
يعتمد نهج بنك برقان للمسؤولية االجتماعية على عنصر 
أساسي وهو، كشركة كويتية، ضرورة أن تكون عالمة البنك 

التجارية، إضافة إلى القيم وأخالقيات العمل، على قدم المساواة 
مع كافة احتياجات المجتمع الكويتي وكذلك مع اYفراد الذين 

يعتمدون على البنك. 

المسؤولية االجتماعية للشركات – تقرير  2013

المساهمات المجتمعية

مهرجان القرقيعان وشهر رمضان ”خلق ذكريات ال 
تنسى“

يستضيف بنك برقان كل عام فعاليات مجتمعية متعددة خالل 
شهر رمضان المبارك. وخالل الشهر الفضيل في العام 2013 

ركز البنك على استضافة مجموعة من فعاليات القرقيعان التي 
خصصت لdطفال الكويتيين وأسرهم وجرت في عدد من اYماكن.

وقد احتفل بنك برقان باYجواء المفرحة للقرقيعان من خالل 
أنشطة وفعاليات ملؤها المتعة بمشاركة نادي الكويت الرياضي 

للمعاقين، والجمعية الكويتية Yولياء أمور المعاقين، وفريق عبير 
2 التطوعي، ومركز الصحة النفسية الكويتي. وشارك أيضj فريق 
البنك وزارة الشؤون االجتماعية والعمل – قطاع دور الرعاية، حيث 
قاموا بزيارة المسنين وذوي االحتياجات الخاصة واYيتام وتم توزيع 

مختلف هدايا القرقيعان عليهم ومشاركتهم فرحة القرقيعان 
الذي يعتبر من أهم العادات الشعبية الرمضانية في الكويت.

دعم أنشطة الجمعية الكويتية لرعاية اGطفال في 
المستشفيات ”عادة مبنية على دعم الجهود اQنسانية“

أكد بنك برقان التزامه تجاه المجتمع من خالل تقديم دعمه 
 ،(KACCH) طفال في المستشفياتYللجمعية الكويتية لرعاية ا

وهو التزام متواصل من قبل البنك منذ 12 عامj. ودعم 
المبادرات الصحية هو جزء ال يتجزأ من مبادرات بنك برقان الخاصة 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات وبرنامج المواطنة. ويفخر 
بنك برقان بدعم مثل هذه المشاريع الطبية الرائدة والمبادرات 

اvنسانية التي تقوم بها الجمعية.

وعلى مدى 12 سنة الـماضية، ساعدت مساهمات بنك برقان 
في دعم تطوير الرعاية الصحية ومرافق اYطفال في عدد من 

المستشفيات المنضوية في الجمعية، وهو اYمر الذي يساعد في 
كثير من اYحيان أسر اYطفال على تمويل عالجهم من اYمراض 

المميتة والمزمنة، فضًال عن توفير التسلية لdطفال الذين يقيمون 
طويًال في المستشفى.

برنامج التدريب الصيفي ”توفير كل السبل لنمو الشباب“

خالل العام 2011، أطلق بنك برقان برنامج التدريب الصيفي 
المخصص للطالب الموهوبين. والمصمم من أجل توفير بداية 

قوية للخريجين الجدد ليتعرفوا على مختلف التحديات التي تواجه 
حياتهم المهنية في القطاع المصرفي، وإضافة إلى التدريب 

العملي الذي حظي به الطالب من خالل عملهم مع مختلف المدراء 
في المقر الرئيسي لبنك برقان وكافة اYفرع، عرض البنك ندوات 

تعريفية بالعمل المصرفي تهدف الى زيادة معرفتهم بهذا 
المجال.

االحتفاالت الوطنية ”الطابع الوطني في جميع أنحاء 
الكويت“

في خطوة تعكس شعوره العميق باالنتماء للمجتمع الكويتي، 
يحتفل بنك برقان، دائمj، باYعياد الوطنية من خالل مشاركته في 

العديد من اYنشطة التي تظهر الروح الوطنية. وتقديم الهدايا 
القّيمة والمميزة للحضور والمشاركين في جميع اYنشطة التي 

نظمها البنك بمناسبة اYعياد الوطنية.

المؤتمر المصرفي الثاني للشباب في جامعة الكويت 
”نماذج من أعمال الشباب المصرفية الناجحة“

قام بنك برقان برعاية المؤتمر المصرفي الثاني للشباب الذي 
نظمته كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت، وترأس الحدث 
رئيس مجلس إدارة بنك برقان السيد ماجد عيسى العجيل، حيث 

ناقش أهمية التكامل بين الشباب الكويتي والقطاع المصرفي 
الكويتي، وتوفير فرص قوية تحدد مسارهم الوظيفي في 

مجموعة واسعة من المجاالت داخل القطاع.

ويعتبر المؤتمر المصرفي للشباب أول مؤتمر من نوعه في دولة 
الكويت يستهدف فئة الشباب. ومن بين أهداف المؤتمر الرئيسية 
عرض الخيارات المصرفية المتنوعة على المستوى المحلي، بهدف 
رفع مستوى الوعي بشأن القطاع المصرفي في الكويت، وتطوير 

الفهم العام للنظام المصرفي واYساليب المستخدمة فيه.
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الشركات

واصل بنك برقان تنفيذ االستراتيجية الحكيمة للمجموعة ونهج 
اYعمال الناجح لتحقيق أداء أساسي قوي في اYسواق التي يعمل 

فيها. بدعم من فريق عمل ملتزم ومؤشرات مالية تشير إلى 
االتجاه اvيجابي وتوضح المركز القيادي لبنك برقان في مجتمع 

.jوسع نطاقYعمال اYا

عالقات المستثمرين – منتدى الشفافية 2013 ”ترسيخ 
الثقة القوية من خالل الشفافية“

عقد بنك برقان منتدى الشفافية الخاص بالمستثمرين والذي 
يتبع عادة اجتماعات الجمعية العمومية التي قام فيها مجلس 

إدارة البنك بتقديم النتائج المالية المحققة للعام الماضي 
المنتهي في 31 ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على توزيع 

أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد وأسهم منحة بنسبة 
%5 للمساهمين المسجلين.

وقد أنتخب مجلس اvدارة الجديد لفترة ثالث سنوات مقبلة، وتم 
االتفاق، أيضj، على إعادة انتخاب السيد ماجد عيسى أحمد العجيل 

رئيسj بينما أعيد انتخاب السيد محمد عبدالرحمن بشر البشر 
نائبj للرئيس.

جدير بالذكر أن منتدى الشفافية هو حدث سنوي يتم 
عقده بين مختلف الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت 

(كيبكو)، ويعكس التطبيق القوي لحوكمة الشركات، والذي 
من خالله تطبق معايير العدالة والشفافية والمساءلة. كما إن 
منتدى الشفافية يشكل بوابة مثالية وأرضية مناسبة لنقاش 
المساهمين حول التقارير المالية والتطلعات والتوقعات التي 

تتعلق بالفرص التي توفرها اYسواق االقتصادية.

 الجوائز ”التميز التشغيلي كقوة دافعة للعالمة
 التجارية للمجموعة“

التميز هو واحد من أربع قيم أساسية يؤمن بها بنك برقان 
مما يجعله يجتهد دومj في تحقيق أعلى المعايير في الصناعة 

المصرفية. وفي هذا السياق، حصل البنك من جديد في عام 
2013 على شهادة اYيزو 27001 لكافة عملياته المصرفية، وبذلك 

يعد بنك برقان المصرف اYول في دول مجلس التعاون الخليجي 
والوحيد في الكويت الذي يحصل على مثل هذا االعتماد.

وكان العام 2013 عامj مليئj بالجوائز والتكريم للبنك كمجموعة 
مصرفية على المستوى المحلي واvقليمي، حيث حصلت مجموعة 

بنك برقان على جائزة ”بنك العام – الشرق اYوسط وشمال 
أفريقيا“ من مجلة أكويسيشن المالية، و”أفضل مجموعة خدمات 

مصرفية في الشرق اYوسط وشمال أفريقيا“ للعام الثاني على 
التوالي من قبل مجلة غلوبل بانكينغ آند فاينانس، إضافة إلى 

جائزة ”أفضل بنك للخدمات المصرفية لdفراد هذا العام“ من 
قبل مجلة آسيان بانكينغ آند فاينانس. وعالوة على ذلك تم 

اختيار البنك لجائزة ”أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 
الكويت“ للسنة الثالثة على التوالي من قبل كابيتال فاينانس 

إنترناشيونال، وتبعها فوز بجائزة ”أفضل برنامج تنمية للموظفين 
في مجلس التعاون الخليجي“ من قبل مجلة وورلد فاينانس. 

وبالتالي، تعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على العمليات 
المصرفية الناجحة للعالمة التجارية للبنك وقوة حضوره اvقليمي 

في منطقة الشرق اYوسط وشمال أفريقيا.

وعالوة على ذلك، تم تجديد تصنيف عالمة بنك برقان التجارية 
المصرفية AA من قبل ”براند فاينانس“، مؤسسة تصنيف 

العالمات التجارية العالمية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتم إعالن 
بنك برقان البنك الوحيد في الكويت الذي شهد زيادة في القيمة 

اvجمالية لعالمته التجارية، بقيمة 199 مليون دوالر مقارنة بنحو 
175 مليون دوالر في عام 2012.

منتدى الشفافية السنويمهرجانات القرقيعان السنوية



حوكمة الشركات

يلتزم بنك برقان بتطبيق حوكمة الشركات، والحفاظ عليها. 
فمجلس إدارة البنك يتحمل مسؤولية حماية وتعزيز قيمة 

المجموعة في مصالح كل من المساهمين والمجموعة، على حد 
السواء. ومجلس اvدارة هو الهيئة الشاملة والنهائية لجميع 

عمليات صنع القرار داخل البنك. وقد تم تصميم سياسة ممارسة 
الحوكمة في بنك برقان لضمان إدارة فعالة للبنك وبطريقة 
تستوفي جميع معايير الصناعة المالية ومستلزمات بورصة 

الكويت وبنك الكويت المركزي.

أما إطار الحوكمة، الذي يرتكز على دليل حوكمة الشركات 
والسياسات، فهو يحدد بوضوح اYدوار المنفصلة لمجلس اvدارة 

وvدارة التنفيذية للبنك. ومن جهتها، تراقب لجنة مراجعي 
الحسابات كافة التطورات في مجال الحوكمة وتطور ممارسات 

الحوكمة باستمرار وذلك لضمان أن يستمر بنك برقان في 
المحفاظة على المعايير اYكثر مالءمة للحوكمة.

جدير بالذكر أنه منذ العام 2007 حاز بنك برقان على جوائز 
تقديرية عديدة من معهد ”حوكمة“ لحوكمة الشركات، باعتباره 
أحد المصارف الرائدة في منطقة الشرق اYوسط وشمال أفريقيا 

في تطبيق أفضل ممارسات سياسة حوكمة الشركات.

ثقافة اGداء

يسعى بنك برقان لخلق ثقافة تعاونية تتمحور حول خدمة العمالء 
وموجهة للنمو. فهذه الثقافة هي جزء ال يتجزأ من العمل اليومي 

في البنك ومكون رئيسي يتم اعتماده في التوظيف واختيار 
وتطوير وتقييم أداء العاملين والمقاولين.

يهدف بنك برقان إلى بناء ميزة تنافسية من خالل تمكين القادة 
من تحقيق إمكاناتهم وأيضj إمكانات فريق عملهم. ويقدم البنك 

مجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير أداء الموظفين 
وتعزيز قدرة القوى العاملة بشكل عام.

هذا ويسعى بنك برقان إلى تطوير مبادىء اYداء الشخصي وحس 
المبادرة والمساهمة. كما إن كل موظفي بنك برقان لديهم 

أهداف Yداءهم الشخصي تتماشى في االتجاه االستراتيجي للبنك 
التي تعكس ثقافة احترام العمالء ورعاية المجتمع.

نسبة التكويت ترتفع إلى  %68.4 ”استثمار إمانات 
الشباب“

حقق بنك برقان، خالل عام 2013، ارتفاعj في نسبة التكويت 
لتبلغ نسبة الموظفين الكويتيين %68.4 من القوة العاملة في 

البنك، من خالل توظيف أكثر من 80 كويتيj منذ بداية عام 2012. 
وتشمل عمليات التوظيف قطاعات وأقسامj مختلفة مثل قسم 

اYفراد، قسم العمليات، وقسم المخاطر.  

وهذا اvنجاز الكبير يعود إلى عمله المستمر من أجل تحقيق 
أهدافه االستراتيجية طويلة اYمد لرعاية أفضل المواهب المحلية، 

واالستثمار في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تشجيع 
الشباب على االنضمام للقطاع المصرفي.

ويواصل البنك تأييده لdهداف التنموية للدولة، وال سيما في هذه 
المبادرة التي تشجع على االستثمار في الشباب الكويتي. وعلى 

مر السنوات الماضية، ساهم ارتفاع مستوى المواهب المحلية 
في تحسين عدة قطاعات في البنك، وبالتالي سيحصل الراغبون 

في االنضمام إلى القوى العاملة لبنك برقان على الخبرات الالزمة 
ليصبحوا قادة المستقبل في القطاع المصرفي.

برنامج البنك للتدريب الصيفي السنوي
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شؤون المستهلكين

إن دعم بنك برقان للمجتمع الذي يتواجد فيه هو أمر بالغ اYهمية 
في عمله اليومي. وباعتباره احد المؤسسات المالية الرائدة على 
الصعيد المحلي واvقليمي، يسعى البنك إلى االهتمام بمختلف 

شرائح المجتمع vبراز مختلف المهارات المتميزة.

زيارة مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة للبنات ”فصل 
جديد من فصول التعليم“

زار بنك برقان مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة للبنات، 
حيث قام فريق البنك بتسليط الضوء على أهمية االدخار، ضمن 

فعاليات ”أسبوع االدخار“. وقام الفريق خالل الزيارة بتقديم نبذة 
مختصرة عن اYساليب المختلفة لالدخار، إضافة إلى تقديم نصائح 
مختلفة تهدف إلى مساعدة الطالبات والحضور بصفة عامة على 

تحقيق أهدافهم تجاه التوفير. 

وتأتي زيارة بنك برقان ضمن برنامج البنك المتنوع للتعليم الذي 
يستهدف كافة المدارس في جميع أنحاء الكويت، ويلتزم البنك 

بتطوير وتطبيق مبادرات المسئولية االجتماعية والتي تنحدر 
من أسس حوكمة الشركات، حيث كان البنك من السباقين في 

حسن تطبيقها وتطويرها، والتي أسهمت في حصوله على 
العديد من جوائز التقدير ليحقق موقعj قياديj مميز�.

مسابقة الرسم ”عبر عن حبك للكويت“ - ”تعزيز إبداع 
الجماهير الجيل الصغير“

أطلق بنك برقان مسابقة وطنية بعنوان ”عّبر عن حبك للكويت“ 
Yصحاب حساب ”بوبا“ لdطفال vظهار اvبداع واYصالة من قبل 

.jشريحة أخرى تدعم وتحرك البنك مالي

وقد جمعت هذه المسابقة جميع اYطفال من أصحاب حساب 
”بوبا“ كجزء من مهمة البنك طويلة اYمد لتعليم وتمكين عمالئه 

الصغار من أن يكونوا فخر� لبلدهم، إضافة إلى إضفاء المرح 
والسعادة على قلوبهم.

مهرجان موسيقى الجاز ”تجاوب الفن الكويتي مع 
الثقافات المتعددة“

في دعوته إلى اvثراء الثقافي من خالل المبادرات المبتكرة التي 
تعزز موقفه العام، قام بنك برقان برعاية ”مهرجان موسيقى الجاز“ 

المرموق، في فندق راديسون بلو. ويتضمن المهرجان مجموعة 
من العروض Yسطورة العالم اYمريكي، عازف البوق راندي بريكر، 

وعازف الجاز على البيانو، اvيطالي روبرتو ماجريس، إلى جانب 
مغنية البوب   اvيطالية ماريا دال روفيري ورباعي الشباب محترفي 

موسيقى الجاز.

العرض الموسيقي العالمي ”Seussical“ ”تطوير المعايير 
الدولية لجميع شرائح المجتمع”

 “Seussical” قام بنك برقان برعاية العرض الموسيقي العالمي
الذي أخذ اYطفال في رحلة إلى عالم الشخصية الشهيرة د. 

سوس. في مسرح مركز ديسكفري، وتم تنفيذ العرض من قبل 
منظمة سيك، وهي منظمة غير ربحية ملتزمة بعرض أعلى 

معايير المسرح باللغة اvنجليزية لجميع اYعمار.

زيارة مدرسة نسيبة بيت كعبجائزة المؤسسة الدولية للمبادرات التجارية



منتدى أطباء الهند في الكويت ”ربط النسيج االجتماعي 
الكويتي من خالل المبادرات التعليمية“

كرم منتدى أطباء الهند في الكويت بنك برقان لدعمه ورعايته 
vطالق الدليل الصحي لعام 2013 وذلك للعام الثاني على 

التوالي. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود بنك برقان المتواصلة 
لتسليط الضوء على التربية الصحية وغيرها من المسائل 

الطبية. وقد نشر الدليل الصحي هذا العام متناوالً موضوًعا 
أساسًيا وجوهرًيا وهو زيادة نسبة الوعي بمخاطر السمنة.

يلتزم بنك برقان التزامj تامj مع المنظمات والجمعيات المماثلة 
لمنتدى أطباء الهند في الكويت، وهو اYمر الذي يعكس دوره 

كمؤسسة مالية كويتية رائدة تعمل بجهد في مجال المسؤولية 
االجتماعية.

شئون الموظفين  

نهائيات بطولة العالم لسباق الدرجات المائية في 
الواليات المتحدة اGمريكية

أعلن بنك برقان عن رعاية حساب ”Youth“ لالعب عبدالوهاب 
العيسى أحد موظفي البنك، والمصنف العالمي في رياضة 
الدرجات المائية، وذلك في نهائيات بطولة العالم بالواليات 

المتحدة التي أقيمت في والية أريزونا خالل شهر أكتوبر 2013. 
وتتماشى هذه الرعاية مع نهج البنك المستمر للتواصل مع كافة 
موظفيه، بهدف تعزيز ثقافة الحوار المفتوح واالستفادة من جميع 

المهارات المتاحة لخلق سفراء معتمدين لعالمة البنك التجارية.

يوم المرأة العالمي ”تكريم المواهب الوطنية“

إن جزء� ال يتجزأ من مهمة بنك برقان للمجتمع الكويتي هو 
االعتراف وإظهار تقديره للجهود الثقافية نحو النمو والتنمية 

الوطنية في مختلف الجوانب. وفي هذا الصدد، احتفل بنك برقان 
باليوم العالمي للمرأة في نادي الرئيس لتكريم المرأة من فئات 

مختلفة لمساهمات فريدة من نوعها، بشكل عام.

وإحياء لهذه المناسبة الخاصة بين موظفي بنك برقان وعدد 
من موظفي شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، شارك في فعاليات 

االحتفال، كل من إيمان عريقات رئيس المنظمة الدولية للهجرة 
في الكويت، واYخوات لولوة وبلسم اYيوب، أبطال المبارزة 
الكويتيات، ود. روال دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط 

والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس اYمة، ودالل الغانم، المدير 
العام لنادي رؤساء مجالس اvدارة، إضافة إلى مها البغلي، رئيس 

لجنة سيدات اYعمال في الكويت.

اللقاء السنوي لموظفي البنك ”اعتماد الخدمات 
المصرفية على الموظفين“

 jإن توطيد العالقة والتواصل مع الموظفين يعد عنصر� أساسي
في نهج بنك برقان الشامل. فالتواصل مع كافة الموظفين يهدف 

إلى تعزيز ثقافة الحوار المفتوح واالستفادة من جميع المهارات 
المتاحة لخلق سفراء معتمدون لعالمة البنك التجارية. 

عقد بنك برقان اللقاء السنوي الذي يجمع بين كافة العاملين 
في البنك وذلك في قاعة الشيخة سلوى صباح اYحمد الصباح 

بهدف إظهار التقدير واالعتراف بجهود الموظفين لمساهماتهم 
المستمرة في مسيرة البنك على مر السنين، وقد حضر اYمسية 

رئيس مجلس إدارة بنك برقان، السيد ماجد عيسى العجيل و 
موظفي البنك إضافة إلى اvدارة التنفيذية وممثلي المصارف 

التابعة للبنك. وقد قام الرئيس التنفيذي بعرض استراتيجية 
البنك العامة لكافة الموظفين وإطالعهم بآخر مستجداتها، من 

خالل تسليط الضوء على أهم مالمح أداء مجموعة بنك برقان في 
الكويت والخارج، على مدار العام 2012، إضافة إلى التوجه العام 

للبنك في الفترة المقبلة. وتضم مجموعة بنك برقان ا�ن اكثر 
 jمن 3,000 موظف في شبكة فروع كبيرة مكونة من 220 فرع

منتشرًة في منطقة الشرق اYوسط وشمال أفريقيا، كقوة دافعة 
Yعمال البنك.

عشاء كيبكو ل�عالميينتكريم بنك برقان بمنتدى اYطباء الهندي 2013
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 اليوم العالمي لمرض السكري ”تكامل داخلي
لقضية عالمية“

إن تطوير بنك برقان المستمر ل�طار العام لمسؤوليته االجتماعية 
يستلزم القيام بمبادرات مجتمعية محلية وتأكيد� للثقافة 

المؤسسية الداخلية القوية. وبمناسبة اليوم العالمي للسكري، 
عمل البنك، بالتعاون مع مستشفى السيف، على تعزيز خلق 

الوعي الالزم بمخاطر هذا المرض. ودعا بنك برقان موظفيه 
الختبارات مجانية في مستشفى السيف للتأكد من مستويات 
السكري الحالية في الدم، إضافة إلى تسليط الضوء على خطر 

اvصابة بهذا المرض وكيفية تجنب اvصابة به.

دعم برنامج ”لنصبح أصحاء اليوم .. يا كويت“ التابع 
لمعهد دسمان للسكري

ضمن جهود بنك برقان المتواصلة vثراء مستقبل الكويت، شارك 
عدد من موظفيه في مبادرة ”لنصبح أصحاء اليوم .. يا كويت“ 

والتي نظمها معهد دسمان للسكري، بحضور أكثر من 60 
مشاركj، وسلسلة من ورش العمل التفاعلية مع خبراء التغذية 

والمتخصصين في مرض السكري ومدربي الرياضة، والطهاة. 
ويهدف برنامج هذه المبادرة إلى زيادة نسبة الوعي بين اYطفال، 
وكذلك معلمي المدارس واvداريين حول أهمية الوقاية المبكرة 

من مرض السكري وأهمية اعتماد أسلوب حياة صحي.

اللقاء السنوي للموظفين

العالقات اQعالمية 

عشاء شركة مشاريع الكويت (كيبكو) لzعالميين ”إثبات 
امتنان البنك لالعالم“ 

كجزء من أنشطة العالقات اvعالمية وإيمانها بأهمية دور وسائل 
اvعالم في المجتمع، استضافت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) 

عشاء ل�عالميين خالل العام 2013 نيابة عن شركاتها العاملة 
لشكر كافة وسائل اvعالم وتقديرها لدعمها وجهودها ودورها 

في المجتمع.

وحضرت الحدث نخبة من ممثلي وسائل اvعالم المحلية. وقد مثل 
بنك برقان، بصفته شركة تابعة لكيبكو، فريق إدارة االتصاالت 

التسويقية، تعبير� عن التزامه المتواصل بالحوار مع وسائل اvعالم 
المحلية واvقليمية. إلى جانب الزيارات الدورية التي يقوم بها البنك 

لدور النشر من أجل اكتساب الفهم المتعمق لعملها وشكر 
اvعالم المحلي بشكل عام.


