن�ار واالأجهزة الكهربائية ووحدات التكييف غري 

ال�سرورية امل�ستخدمة يف املركز الرئي�سي للبنك، وكذلك يف عدة افرع.

ال�سدد  هذا  يف  م�ساركته  تعزيز  اإىل  العام  هذا  اخلليج  بنك  بادر  وقـد 
اجلمه�ر  وعي  رفع  بهدف  االجتماعي  للت�ا�سل  قن�اته  تفعيل  خلل  من 

وت�سجيعه على تبني هذه الق�سية.

ويعترب بنك اخلليج من اأهم الداعمني ملبادرة �ساعة االأر�ص منذ 2009، 
ويتبع �سيا�سة تر�سيد الكهرباء. كما ي�سجع البنك م�ظفيه با�ستمرار على 

االلتزام باال�ستخدام ال�اعي للطاقة واإطفاء جميع االأن�ار واالأجهزة غري 
ال�سرورية مبا ال يتعار�ص مع �سروط االأمن وال�ّسلمة.

التي  البيئية  املبادرات  دعم  باأهمية  را�سخًا  اإميانًا  اخلليج  بنك  وي�ؤمن 
اأثرًا مبا�سرًا على املجتمع. وي�سّجع البنك امل�ؤ�س�سات واالأفراد على  ترتك 
للم�ساهمة يف تعزيز م�ست�ى  للبيئة،  الق�سايا ال�سديقة  امل�ساركة يف هذه 

الت�عية يف املجتمع.
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بنك الخليج يتضامن مع مشروع »أمنية« 
نحو مستقبل البيئة الخضراء

البيئة اخل�سراء  على  املحافظة  اأهمية  نح�  التزامه  اخلليج  بنك  ي�ا�سل 
ويت�سامن مع املبادرة ال�طنية م�سروع »اأمنية« الإعادة تدوير النفايات، من 
البل�ستيكية  العب�ات  خملفات  تدوير  الإعادة  تعاون  اتفاقية  ت�قيع  خلل 

امل�ستخدمة يف املبنى الرئي�سي للبنك واملنطقة املحيطة به.

واأتت هذه االتفاقية من منطلق برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية الذي يتبناه 
وتت�سمن  لديه.  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  والبيئة  اال�ستدامة  ت�سكل  حيث  البنك، 
اخلليج  لبنك  الرئي�سي  املكتب  اأمام  خا�سة  حاويات  ت�زيع  املبادرة  هذه 
وبرج كري�ستال، ليتم بها جتميع عب�ات البل�ستيك امل�ستخدمة يف البنك 

واملنطقة املحيطة به.

العام  املدير  م�ساعد  االأمري،  اأحمد  ال�سيد  قال  املبادرة،  على  وتعليًقا 
يف  م�ؤخرًا  م�ساركتنا  »بعد  اخلليج:  بنك  لدى  اخلارجية  للت�ساالت 

رفع  يف  دعمه  اخلليج  بنك  يجدد  االأر�ص،  وي�م  االأر�ص  �ساعة  مبادرتي 
اتفاقية  وتاأتي  البيئية.  والق�سايا  املبادرات  اأهمية  ح�ل  ال�عي  م�ست�ى 
التعاون مع م�سروع »اأمنية« انطلقا من اإمياننا باأهمية ن�سر ثقافة اإعادة 
يف  م�س�ؤوليته  اخلليج  بنك  يدرك  البنك.  وعملء  م�ظفي  بني  التدوير 
الثقافة  تعزيز  بامل�ساهمة يف  ونحن فخ�رون  البيئة،  على  اأهمية احلفاظ 

ال�سحية فيها.«

تاأ�س�ص م�سروع »اأمنية« يف عام 2015، من قبل �سباب ك�يتيني الهدف منه 
ن�سر ال�عي بثقافة اإعادة تدوير النفايات.
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بنك الخليج يواصل رعايته لـ »سوق قوت«
و تعزيز أهمية االستدامة والمحافظة على البيئة

اال�ستدامة  اأهمية  تعزيز  على  ق�ت”  “�س�ق  من  ال�ساد�ص  امل��سم  �سهد 
واملحافظة على البيئة. وقد اكت�سى بنك اخلليج بالنباتات اخل�سراء من خلل 

هذه املبادرة الفريدة التي ترتكز على اال�ستدامة والبيئة.

ا�ست�ساف بنك اخلليج اإىل جانب الن�ساطات الرتفيهية املمتعة، جتربة ف�سل 
للت�س�ير ذو طابع  التي ت�سمنت حديقة مذهلة وركن خا�ص  الربيع اخللبة 

ربيعي، اإىل جانب اإقامة ور�سة عمل فريدة من ن�عها لزراعة النباتات.

بامل��سيقى  للنظرامل�سح�بة  اللفت  احلديقة  مب�سهد  ال�س�ق  رواد  ا�ستمتع 

النباتات،  لزراعة  عمل  ور�سة  يف  للم�ساركة  الزوار  دع�ة  متت  كما  احلية. 
وت�جيههم الختيار البذور قبل زراعتها يف الرتبة والعناية بها. فباالإ�سافة اإىل 
ور�سة العمل، قام بنك اخلليج يف و�سع حمطة اإعادة تدوير مبتكرة يف اله�اء 

الطلق، مما يعزز التزامه جتاه البيئة واحلفاظ عليها.

لطاملا حافظ بنك اخلليج على التزامه الق�ي جتاه املحافظة على البيئة، ويف 
اإطار �سراكتنا مع �س�ق ق�ت، نحن فخ�رون بتعزيز اأهمية املحافظة على البيئة 
ر�سالة  نح� حتقيق  نتطلع  كما  اإلينا،  ان�سم  كل من  ن�سكر  اأن  ن�د  اخل�سراء. 

البنك لل�ستدامة والعمل معًا حلماية بيئة الك�يت.

�س�قًا  ق�ت”  “�س�ق  واأ�سبح   ،2013 عام  يف  املحليني  املزارعني  �س�ق  تاأ�س�ص 
 18،000 من  اأكرث  ا�ستقطب  الذي  االجتماعية  الفعاليات  اأجندة  على  وطنيًا 
ال�س�ق  ت�سميم  ومت  ال�سابقة.  امل�ا�سم  يف  الك�يت  وخارج  داخل  من  زائرًا 
جلذب واحت�سان وت�سليط ال�س�ء على اأ�سحاب امل�ساريع واحلرفيني املحليني 

يف املجتمع الك�يتي.


