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نطاق التقرير )102-46( )102-51(
يصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الثالث لالستدامة في 
إطار حرصه على املضي قدماً في  رحلة االستدامة، وذلك بهدف 

قياس تأثير بنك الكويت الوطني في املسائل املتعلقة باالستدامة على 
املستويات البيئية واالجتماعية واالقتصادية واحلوكمة ضمن أركان 
التركيز الست الستراتيجية االستدامة التي يتبناها البنك. لقد مت 

 ،)GRI( إعداد هذا التقرير وفقاً ملعايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير
وبالتالي يعكس هذا التقرير إجنازات بنك الكويت الوطني ليضعها 

بشفافية مطلقة بني أيدي أصحاب املصالح. كما قمنا بتحديد أهداف 
االستدامة املستقبلية وجهودنا لتفعيل عمليات االستدامة بأسلوب 

فعال ومؤثر على مستوى كافة فروع ومكاتب بنك الكويت الوطني.  

فترة تغطية التقرير )102-50(
يقدم تقرير االستدامة السنوي في نسخته احلالية نظرة شاملة على 
مدى التقدم الذي أحرزه بنك الكويت الوطني في حتقيق اإلجنازات 

والوفاء بااللتزامات املتعلقة باملجاالت االجتماعية والبيئية ومجال 
احلوكمة للفترة املمتدة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.

محتويات هذا التقرير )102-46( )102-51(
يتضمن هذا التقرير استعراضاً دقيقاً ألداء بنك الكويت الوطني على 

صعيد املجاالت االجتماعية واالقتصادية واحلوكمة واألداء البيئي. 
ويستهدف نطاق التقرير كافة أصحاب املصالح مبن فيهم العمالء، 

املوظفني، املساهمني، املستثمرين، املوردين واجلهات احلكومية 
واملجتمع. ومت وضع هيكل التقرير ليشمل النقاط التالية:

االستدامة واحلوكمة ٭
االستدامة والسوق ٭
االستدامة ومكان العمل ٭
االستدامة واملجتمع ٭
االستدامة والبيئة ٭

يتوافق التقرير مع املبادة العاملية إلعداد 
التقارير )102-52، 102-54(

مت إعداد تقرير االستدامة لبنك الكويت الوطني للعام 2018 وفقاً 
ملعايير االستدامة للمبادرة العاملية إلعداد التقارير: اخليار األساسي. 
وكما عهدنا في كافة أنشطتنا املختلفة، قمنا بقياس جميع اجلوانب 

املختلفة ألنشطة االستدامة وجمعنا البيانات بأسلوب يتسم باالتساق 
والشفافية والدقة لتتبع مسار تقدم مبادراتنا. وملزيد من التفاصيل، 

يرجى االطالع على امللحق )أ( لفهرس محتويات املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير.

التواصل وإبداء اآلراء )102-53(
نثمن ونقدر اآلراء والتعليقات الواردة من أصحاب املصالح ونحرص 

على  دمجها وتضمينها داخل هذا التقرير. حيث نؤمن بأن هذه اآلراء  
ستساهم في حتسني أدائنا لالستدامة في املستقبل. ونتقدم بجزيل 
الشكر ألصحاب املصالح على توجيهاتهم القيمة وما قدموه لنا من 
اآلراء والتعليقات أثناء إعدادنا لهذا التقرير، والتي سيأتي شرحها 

مبزيد من التفاصيل في هذا التقرير.   

كما نرحب أيضاًً بأية تعليقات أو آراء إضافية بشأن املواضيع املتعلقة 
باالستدامة. وميكنكم التواصل مع األشخاص املعنيني باالستدامة لدى 

بنك الكويت الوطني بشأن أية استفسارات أو مقترحات تخص هذا 
التقرير.

يرجى التواصل معنا على:

sustainability@nbk.com
هاتف: 22592665 )965( 
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(102-48)

نبذة عن إجنازات 
الوطني

 %96
نسبة رضا العمالء  

0 حالة
تسريب بيانات

 80,302 ساعة
من التدريب والتطوير

12 دقيقة
الفترة الزمنية الالزمة ملعاجلة 

الشكاوى   

%65
نسبة الكوادر الوطنية 

6 فروع مجهزة خلدمة 
ذوي االحتياجات اخلاصة

فرع في كل محافظة
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782,000 دينار كويتي
مساهمة البنك املجتمعية

92.3 طن
كمية الورق املعاد تدويره

  %45
نسبة اإلناث في القوى العاملة

5,296,500 سعرة حرارية
مت حرقها في سباق الوطني للمشي 

6.8% خفض
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون 

22.0% خفض
كثافة استهالك املياه لكل موظف  
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نبذة عن بنك الكويت الوطني
الرؤية، الرسالة والقيم 

األسواق والتوسع اخلارجي
اجلوائز وشهادات التقدير

نهجنا نحو حتقيق االستدامة 
إشراك أصحاب املصالح

تقييم املواضيع الرئيسية
   - عملية تقييم املواضيع الرئيسية

   - منظومة املواضيع الرئيسية
التوافق مع مبادرات وأطر االستدامة اإلقليمية والعاملية 

آخر املستجدات والتطورات في االستدامة
قياس أثر تطبيقنا لالستدامة 

االستدامة واحلوكمة
حوكمة الشركات 

   - هيكل احلوكمة
   - مجلس اإلدارة 

   - جلان مجلس اإلدارة
إدارة املخاطر والفرص 
   استمرارية األعمال 

خطة إدارة األزمات   
   التصنيف االئتماني لبنك الكويت الوطني

   سياسة الصحة والسالمة
األخالقيات املهنية واالمتثال 
   االمتثال للوائح التنظيمية 

   املمارسات األخالقية 
مكافحة غسل األموال واالحتيال  

   الشفافية 
آليات طلب املشورة  

ميثاق األخالقيات والسلوك املهني  

االستدامة والسوق
جتارب العمالء 

   املنتجات املسؤولة
املنتجات واخلدمات   

   التحول الرقمي
   خصوصية وأمن البيانات

   الكفاءة التشغيلية 
القيمة االقتصادية املضافة 

   األثر االقتصادي املباشر   

العالمة التجارية لبنك الكويت الوطني
املركز املالي املستدام 
املشتريات املستدامة 

نظام املشتريات   

االستدامة ومكان العمل
بيئة العمل 

   إشراك املوظفني 
   أساليب إشراك املوظفني

   فعاليات املوظفني 
   التدريب والتطوير 

   صحة وسالمة املوظفني 
   االحتفاظ باملوظفني 

تكافؤ الفرص 
   التنوع والشمولية

الكوادر الوطنية

االستدامة واملجتمع
االستثمار املجتمعي

   حتسني الرعاية الصحية 
   متكني الشباب وتعزيز التعليم 

   التقدم املجتمعي 
التوعية املجتمعية 

االستدامة والبيئة 
املبنى الصديق للبيئة

البصمة الكربونية 
   انبعاثات الغازات الدفيئة 

النطاق 1   
النطاق 2   
النطاق 3   

إدارة املوارد 
   إدارة النفايات 

   إدارة املياه 

املالحق
)GRI( فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير

إفصاحات بورصة الكويت عن االستدامة

فهرس احملتويات
56
56
56
57

60
60
60
61
63
63
64
64
64
65

70
74
77
79
82

86
86
87
87
87
87
88
89
90

94
99
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11
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16
18
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30
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34
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38
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كلمة رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني

(102-14) 

 »يؤمن بنك الكويت الوطني بأن "االستدامة مسؤولية اجلميع"، األمر الذي 
 ساهم في احلفاظ على موقعنا الريادي وأصبحنا منوذجاً وطنياً يحتذى 

مبمارساته في مجال االستدامة«

يسرني أن أقدم إليكم تقرير االستدامة للعام 2018 والذي نفخر 
بإصداره للعام الثالث على التوالي. باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 

مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، انتهز هذه الفرصة للتعبير عن 
تقديري لكافة أصحاب املصالح ملشاركتهم في تعزيز ممارسات حتقيق 

االستدامة. ويعكس هذا التقرير مدى تنوع التأثيرات التي أحدثها أدائنا 
في مجال االستدامة لكافة أصحاب املصالح األعزاء مبن فيهم موظفينا، 

عمالئنا، موردينا، مساهمينا وبقية قطاعات املجتمع املختلفة.

ويركز تقرير الوطني لالستدامة هذا العام على مدى التأثير، بالتزامن 
مع تسليط الضوء على مدى التزام البنك بالعديد من أطر االستدامة 

التنظيمية والصناعية والوطنية والدولية.

وتتركز جهودنا الرامية إلى حتقيق االستدامة على مستوى املجموعة 
في الركائز الست الرئيسية لالستدامة، وهي كالتالي:

1. خدمة العمالء
2. االهتمام بالبيئة

3. املساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة
4. احترام وتطوير املوظفني

5. املسؤولية االجتماعية
6. الريادة في مجال احلوكمة

لقد متكنا من حتقيق نتائج مذهلة فيما يتعلق بجهودنا الرامية إلى 
حتقيق االستدامة والتي لها دور حيوي في العديد من اخلدمات 

واملنتجات اجلديدة واملبتكرة التي نقدمها مبا ساهم في بلوغ نسبة 
رضا العمالء هذا العام إلى 96% - فيما يعد مستوى قياسي جديد- 

بارتفاع 3 نقاط مقارنة بالعام املاضي ومتفوقاً عن متوسط معدل 
الرضا لدى البنوك الكويتية األخرى مبعدل 9 نقاط. 
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ويتوقع أن يساهم برج بنك الكويت الوطني اجلديد )قيد اإلنشاء( إلى 
احلد من استهالك املياه والطاقة مبعدالت كبيرة في املستقبل القريب، 

وذلك بالتزامن مع ما تساهم به  التحسينات التشغيلية التي نقوم بها 
حالياً والتي أدت بالفعل إلى خفض استهالك الكهرباء بنسبة %5.9 

وانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6.8% وكثافة استهالك املياه بنسبة 
22%، إلى جانب زيادة معدالت إعادة التدوير بنسبة 17% )باملقارنة 

مبعدالت العام 2017(. 

كما نفخر بإسهامنا الواضح في ترسيخ أسس التنمية املستدامة 
متاشياً مع خطة التنمية الوطنية »رؤية كويت جديدة 2035« مع متيز 

أنشطتنا بالريادة في اجلوانب البيئية واالجتماعية الرئيسية في إطار 
الرؤية اجلديدة لبلدنا احلبيب. كما يلتزم بنك الكويت الوطني جتاه 
موظفيه من خالل حرصنا على اشراكهم في كافة املستويات. وكما 

عهدنا دائماً، قمنا هذا العام أيضاًً بتقدمي مساهمات مالية كبيرة إلى 

مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال، باإلضافة إلى 
عدد كبير من اجلمعيات اخليرية واألنشطة املجتمعية األخرى.

كما قمنا أيضاًً بالتركيز في هذا التقرير على املواءمة بني أداء 
االستدامة وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، مؤشرات بورصة 
الكويت لالستدامة عن القضايا البيئية واالجتماعية واحلوكمة، مبادئ 
)إيكواتور( ومعايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير )GRI(. كما تواصلنا 

مع احملللني ووكاالت التصنيف املختلفة لتفهم واستيعاب توقعاتهم 
املتعلقة بأداء االستدامة واإلفصاحات.

لذا، فإنني أتشرف بدعوة أصحاب املصالح األعزاء إلى مراجعة 
تقرير الوطني لالستدامة للعام 2018 ومشاركتنا آرائهم بشأن تأثيرات 

بنك الكويت الوطني وأدائه. ويسعدنا الترحيب بآرائكم وأخذها في 
االعتبار عن طريق تطبيقها في مسيرتنا نحو االستدامة.

ناصر مساعد الساير
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس جلنة البنك واملجتمع 
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نبذة عن بنك الكويت الوطني
(102-1, 102-2)

بنك الكويت الوطني مؤسسة مصرفية حتظى مبكانة رائدة في 
مجال توفير اخلدمات واحللول املالية واالستثمارية املتكاملة لألفراد 
والشركات واملؤسسات احمللية واألجنبية. ويقدم بنك الكويت الوطني 

اخلدمات املالية على مستوى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

1. اخلدمات املصرفية الشخصية واخلاصة
2. اخلدمات املصرفية للشركات

3. اخلدمات املصرفية اإلسالمية )من خالل بنك بوبيان التابع 
للمجموعة( 

4. اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول )من خالل 
شركة الوطني لالستثمار التابعة للمجموعة(

وبلغ إجمالي إيرادات مجموعة بنك الكويت الوطني 883.2 مليون دينار 
كويتي للسنة املالية 2018 مبا يؤكد منونا املتواصل منذ العام 2014.

وبفضل عمق معرفته وشغفه لتقدمي أفضل اخلدمات والتزامه 
بالتطوير واالبتكار املستمر،  فقد جنح بنك الكويت الوطني في تطوير 
أعماله منذ تأسيس املجموعة قبل 66 عاماً إلى أن بلغ  اليوم مكانته 

الريادية على مستوى الكويت وعزز انتشاره في األسواق الدولية. 
وينعكس متيز خدمات بنك الكويت الوطني في ارتفاع معدالت  رضا 

العمالء )96%(، كما تتجلى سمعتنا كمصرف موثوق به في قوة 
عالمتنا التجارية.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن تاريخ بنك الكويت 
الوطني وخدماته عبر موقعنا اإللكتروني:

https://www.nbk.com/kuwait/About.html

الرؤية           الرسالة            القيم 
 (102-16)

أن نكون البنك الذي تعرُفه 
وتثُق به بفضل قيمنا األساسّية 

وموّظفينا واخلبرات التي 
نُقدمها

تقدمي خدمات مالية ذات مستوى  ٭
عاملي وخدمة عالية اجلودة 

لعمالئنا
استقطاب أفضل الكفاءات  ٭

املصرفية في املنطقة وتطويرها 
واحلفاظ عليها

القيام مبسؤوليتنا جتاه املجتمعات  ٭
التي نعمل بها

االلتزام بقيمنا األساسية املتمثلة  ٭
في املثابرة، والنزاهة، والتحفظ 

واملعرفة. وبااللتزام بهذه الرسالة، 
نؤمن بأننا نستطيع أن نواصل 
حتقيق أعلى العوائد ملساهمينا

املثابرة ٭
النزاهة ٭
التحفظ ٭
املعرفة ٭
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األسواق والتوسع اخلارجي 
(102-3, 102-4, 102-6)

العنوان الرئيسي لبنك الكويت الوطني: ص.ب 95، الصفاة 13001، 
دولة الكويت، ولدى البنك 68 فرعاً في مختلف أنحاء الكويت.

انطالقاً من مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة  كأكبر البنوك في 
السوق الكويتي، فقد استطعنا من ترسيخ مكانتنا إقليمياً وعاملياً. 

وساهمت استراتيجيتنا املتمثلة في التنوع اجلغرافي )التي بدأت في 
الثمانينات( في تنويع مصادر اإليرادات وتوفير خدمات أفضل للعمالء 

في اخلارج وتيسير سبل النمو الثابت واملستقر.

وبنهاية العام 2018، أصبح بنك الكويت الوطني ميتلك 72 فرعاً 
إقليمياً ودولياً باإلضافة إلى الشركات التابعة واملكاتب التمثيلية في 15 

دولة تنتشر عبر أربع قارات.  
أما على مستوى الشرق األوسط، ميتد انتشار بنك الكويت الوطني 

في ثماني دول، حيث مت تطوير الفروع اخلمسة األولى منها عن طريق 
عمليات النمو الداخلي، في حني مت االستحواذ على الفروع الثالثة 

األخيرة.

كما يتواجد بنك الكويت الوطني في ستة أسواق دولية:

لبنان
)3 فروع تابعة(

األردن
)فرع(

البحرين
)فرعان(

اململكة العربية السعودية
)فرع(

اإلمارات العربية املتحدة
)فرعان(

العراق- مصرف االئتمان العراقي
)5 فروع تابعة(

مصر
)50 فرعًا تابعًا(

تركيا- البنك التركي
)13 فرعًا( 

اململكة املتحدة
)فرعان تابعان(

فرنسا
)فرع تابع(

نيويورك
)فرع تابع(

سنغافورة
)فرع(

الصني
)فرع(
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اجلوائز وشهادات التقدير 

حصل بنك الكويت الوطني مجدداً في العام 2018 على العديد من اجلوائز الوطنية والدولية باإلضافة إلى فوزه مبجموعة متنوعة من اجلوائز في 
السنوات العشر املاضية وما قبلها، مما يعكس التزامنا بالتميز واجلودة وتقدمي أفضل اخلدمات.

أفضل تطبيق للخدمات املصرفية لألفراد عبر املوبايل في الكويت- 2018 ٭
أفضل بنك رقمي خلدمات األفراد في الكويت - 2018 ٭
أفضل بنك في اخلدمات املصرفية لألفراد عبر املوبايل – 2018 ٭
أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت - 2008-2018  ٭
أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت - 2015-2018 ٭
ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثالثة عشر على التوالي – 2006 - 2018 ٭
أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في الكويت – -2013 2018 ٭
أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في الشرق األوسط – -2013 2017 ٭
أفضل بنك في الكويت – 2014 - 2018 ٭
أفضل بنك في األسواق الناشئة في الكويت – 2010 – 2016 ٭
أفضل بنك في إدارة املخاطر املالية في الكويت – 2016 ٭
أفضل بنك في إدارة املخاطر املالية في الشرق األوسط – 2016 ٭
أفضل مبتكر في التمويل التجاري – 2016 ٭
أفضل بنك في الشرق األوسط – 2015 ٭
أفضل بنك في األسواق الناشئة في الشرق األوسط – 2010، 2013، 2015 ٭
أفضل مزود لصناديق أسواق النقد في الشرق األوسط – 2011 – 2012 ٭

أفضل بنك في الكويت في إدارة النقد للمؤسسات غير املالية – 2018 ٭
أفضل بنك في الكويت – 1994 – 2018 ٭
أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت – 2006، 2009، 2015-2018  ٭
أفضل بنك في الشرق األوسط – 2007، 2008، 2010، 2011، 2013 ٭
أفضل مؤسسة مدارة مهنياً في الشرق األوسط – 2012 – 2013  ٭
أفضل بنك للخدمات االستثمارية في الكويت – 2009 ٭
املساهمة املتميزة في القطاع املصرفي في الشرق األوسط – 2008 ٭

أفضل بنك في الكويت – 2014، 2015، 2017 ٭
بنك العام – الكويت – 2007، 2008، 2010، 2011، 2013، 2015، 2018 ٭
بنك العام- الشرق األوسط – 2007، 2008، 2010، 2011 ٭
أفضل بنك في خدمة العمالء ومتويل املشاريع – الشرق األوسط – 2009 ٭
صفقة العام على مستوى الشرق األوسط – 2007، 2009 ٭
صفقة العام على مستوى الكويت – 2001، 2002، 2004، 2005، 2007 ٭

العالمة التجارية املصرفية األعلى قيمة في الكويت - 2018 ٭

12
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018



13
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018



14
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018



OUR APPROACH TO
SUSTAINABILITY 

نهجنا لتحقيق 
االستدامة
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بدأ بنك الكويت الوطني في العام 2016 التزامه بتبني النظرة الشاملة 
لالستدامة املطلوبة من األسواق وبيئة األعمال احلالية، وذلك 

استناداً إلى تاريخنا الطويل احلافل باإلسهامات الفاعلة في تنمية 
االقتصاد الكويتي ودعم املجتمع احمللي. وفي حقيقة األمر، نحن 

بصدد إدماج االستدامة بشكل كامل في كافة أوجه االستراتيجيات 
والعمليات التي نقوم بها. وخالل السنوات السابقة، قمنا بإشراك 

أصحاب املصالح الرئيسيني على املستويني الداخلي واخلارجي 
وتقييم املسائل اجلوهرية املتعلقة بأعمالنا، هذا باإلضافة إلى توافق 
سياساتنا وممارساتنا لتتماشى مع األطر اإلقليمية والعاملية، مراجعة 

آراء جهات التقييم اخلارجية لنقاط القوة والضعف، رسم خطط 
الستراتيجية االستدامة وحتديد أهدافها، العمل على وضع مؤشرات 

األداء الرئيسية، تطوير أسلوب اإلفصاح وإعداد التقارير املتعلقة 
باالستدامة. وقررنا في العام 2016 أن يعالج بنك الكويت الوطني 
جميع املواضيع الرئيسية املتعلقة باالستدامة ضمن الركائز الست 

الرئيسية التالية:

1. خدمة العمالء
2. الريادة في مجالي األعمال واحلوكمة

3. االهتمام بالبيئة
4. املسؤولية االجتماعية

5. احترام وتطوير املوظفني
6. املساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة

إشراك أصحاب املصالح 
)102-44 ،102-43 ،102-42 ،102-40(

يشكل التركيز على أصحاب املصالح جزءاً هاماً ورئيسياً من نهجنا 
لتحقيق االستدامة. وفي بداية تطبيق مبادرة إدماج االستدامة، قمنا 

بتحديد أصحاب املصالح الرئيسيني مبن فيهم: العمالء، املوظفني 
املساهمني، املستثمرين، املجتمعات، الشركاء، املوردين، الهيئات 

التنظيمية، احلكومات واملنظمات غير احلكومية. وتتمثل أهدافنا في 
إدماج املمارسات االجتماعية والبيئية واالقتصادية اخلاصة باألعمال، 
وذلك للحد من املخاطر وتعزيز األداء وتقدمي القيمة طويلة األمد إلى 

أصحاب املصالح.

ويستخدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة من األساليب لتحديد 
وجهات نظر أصحاب املصالح عن اآلثار املترتبة واملخاطر والقضايا 

والفرص الهامة املتعلقة باالستدامة لبنك الكويت الوطني. وتؤدي 
املواضيع احملددة كنتيجة لتلك املمارسة في إشراك أصحاب املصالح 

– مقترنة بالتوقعات التي تصلنا عبر املبادرات واألطر اإلقليمية 
والعاملية- إلى حتديد قضايانا اجلوهرية، وبالتالي حتديد احملتويات 

التي يتطرق  هذا التقرير ملعاجلتها. ويلخص اجلدول التالي نهج البنك 
جتاه إشراك أصحاب املصالح وحتديد أهم القضايا واألولويات التي 

أثارتها مجموعات متنوعة من أصحاب املصالح.

أساليب إشراك أصحاب املصالح

أصحاب املصالح 
أولويات أصحاب املصالحنتائج أصحاب املصالحأساليب اإلشراكالرئيسيون

االستطالعات: السنوية، نصف السنوية واألسبوعية  ٭العمالء
مبا في ذلك قياس مدى رضا العمالء على أساس 

سنوي
تتبع الشكاوى وحتليلها ٭
اإلشراك املستمر عن طريق  عدد من القنوات  ٭

املختلفة من ضمنها اخلدمة املصرفية عبر 
اإلنترنت، اخلدمة املصرفية عبر املوبايل، اخلدمة 

املصرفية عبر الساعة الذكية، أجهزة الصراف 
التفاعلي، اخلدمات املصرفية داخل الفروع وأجهزة 

السحب اآللي
دراسات استقصائية متخصصة ٭
تقييم العالمة التجارية ٭

جتارب العمالء ٭
اخلدمات املالية املبتكرة ٭
املنتجات املسؤولة ٭
اخلدمات املصرفية  ٭

اإللكترونية
تقصي آراء العمالء  ٭

بصفة دورية ومنتظمة 
األسعار واملنتجات  ٭

التنافسية 

خدمات مبتكرة وموثوق بها ٭
خدمات يسهل الوصول  ٭

إليها بأسعار معقولة 
اإلعالن عن املكافآت  ٭

والعروض
أمن املعلومات ٭
توفير إمكانية الوصول  ٭

خلدمة العمالء 
تنوع قنوات التواصل  ٭

االستطالع السنوي للموظفني ٭املوظفون
التفاعل اليومي عبر املكاملات الهاتفية، البريد  ٭

اإللكتروني وعقد االجتماعات وجهاً لوجه مع غالبية 
املوظفني على كافة املستويات عبر مجموعات/ 

مناطق األعمال املختلفة
املشاركة في خدمة املجتمع واألعمال التطوعية ٭
برنامج "أنا الوطني" ٭
زيارات الفروع واإلدارات املختلفة ٭
متابعة شكاوى املوظفني ٭
إجراء عرض تقدميي للموظفني اجلدد ٭

التطوير املهني  ٭
واألهداف

الرواتب واملزايا  ٭
التنافسية

الشفافية ٭
التنوع ٭
املهارات الكويتية  ٭

)التكويت(

األمان والرضا الوظيفي  ٭
الرواتب التنافسية ٭
النمو وتطوير املهارات ٭
فرص التطور ٭
إمكانية االستفادة من  ٭

املؤمترات الدولية وتوفير 
فرص التواصل االجتماعي

مزايا املوظفني ٭
التأمني الصحي ٭
االطالع واملعرفة ٭
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أصحاب املصالح 
أولويات أصحاب املصالحنتائج أصحاب املصالحأساليب اإلشراكالرئيسيون

املساهمون / 
املستثمرون

مراقبة تصنيف بنك الكويت الوطني بواسطة أبرز  ٭
احملللني املستخدمني من قبل املستثمرين

التحقق من السبل املستخدمة لتقييم  معايير  ٭
االلتزام البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات مبا 

في ذلك إجراء احلوار واملتابعة مع جهات التقييم
املؤمترات املخصصة للمستثمرين ٭

الهيكل املؤسسي  ٭
واحلوكمة

سياسات إدارة املخاطر ٭
الربحية والعوائد املالية  ٭

املستدامة
إعداد التقارير املالية  ٭

السنوية
رصد التقدم احملقق من  ٭

املشاريع االستراتيجية
إدارة االئتمان ٭
منو صافي الربح  ٭

عوائد مرتفعة على  ٭
االستثمار

منو اإليرادات الصافية ٭
الشفافية ٭
التميز والكفاءة في اإلدارة  ٭
املعرفة السليمة  ٭

باستراتيجيات البنك

التواصل األسبوعي عن طريق الهاتف، البريد  ٭املوردون
اإللكتروني وعقد االجتماعات وجهاً لوجه

التواصل املستمر ٭
الدفع في الوقت احملدد ٭
تقييم املورد وفقاً  ٭

ملعايير االلتزام البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشركات
املمارسات األخالقية ٭
االمتثال لقانون العمل ٭
االختيار بنزاهة ٭
منح العقود ٭
املشاركة املجتمعية ٭

توفير شروط مالئمة  ٭
وقابلة للتفاوض

احلفاظ على التفاعل  ٭
وفرص التواصل

حقوق العمال ٭
األثر املجتمعي ٭

التواصل واالختيار بصفة دورية عن طريق الهاتف،  ٭اجلهات احلكومية
البريد اإللكتروني وعقد االجتماعات وجهاً لوجه

االمتثال للسياسات  ٭
واللوائح التنظيمية

التقارير واإلفصاحات ٭
أفضل املمارسات  ٭

املصرفية
التوافق مع خطة التنمية  ٭

الوطنية لدولة الكويت

إمكانية الوصول إلى  ٭
البيانات املالية

الشفافية ٭
احلد من الغرامات ٭

اجتماعات ربع سنوية مع اجلامعات والكليات  ٭املجتمع
احمللية

اجتماعات دورية مع املنظمات غير احلكومية  ٭
والشركاء املجتمعيني 

مسؤولية الشركات ٭
نشر الوعي ٭
االستثمار املجتمعي ٭
حماية البيئة ٭
املبادرات الشبابية ٭
املبادرات املتعلقة  ٭

بتشجيع أسلوب احلياة 
الصحية

االستفادة من أنشطة بنك  ٭
الكويت الوطني

تقدمي مثال يحتذى به في  ٭
معايير السالمة

تعزيز الكفاءة واستخدام  ٭
املوارد

دعم الصحة والتعليم  ٭
والقضايا االقتصادية على 

الصعيد الوطني
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الركائز
االستراتيجية

 خدمة العمالء

االهتمام
بالبيئة

املساهمة في 
التنمية 

االقتصادية 
املستدامة

احترام وتطوير 
املوظفني املسؤولية االجتماعية

الريادة في مجالي 
األعمال واحلوكمة

تقييم املواضيع الرئيسية )102-47، 103-1(

عملية تقييم املواضيع الرئيسية
يستخدم بنك الكويت الوطني العملية التالية لتقييم آراء أصحاب املصالح حول املواضيع الرئيسية ذات األولوية:

قام بنك الكويت الوطني، على مستوى اإلدارة، بتحديد كافة أصحاب املصالح الرئيسيني لفهم وتقييم 
املمارسات التي قام البنك بتطبيقها فيما يتعلق مبواضيع االستدامة خالل العام 2018، مع تسليط 

الضوء على ركائز االستدامة االستراتيجية الست لبنك الكويت الوطني:

مت حتديد ووضع أولويات املواضيع الرئيسية باعتبارها جزءاً من آراء أصحاب املصالح الداخليني 
واخلارجيني.  ومت عقد ورشة عمل مع أصحاب املصالح الداخليني ملعرفة اهتماماتهم وآرائهم حول 

املواضيع الرئيسية احملددة، وذلك استناداً إلى أثر كل موضوع في كل من: السوق، مكان العمل، املجتمع، 
البيئة وعالقات املستثمرين.

مت عقد اجتماعات فردية مع أصحاب املصالح اخلارجيني الرئيسيني الذين مت حتديدهم ملعرفة 
تقييمهم ألولويات املواضيع الرئيسية احملددة، ومعرفة آرائهم بشأن تواصلهم ومشاركتهم مع بنك 

الكويت الوطني فيما يتعلق بتلك املواضيع واملمارسات العديدة.

مت جتميع آراء وتصنيفات كل من أصحاب املصالح اخلارجيني والداخليني للتعرف على أهم املواضيع 
الرئيسية من بني 20 موضوعاً محدداً.

مت تلخيص النتيجة النهائية للمواضيع الرئيسية وإشراك أصحاب املصالح في منظومة التقييم املذكورة 
أدناه. ومن ثم، مت استخدام هذا التصور للمواضيع اخلاضعة للتقييم واملخططة في املنظومة في ثالث 

مناطق مختلفة كأساس ملنهجية اإلدارة التي يتبناها البنك ليتم مشاركتها مع أصحاب املصالح.
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 مرتفعاالستثمار املجتمعي 
 مرتفعجتربة العمالء 

 مرتفعتقييم املخاطر والفرص 
 مرتفعأخالقيات العمل 
 مرتفعالتحول الرقمي 
 متوسطالكوادر الوطنية 

 متوسطالقيمة االقتصادية املضافة 
 متوسطاملركز املالي املستدام 

 متوسطاخلصوصية وأمن البيانات 
 متوسطحوكمة الشركات 

 متوسطاللوائح التنظيمية واالمتثال 
 منخفضبيئة العمل 

 منخفضتكافؤ الفرص 
 منخفضاملنتجات املسؤولة   

 منخفضاملشتريات املستدامة 
 منخفضاملبنى الصديق للبيئة

 منخفضالبصمة الكربونية 
 منخفضإدارة املوارد 

منظومة املواضيع الرئيسية  لبنك الكويت الوطني - للعام 2018
إدارة املوارد. 1
البصمة الكربونية. 2
املبنى الصديق للبيئة. 3
الكوادر الوطنية. 4
تكافؤ الفرص. 5
املشتريات املستدامة. 6
اللوائح التنظيمية واالمتثال. 7
حوكمة الشركات. 8
القيمة االقتصادية املضافة. 9

جتربة العمالء. 10
أخالقيات العمل. 11
التحول الرقمي. 12
تقييم املخاطر والفرص. 13
املركز املالي املستدام. 14
االستثمار املجتمعي. 15
أمن وسرية املعلومات. 16
بيئة العمل. 17
املنتجات املسؤولة. 18
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 التوافق مع مبادرات وأطر االستدامة 
احمللية والعاملية

يتضمن نهج بنك الكويت الوطني جتاه االستدامة أيضاًً أن يتم التوافق 
مع مختلف املبادرات واألطر احمللية والعاملية التي تشمل: خطة 

الكويت للتنمية، أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير، مبادئ  إيكواتور )اخلاصة بتحديد إطار 

إدارة املخاطر للمؤسسات املالية( والدليل اإلرشادي لبورصة الكويت 
لإلفصاح عن االستدامة. ويحتوي امللحق )أ( وامللحق )ب(  على 

الفهارس التي حتدد املواءمة الدقيقة مع املبادئ التوجيهية لإلفصاح 

في قطاع اخلدمات املالية ضمن املبادرة العاملية إلعداد التقارير 
ومؤشرات االستدامة اخلاصة ببورصة الكويت.

وفيما يلي جدول يوضح توافق املواضيع الرئيسية احملددة مع العديد 
من املبادرات واألطر احمللية والعاملية.

وقد مت حتديد املواضيع الرئيسية بناء على املمارسات التي طبقها 
بنك الكويت الوطني في العام 2018، وستركز نتائج أعمال التوافق 

على األداء الفعلي لالستدامة الذي مت حتقيقه خالل تلك الفترة.

توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية

املوضوع #
الرئيسي

أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير
للتنمية املستدامة

خطة الكويت 
للتنمية

مؤشرات احلوكمة البيئية 
اخلاصة ببورصة الكويت

مبادئ إيكواتور 

االستثمار 1
املجتمعي

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
2-203 - اآلثار االقتصادية الهامة 

غير املباشرة
401 - التوظيف

404 - التدريب والتعليم

412 - تقييم حقوق اإلنسان

413 - املجتمعات احمللية

416 - سالمة وصحة العمالء 

1-419 - عدم االمتثال للقوانني 

واألنظمة في املجالني االقتصادي 
واالجتماعي

1- القضاء على الفقر
2- القضاء على 

الجوع
3- الصحة الجيدة 

والرفاه
4- التعليم الجيد

8- العمل الالئق ونمو 
االقتصاد

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

17- عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف

رعاية صحية  ٭
عالية اجلودة

مكانة دولية  ٭
متميزة

املبدأ رقم 2 ٭20. االستثمار املجتمعي

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم  5 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية

املوضوع #
الرئيسي

أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير
للتنمية املستدامة

خطة الكويت 
للتنمية

مؤشرات احلوكمة البيئية 
اخلاصة ببورصة الكويت

مبادئ إيكواتور 

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي بيئة العمل2

وحدوده
16-102 - القيم، املبادئ، املعايير 

وقواعد السلوك
17-102 - آليات تقدمي املشورة 

واملخاوف املتعلقة باألخالقيات
1-401 - توظيف املوظفني اجلدد 

ومعدل خسارة وفقدان املوظفني
3-401 - إجازة األمومة واألبوة

402 - عالقات اإلدارة/ املوظفني

403 - السالمة والصحة املهنية

404 - التدريب والتعليم

1-404 - متوسط ساعات 

التدريب السنوي لكل موظف
2-404 - برامج تطوير مهارات 

املوظفني وبرامج املساعدة 
االنتقالية

3-404 - نسبة املوظفني 

اخلاضعني ملراجعة منتظمة 
لتطوير األداء والتطور املهني
405 - التنوع وتكافؤ الفرص

406 - عدم التمييز

412 - تقييم حقوق اإلنسان

1-413 - العمليات التي تنطوي 

على إشراك املجتمع احمللي 
وتقييمات األثر على املجتمع 

وبرامج التنمية 
1-419 - عدم االمتثال للقوانني 

واألنظمة في املجالني االقتصادي 
واالجتماعي

1 - القضاء على 
الفقر

3 - الصحة اجليدة 
والرفاه

5 - املساواة بني 
اجلنسني

8 - العمل الالئق 
ومنو االقتصاد

10 -  احلد من أوجه 
عدم املساواة

11 - مدن ومجتمعات 
مستدامة

16 - السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

 رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

4. املوظفون بدوام كامل
5. أجور املوظفني 

ومزاياهم )دينار كويتي(
12. التكويت )%(

13. توظيف الشباب )%(
14. معدل اإلصابة 

15. معدل توظيف اإلناث 
ضمن القوى العاملة )%(

16. ساعات التدريب لكل 
موظف

17. معدل خسارة وفقدان 
املوظفني )%(

18. سياسة حقوق 
اإلنسان

19. قواعد السلوك 
25. العالقة بني أجور 

وأداء التنفيذيني 

املبدأ رقم  2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭

املبدأ رقم 6 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي تكافؤ الفرص3

وحدوده
401 - التوظيف

1-401 - تعيني املوظفون اجلدد 

ومعدل خسارة وفقدان املوظفني
402 - عالقات اإلدارة/ املوظفني

405 - التنوع وتكافؤ الفرص

1-405 - التنوع في هيئات 

احلوكمة واملوظفني
406 - عدم التمييز

5- املساواة بني 

اجلنسني
8- العمل الالئق 

ومنو االقتصاد
10 – احلد من أوجه 

عدم املساواة
16- السالم والعدل 

واملؤسسات القوية

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

4. املوظفون بدوام كامل
5. أجور املوظفني 

ومزاياهم )دينار كويتي(
13. توظيف الشباب )%(
15. نسبة املوظفات من  

في القوى العاملة )%(

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ  رقم 3 ٭

املبدأ رقم  5 ٭

املهارات الكويتية 4
)التكويت(

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
2-202 - نسبة توظيف كبار 

املديرين من املجتمع احمللي
401 - التوظيف

1-40 - تعيني املوظفني اجلدد 

ومعدل خسارة وفقدان املوظفني
411 - حقوق املواطنني

413 - املجتمعات احمللية

1-413 - العمليات التي تنطوي 

على إشراك املجتمع احمللي 
وتقييمات األثر على املجتمع 

وبرامج التنمية

5- املساواة بني 

اجلنسني
8- العمل الالئق 

ومنو االقتصاد
10 – احلد من أوجه 

عدم املساواة
11- مدن ومجتمعات 

مستدامة
16- السالم والعدل 

واملؤسسات القوية

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

املبدأ رقم  2 ٭12. نسبة التكويت )%(

املبدأ رقم  3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

القيمة 5
االقتصادية 

املضافة

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
201 -  األداء االقتصادي

1-201 - القيمة االقتصادية 

املباشرة التي مت حتقيقها وتوزيعها
203 - اآلثار االقتصادية غير 

املباشرة
1-203 - االستثمار في البنى 

التحتية واخلدمات العامة 
2-203 - اآلثار االقتصادية غير 

املباشرة الهامة
401 - التوظيف

1-401 - تعيني املوظفون اجلدد 

ومعدل خسارة وفقدان املوظفني
404 - التدريب والتعليم

413 - مجتمعات محلية

1-413 - العمليات التي تنطوي 

على إشراك املجتمع احمللي 
وتقييمات األثر على املجتمع 

وبرامج التنمية

1 - القضاء على 
الفقر

3 - الصحة اجليدة 
والرفاه

4 - التعليم اجليد
8 - العمل الالئق 

ومنو االقتصاد
9 - الصناعة 

واالبتكار والهياكل 
األساسية

11 - مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

رعاية صحية  ٭
عالية اجلودة

3. اإلنفاق على املشتريات 
احمللية )%(

4. املوظفون بدوام كامل
5. رواتب املوظفني 

ومزاياهم )دينار كويتي(
13. توظيف الشباب )%(
16. ساعات التدريب لكل 

موظف

املبدأ رقم  2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭

املركز املالي 6
املستدام

2-102 - األنشطة والعالمات 

التجارية واملنتجات واخلدمات
1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
201 - األداء االقتصادي

1-201 - القيمة االقتصادية 

املباشرة التي مت توليدها وتوزيعها
202 - التواجد في األسواق

1- 204 - نسبة اإلنفاق على 

املوردين احملليني

8 - العمل الالئق 
ومنو االقتصاد
9 - الصناعة 

واالبتكار والهياكل 
األساسية

12 - االستهالك  
واإلنتاج املسؤوالن

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

1. التقرير السنوي
3. اإلنفاق احمللي على 

املشتريات )%(
5. أجور املوظفني 

ومزاياهم )دينار كويتي(
20. االستثمار املجتمعي

املبدأ رقم 7 ٭

املبدأ رقم 10 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

2-102 - األنشطة، العالمات جتربة العمالء7

التجارية، املنتجات واخلدمات
103-1 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
43-102 - نهج إشراك أصحاب 

املصالح
202 - التواجد في األسواق

416 - سالمة وصحة العمالء

1-416 - تقييم تأثير شرائح 

املنتجات واخلدمات على الصحة 
والسالمة

417 - التسويق   وتصنيف 

املنتجات
418 - سرية بيانات العمالء

1-418 - الشكاوى املدعومة 

باألدلة بشأن اختراق البيانات 
السرية للعمالء وفقدان بياناتهم 

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

9- الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج  املسؤوالن

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

مكانة دولية  ٭
متميزة

19. قواعد السلوك املهني
25. العالقة بني أجور 

التنفيذيني واألداء

املبدأ رقم 5 ٭

املنتجات 8
املسؤولة

2-102 - األنشطة، العالمات 

التجارية، املنتجات واخلدمات
1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
416 - سالمة وصحة العمالء

1-416 - تقييم تأثير شرائح 

املنتجات  واخلدمات على الصحة 
والسالمة

417 - التسويق وتصنيف املنتجات

1-419 - عدم االمتثال للقوانني 

واألنظمة في املجالني االقتصادي 
واالجتماعي 

3- الصحة اجليدة 
والرفاه

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج  املسؤوالن

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

مكانة دولية  ٭
متميزة

3. اإلنفاق احمللي على 
املشتريات )%(

6. السياسة البيئية
7. استخدام الطاقة

19. قواعد السلوك املهني

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

أمن وسرية 9
البيانات

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
416 - سالمة وصحة العمالء

1-416 - تقييم تأثير شرائح 

املنتجات  واخلدمات على الصحة 
والسالمة

2-416 - وقائع عدم االمتثال 

بشأن  تأثير فئات املنتجات  
واخلدمات على الصحة والسالمة 

418 - خصوصية العمالء

1-418 - الشكاوى املدعومة 

باألدلة بشأن اختراق البيانات 
السرية للعمالء وفقدان بياناتهم

9- الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

16- السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

بنية حتتية  ٭
متطورة

مكانة دولية  ٭
متميزة

19.   قواعد السلوك 
املهني

املبدأ رقم 9 ٭

1-103 -  شرح املوضوع الرئيسي حوكمة الشركات10

وحدوده
5-102 - امللكية والهيكل القانوني

18-102 - هيكل احلوكمة

19-102 - تفويض السلطات

20-102 - مسؤولية جتاه 

املواضيع االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

22-102 - بنية الهيئة العليا 

للحوكمة وجلانها
23-102 - رئيس الهيئة العليا 

للحوكمة
402 - عالقات العمل/ اإلدارة  

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

16- السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

21. استقاللية مجلس 

اإلدارة )%(
22. جلنة إلدارة املخاطر 

على مستوى مجلس 
اإلدارة

23. رسوم غير مدققة 

حسابياً )%(
24. نتائج التصويت

25. العالقة بني أجور 

وأداء مسؤولي اإلدارة 
التنفيذية 

26. االمتثال للمتطلبات 

التنظيمية لهيئة أسواق 
املال فيما يتعلق بإدارة 

الشركات 

املبدأ رقم 7 ٭

املبدأ رقم 9 ٭

املبدأ رقم 10 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

تقييم املخاطر 11
والفرص

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
11-102 - املبدأ أو النهج الوقائي

15-102 - التأثيرات، املخاطر 

والفرص الرئيسية
30-102 - كفاءة عمليات إدارة 

املخاطر

8- العمل الالئق 

ومنو االقتصاد
9- الصناعة 

واالبتكار والهياكل 
األساسية

12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

مكانة دولية  ٭
متميزة

رعاية صحية  ٭
عالية اجلودة

22. جلنة إلدارة املخاطر 

على مستوى مجلس 
اإلدارة

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭

املبدأ رقم 7 ٭

املبدأ رقم 9 ٭

املشتريات 12
املستدامة

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
9-102 - سلسلة التوريد

10-102 - املتغيرات الهامة في 

العالقة بني املؤسسة وسالسل  
التوريد 

204 - ممارسات الشراء

1-204 - نسبة اإلنفاق على 

املوردين احملليني
308 - التقييم البيئي للمورد

413 - مجتمعات محلية

1-413 - العمليات التي تنطوي 

على إشراك املجتمع احمللي 
وتقييمات األثر على املجتمع 

وبرامج التنمية
414 - التقييم االجتماعي للمورد

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن
17- عقد الشراكات 

لتحقيق األهداف

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

مكانة دولية  ٭
متميزة

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

3. اإلنفاق على املشتريات 
احمللية )%(

املبدأ رقم  2 ٭

املبدأ رقم  3 ٭

املبدأ رقم  5 ٭

األعمال التجارية 13
األخالقية

2-102 - األنشطة والعالمات 

التجارية، املنتجات واخلدمات
1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
16-102 - القيم واملبادئ، املعايير 

وقواعد السلوك

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

12- االستهالك 
واإلنتاج املسؤوالن

16- السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

املبدأ رقم 2 ٭19. قواعد السلوك املهني

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم  10 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

اللوائح 14
التنظيمية 
واالمتثال

2-102 - األنشطة والعالمات 

التجارية، املنتجات واخلدمات
1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
205 - مكافحة الفساد

1-205 - عمليات تقييم املخاطر 

املتعلقة بالفساد
2-205 - التواصل والتدريب حول 

السياسات واإلجراءات املتعلقة 
مبكافحة الفساد

206 - السلوكيات املعادية 

للمنافسة
307 - االمتثال البيئي

401 - التوظيف

1-401 - تعيني املوظفون اجلدد 

ومعدل خسارة وفقدان املوظفني
3-401 - إجازة األمومة واألبوة

402 - عالقات العمل/ اإلدارة 

419 - االمتثال االجتماعي 

واالقتصادي
1-419 - عدم االمتثال للقوانني 

واألنظمة في املجالني االقتصادي 
واالجتماعي

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن
16- السالم والعدل 

واملؤسسات القوية

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

26. االمتثال للمتطلبات 

التنظيمية لهيئة أسواق 
املال فيما يتعلق بإدارة 

الشركات 

املبدأ رقم 9 ٭

املبدأ رقم 10 ٭

املبنى الصديق 15
للبيئة

3-102 - مواقع املقرات الرئيسية

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
300 - البيئة

301 - املواد

302 - الطاقة

303 - املياه

305 - االنبعاثات

306 - املخلفات والنفايات

307 - االمتثال البيئي

6- املياه النظيفة 
والنظافة الصحية
7- طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

9- الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن

بنية حتتية  ٭
متطورة

مكانة دولية  ٭
متميزة

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

6. السياسة البيئية
7. استخدام الطاقة

8. االنبعاثات الكربونية

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭
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توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

البصمة 16
الكربونية

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 

وحدوده
302 - الطاقة

1-302 - استهالك الطاقة داخل 

املؤسسة
2-302 - استهالك الطاقة خارج 

املؤسسة
3-302 - كثافة استخدام الطاقة

4-302 - احلد من استهالك 

الطاقة
305 - االنبعاثات

1-305 - انبعاثات الغازات 

الدفيئة املباشرة )النطاق 1(
2-305 - انبعاثات الغازات 

الدفيئة غير املباشرة من الطاقة 
)نطاق 2(

3-305 - انبعاثات الغازات 

الدفيئة غير املباشرة األخرى 
)النطاق 3(

4-305 - كثافة انبعاثات الغازات 

الدفيئة
5-305 - تخفيض انبعاثات 

الغازات الدفيئة

6- املياه النظيفة 
والنظافة الصحية
7- طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن
13- العمل املناخي

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

مكانة دولية  ٭
متميزة

6. السياسة البيئية
7. استخدام الطاقة

8. االنبعاثات الكربونية
9. استخدام املياه

10. النفايات الناجتة
11. النفايات املعاد 

تدويرها )%(

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 10 ٭

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي إدارة املوارد17

وحدوده
301 - املواد

1-301 - املواد املستخدمة من 

حيث الوزن واحلجم
2-302 - استخدام املواد املعاد 

تدويرها
3-301 - املنتجات املستخلصة 

ومواد تغليفها
303 - املياه

1-303 - مصادر  املياه

306- املخلفات  والنفايات

2-306 - تصنيف املخلفات  

والنفايات وفقاً  للنوع وأسلوب 
التخلص منها

6- املياه النظيفة 
والنظافة الصحية 

7- طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن
13- العمل املناخي

15- احلياة في البّر

بيئة معيشية  ٭
مستدامة

مكانة دولية  ٭
متميزة

6. السياسة البيئية
7. استخدام الطاقة

9. استخدام املياه
10. النفايات الناجتة

11. النفايات املعاد 
تدويرها )%(

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 10 ٭
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توافق الركائز الست لبنك الكويت الوطني
مع رؤية الكويت اجلديدة وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

الريادة في مجالي األعمال واحلوكمة

املساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة

احترام وتطوير املوظفني

خدمة العمالء

يئة
بالب

ام 
هتم

اال

عية
تما

الج
ة ا

ولي
سؤ

امل

توافق املواضيع الرئيسية مع األطر احمللية والعاملية
املوضوع #

الرئيسي
أهداف األمم املتحدة املبادرة العاملية إلعداد التقارير

للتنمية املستدامة
خطة الكويت 

للتنمية
مؤشرات احلوكمة البيئية 

اخلاصة ببورصة الكويت
مبادئ إيكواتور 

2-102 - األنشطة، العالمات التحول الرقمي18
التجارية، املنتجات واخلدمات

15-102 - التأثيرات واملخاطر 
والفرص الرئيسية

1-103 - شرح املوضوع الرئيسي 
وحدوده

201 - األداء االقتصادي
203 - التأثيرات االقتصادية غير 

املباشرة
300 - البيئة
301 - املواد

1-301 - مصادر املياه 
302- الطاقة

1-302 - استهالك الطاقة داخل 
املؤسسة

2-302 - استهالك الطاقة خارج 
املؤسسة

305 - االنبعاثات

8- العمل الالئق ومنو 
االقتصاد

9- الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

11- مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة
12- االستهالك 

واإلنتاج املسؤوالن
13- العمل املناخي

رأس مال  ٭
بشري إبداعي

مكانة دولية  ٭
متميزة

بنية حتتية  ٭
متطورة

اقتصاد متنوع  ٭
مستدام

3. اإلنفاق على املشتريات 
احمللية )%(

6. السياسة البيئية
7. استخدام الطاقة

8. االنبعاثات الكربونية
9. استخدام املياه

10. النفايات الناجتة
11. النفايات املعاد 

تدويرها )%(

املبدأ رقم 2 ٭

املبدأ رقم 3 ٭

املبدأ رقم 5 ٭
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آخر املستجدات والتطورات في االستدامة 

املؤشرات التشغيلية لتقييم األداء
عمل بنك الكويت الوطني على مدار األعوام الثالثة املاضية على تطوير مؤشرات األداء الرئيسية بأسلوب واضح وقابل للقياس فيما يخص أهم 

أولوياتنا املتعلقة باالستدامة. وتلخص في اجلدول التالي األهداف واألولويات خلريطة استراتيجية االستدامة مع بيان التقدم الذي مت إحرازه في 
العام 2018 لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية احملددة.

األهدافالركائز

أن نكون البنك املفضلخدمة العمالء

الريادة في مجالي األعمال واحلوكمة
أ. إدارة االستدامة بكفاءة

ب. حتفيز النمو املستدام

االهتمام بالبيئة
أ. حتسني التأثيرات البيئية

ب. الريادة في املباني الصديقة للبيئة

املسؤولية االجتماعية

أ. حتسني البيئة الطبيعية

ب. حتسني جودة الرعاية الصحية

ج. متكني الشباب

احترام وتطوير املوظفني
أ. استقطاب األشخاص املناسبني واالحتفاظ بهم

ب. دعم خطة التنمية الوطنية

أ. دعم رؤية الكويت 2035املساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة

وتعتبر مؤشرات األداء الرئيسية ركناً أساسياً لتطوير نظام إدارة البيانات 
والتي تشمل اختيار وحتديد املقاييس، جمع البيانات، تتبع البيانات 

والردود اإلدارية وحتليل البيانات وإعداد التقارير. إن التطوير املستمر 
ملؤشرات األداء الرئيسية وجهودنا املتواصلة لتحسني نظام إدارة البيانات 

تساهم بشكل فاعل في حتقيق متطلبات وأولويات االستدامة.

قياس تأثيرات االستدامة 
إلى جانب قياس مؤشرات األداء الرئيسية، فقد بدأنا أيضاًً بتحليل 

تأثيراتنا على االستدامة باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات 
التي تتضمن العائد االجتماعي على االستثمار، حيث تتمثل الفرضية 
الرئيسية للعائد االجتماعي على االستثمار في تطوير منوذج التغيير 

النسبي، ومحاولة التقييم الدقيق للعوائد االجتماعية ملجموعة محددة 
من األنشطة، بحيث يتم إتباع منهجية للتقييم املالي للنتائج والتأثيرات 

االجتماعية ملشروع ما، وذلك بهدف محاولة التوصل لقيمة تأثيرات 
االستدامة على مجموعة متنوعة من األنشطة التي يفترض أنها 
أدت إلى التوصل لتلك النتائج. وتعرف نسبة مساهمة كل نشاط 
على حدة إلى العائد االجتماعي على االستثمار من خالل قياس 

مساهمته الفردية ومقارنتها بالقيمة النقدية للمخرجات الناجتة عن 
تلك املساهمة. وقد متكن بنك الكويت الوطني من دراسة 20 نشاطاً 
مختلفاً من املجموعة التاريخية ألنشطته املتعلقة بأداء االستدامة.  

وقد مت توزيع تلك األنشطة البالغ عددها 20 نشاطاً في هذا التقرير 
بناء على األماكن التي أثرت عليها، ويتم تصنيف التأثيرات وفقاً 

ملعدالت تتراوح ما بني »تأثير شديد االرتفاع« )العائد االجتماعي على 
االستثمار يتخطى  نسبة 401%(، والتأثير املرتفع« )العائد االجتماعي 

 على االستثمار يتراوح ما بني %51 
و 400%(، و »التأثير املتوسط« )العائد االجتماعي على االستثمار 

يتراوح ما بني %1 إلى 50%(. وهناك 3 أنشطة نتج عنها عائد 
اجتماعي على االستثمار بنسبة تتراوح ما بني الصفر إلى 50% مما 
يعني أن االستثمار قد نتج عنه عائد اجتماعي بحد أقصى يصل إلى 
نصف قيمته، بينما تراوح العائد االجتماعي على االستثمار ملجموعة 

ثانية تتألف من 4 أنشطة أخرى ذات التأثير املرتفع والتي تتراوح 
ما  بني 51% و 400%، مما يعني أن كل استثمار ضمن تلك األنشطة 

قد أعطي عائد اجتماعي يتساوى مع قيمته النقدية فيما يتعلق 
باالستدامة التي أنتجها أو أنه متكن من زيادة قيمة العائد االجتماعي 

على االستثمار مقابل القيمة النقدية مبعدل يتراوح ما بني الضعفني 
إلى أربعة اضعاف. أما بالنسبة لألنشطة املتبقية وعددها 13 نشاطاً، 
فقد مت تصنيفها على أنها ذات التأثير الشديد االرتفاع، حيث تخطى  

العائد االجتماعي على االستثمار أكثر من 400%، مما يعني ارتفاع 
قيمته االجتماعية عدة مرات عن قيمة االستثمار األساسي. ويعد 

مجال العائد االجتماعي على االستثمار من املجاالت اجلديدة نسبياً، 
حيث بدأ في التطور منذ حوالي 15 عاماًً تقريباً. ونحرص على 

استخدام تلك األداة لتساعدنا في التركيز على جهود االستدامة، 
وزيادة مستويات الدقة في تنفيذ أعمالنا ومواءمة أنشطتنا بطرق 

تؤدي إلى نتائج أفضل من أي وقت مضى. 
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االستدامة 
واحلوكمة

رؤية كويت جديدة 2035
بنية حتتية متطورة ٭
مكانة دولية متميزة ٭
 رأس مال بشري إبداعي ٭
بيئة معيشية مستدامة ٭
اقتصاد متنوع مستدام ٭
رعاية صحية عالية اجلودة ٭

بورصة الكويت
قواعد االخالقيات والسلوك املهني ٭
استقاللية مجلس اإلدارة )%( ٭
جلنة إدارة املخاطر على مستوى مجلس اإلدارة ٭
الرسوم غير املتصلة بتدقيق احلسابات )%( ٭
نتائج التصويت ٭
العالقة بني أجور وأداء أعضاء اإلدارة التنفيذية ٭
االمتثال للمتطلبات الرقابية لهيئة أسواق املال فيما يتعلق بحوكمة الشركات  ٭

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد  ٭
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ٭
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة ٭
الهدف رقم 12: االستهالك واإلنتاج املسؤوالن ٭
الهدف رقم 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية ٭
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قام بنك الكويت الوطني بوضع أطر حوكمة الشركات مبا يضمن 
تطبيق معايير احلوكمة وتنفيذ العمليات واإلجراءات املناسبة في 

جميع ارجاء املجموعة باإلضافة إلى إدماج عناصر االستدامة 
في كافة سياساتنا وممارساتنا وأدائنا. وانطالقاً من حرصنا 

على االهتمام بالتأثيرات املتعلقة باالستدامة البيئية واالجتماعية 
واحلوكمة، حيث تشكل احلوكمة حجر الزاوية الستراتيجيتنا املتعلقة 

باالستدامة. ولتفعيل ذلك بكافة عمليات البنك، فقد قمنا بتحديد 
عنصر »الريادة في مجالي احلوكمة واألعمال« كأحد الركائز الست 

اخلاصة باالستدامة.

االستدامة واحلوكمة
انطالقاً من املكانة الريادية التي يتميز بها بنك الكويت الوطني، 

نحرص دائماً على أن نرتقي بواجباتنا والتزاماتنا للوصول بها إلى 
أعلى معايير احلوكمة املسؤولة ونوليها أقصى قدر من االهتمام 
واجلدية. حيث نفخر مبا لدينا من هياكل حوكمة فعالة وكذلك 
سجلنا احلافل باإلدارة املسؤولة. وباإلضافة إلى اإلطار الهيكلي 

للحوكمة، نلتزم أيضاًً بتطبيق أعلى معايير األخالقيات والسلوك املهني 
واألساليب األكثر اتزاناً وتطوراً في مجال إدارة املخاطر. ومن خالل 

هذا القسم سنتعرف على اإلطار الشامل جلهود احلوكمة املبذولة 
من أجل حتقيق االستدامة واألخالقيات والسلوك املهني وإدارتنا 

للمخاطر.

حوكمة الشركات
تركز حوكمة االستدامة أوالً على احلوكمة الفعلية التي يعنى بها بنك 

الكويت الوطني من خالل توضيح الهيكل التنظيمي، ودور مجلس 
اإلدارة وجلانه. كما نقدم أيضاًً وصفاً موجزاً للجنة االستدامة 

اجلديدة املنبثقة عن اإلدارة العليا وهي اآلن بصدد احلصول على 
موافقة اإلدارة على تشكيلها. ثانياً، تنظر حوكمة االستدامة إلى نهج 
اإلدارة جتاه إدارة الفرص واملخاطر، وبصفة خاصة كيفية احلد من 

املخاطر، اقتناص الفرص وإدارة األزمات وضمان استمرارية األعمال.
وبصفة عامة، تستند القرارات االستراتيجية الناجحة ألعمالنا والتي 

يتبناها بنك الكويت الوطني على أسس راسخة ملمارسات وهياكل 
احلوكمة لضمان أعلى مستويات النزاهة، النمو والشفافية في 

األعمال.

هيكل احلوكمة  )102-5، 102-18(
يوضح املخطط التالي هيكل احلوكمة لدى بنك الكويت الوطني 

مبا يضمن حتقيق أعلى مستويات الكفاءة املثلى إلدارة املسؤوليات 
التنظيمية متعددة الطبقات واملترابطة في الوقت ذاته.

ويساهم الهيكل املتوازن واملبسط ملجلس إدارة املجموعة في تسهيل 
عملية تبادل املعلومات بدقة وفي الوقت املناسب بني اجلهات املختلفة 

للمجموعة. وقد مت التوصل إلى ذلك من خالل تأسيس قنوات 
التواصل املباشر عبر املجموعة، األمر الذي يساهم في تعزيز مبدأ 

اإلفصاح والنزاهة فيما يخص عمليات املجموعة. كما يحافظ الهيكل 
التنظيمي على الدور اإلشرافي املخصص للمجلس ويساهم بشكل 

فعال في الوفاء مبسؤولياته.

مجلس اإلدارة )102-22(
يهدف مجلس اإلدارة بشكل عام إلى تعزيز جناح املجموعة على املدى 

الطويل وتقدمي القيمة املستدامة للمساهمني. ويتألف مجلس إدارة 
مجموعة بنك الكويت الوطني من تسعة )9( أعضاء غير تنفيذيني 

لتمثيل املساهمني. ويتم  انتخاب وتعيني أعضاء مجلس االدارة من قبل 
اجلمعية العامة للبنك ملدة ثالث )3( سنوات. يتميز الهيكل التنظيمي 
ملجلس االدارة بصفة عامة بتوافر العدد املناسب من األعضاء، تنوع 

خبراتهم املهنية واملؤهالت التعليمية ومعرفتهم الواسعة بقطاعي 
البنوك واألعمال التجارية. ويتمتع كافة أعضاء مجلس إدارة مجموعة 

بنك الكويت الوطني باخلبرات املهنية العلمية والعملية في مجاالت 
احملاسبة، التمويل، االقتصاد، التخطيط االستراتيجي، حوكمة 

الشركات، الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، باإلضافة إلى  خبراتهم 
املميزة في بيئة األعمال احمللية واإلقليمية.

أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة )102-26(
تتمثل املسؤولية األساسية ملجلس اإلدارة في اتخاذ القرارات املناسبة 

بالنيابة عن املساهمني. ويعتمد أعضاء مجلس اإلدارة في تأديتهم 
لهذا الواجب املنوط بهم على أمانة ونزاهة كل من الرئيس التنفيذي 

للمجموعة، اإلدارة التنفيذية، االستشاريني ومدققي احلسابات.
ميلك مجلس اإلدارة سلطة صناعة القرار على مستوى املجموعة ككل 

فيما يتعلق بكافة األمور الهامة املؤثرة في استراتيجياتها أو نتائجها 
املالية أو سمعتها التجارية.  

وتشمل املسؤوليات اإلشرافية العامة ملجلس اإلدارة بالنيابة عن 
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املساهمون
ميارس املساهمون سلطاتهم من خالل مشاركتهم في اجتماع اجلمعية العامة 

والتي تعد أعلى سلطة على مستوى البنك

مجلس اإلدارة
يتمتع مجلس اإلدارة بكامل السلطات والصالحيات التي تتيح له إدارة شؤون بنك 

الكويت الوطني وحماية مصلحة املساهمني

اإلدارة التنفيذية
(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

اإلشراف املباشر على إدارة أعمال وشؤون البنك اليومية متاشياًـ مع 
االستراتيجية واألطر احملددة من قبل مجلس اإلدارة

أمني سر املجلس

جلنة التدقيق جلنة االئتمان جلنة املخاطر جلنة الترشيحات 
واملكافآت

قسم إدارة املخاطر 
وااللتزام

إدارة التدقيق 
الداخلي

اللجان املنبثقة عن
اإلدارة التنفيذية

قطاعات األعمال 
األخرى

مراقبي احلسابات 
اخلارجيني

جلنة احلوكمة
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املساهمني اجلوانب التالية:

حتديد القيمة املستدامة وتطبيقها من خالل إدارة أعمال املجموعة، حيث يقوم مجلس اإلدارة بتحديد أهداف املجموعة وسياساتها لتقدمي 
تلك القيمة، وتوفير التوجه االستراتيجي الشامل واملوافقة عليه في إطار تقدمي املكافآت واحلوافز والضوابط. ويقوم مجلس اإلدارة في إطار 

تطبيق مسؤولياته الشاملة خلدمة مصالح املساهمني طويلة املدى باملهام التالية:

مراجعة اخلطط االستراتيجية للمجموعة وهيكلها اإلداري، مسؤولياتها وأنظمتها وإطار مراقبتها )مبا في ذلك سياساتها(، واملوافقة أ. 
عليها بشكل دوري.

تبني املبادئ التوجيهية االستراتيجية للمجموعة على النحو الذي تقترحه اللجنة التنفيذية أو مببادرة من مجلس اإلدارة وفقاً ملا تقتضيه ب. 
احلاجة.  

التأكد من توافر ميزانية متوقعة تغطي خطط أعمال املجموعة ملدة تتجاوز العام.	. 
مراجعة ومناقشة تقارير اإلدارة التنفيذية حول مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة. ويتم ذلك عن طريق مراجعة التقارير املالية د. 

واإلدارية التي تقوم بإعدادها اإلدارة التنفيذية كل شهرين.

تقييم املخاطر الرئيسية التي تواجه املجموعة من خالل مراجعة االستراتيجيات واملوافقة عليها ملعاجلة تلك املخاطر، على أن يتم ذلك 
بالتنسيق مع جلنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

ضمان قيام اإلدارة التنفيذية بتحقيق التوازن املالئم بني تعزيز النمو طويل األجل وحتقيق األهداف قصيرة األجل.

ضمان تطبيق املعايير السليمة حلوكمة الشركات فيما يخص ممارسات مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية، إدارة املخاطر والرقابة 
الداخلية، املكافآت، الهيكل التنظيمي، اإلفصاحات والشفافية.

التأكد من حفاظ اإلدارة على تواجد نظام للرقابة الداخلية مبا يضمن فعالية وكفاءة العمليات، الضوابط املالية الداخلية واالمتثال للقوانني 
واللوائح. وفي إطار سعيه لتطبيق تلك املسؤوليات، يحرص مجلس اإلدارة على تبني ما يناسب أعمال املجموعة وسمعتها التجارية، قياس 

األهمية النسبية للمخاطر املالية وغيرها من املخاطر الكامنة األخرى، وقياس التكاليف والفوائد النسبية لتطبيق ضوابط محددة.

إظهار الريادة األخالقية وتعزيز الرؤية اجلماعية للمجموعة املتمثلة في األهداف، القيم، الثقافة والسلوكيات. ويتعني على أعضاء مجلس 
اإلدارة التصرف وفقاً ملا يرونه مناسباً ومبا يساهم في ترسيخ جناح املجموعة وحتقيق مصالح املساهمني ككل.

التأكد من مراجعة التعامالت مع األطراف ذات الصلة، وضمان النزاهة بهذا الشأن.
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عملية تقييم أعلى أداء للحوكمة )102-28(
تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة بإجراء التقييم 

الذاتي ملجلس اإلدارة وجلانه على أساس سنوي، حيث تقوم بتقييم 
أداء أعضاء مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، سواء على املستوى 

الفردي أو اجلماعي. ويتضمن ذلك إجراء التقييم للجان املجلس من 
خالل منهجية التقييم الذاتي التي مت تصميمها وتطويرها لتقييم كفاءة 

كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بهدف حتديد جوانب التطوير 
املطلوبة وتوفير التدريب الالزم لألعضاء.

قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة بنك الكويت الوطني من تسعة أعضاء:

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ ناصر مساعد عبداهلل الساير 

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ غسان أحمد سعود اخلالد

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ حمد عبد العزيز الصقر 

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ يعقوب يوسف الفليج

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ حمد محمد البحر

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ مثنى محمد أحمد احلمد

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ هيثم سليمان حمود اخلالد

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ لؤي جاسم اخلرافي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عماد محمد البحر 

اجتماعات مجلس اإلدارة 
وفقاً للمتطلبات الرقابية لبنك الكويت املركزي، يتوجب على  مجلس اإلدارة أن يعقد ستة )6( اجتماعات بحد أدنى سنوياً. ويلتزم بنك الكويت 

الوطني مبتطلبات بنك الكويت املركزي في هذا الشأن ويتخطى عدد االجتماعات التي يعقدها سنوياً أكثر من 6 اجتماعات.
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اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
ينبثق عن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني خمس جلان، وفيما يلي وصف لكل منها:

مجلس اإلدارة واللجان املنبثة عن املجلس
جلنة الترشيحات جلنة حوكمة الشركات

واملكافآت*
جلنة االئتمانجلنة التدقيقجلنة املخاطر

تتكون اللجنة من خمسة 
أعضاء غير تنفيذيني، 
وتتمثل مسؤوليتها في 

مساعدة مجلس اإلدارة 
في اإلشراف على تطبيق 

املجموعة ملمارسات 
احلوكمة، كما أنها مسؤولة 

عن مراقبة التقدم 
في تنفيذ السياسات 
واإلجراءات املتعلقة 

باحلوكمة.

تتكون اللجنة من أربعة 
أعضاء غير تنفيذيني، 
وتتمثل مسؤوليتها في 

مساعدة مجلس اإلدارة 
في أداء مسؤوليات 
الترشيح واملكافآت 

املتعلقة بأعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية لبنك الكويت 

الوطني. كما تساهم 
اللجنة أيضاًً في 

مساعدة مجلس اإلدارة 
في مراجعة وتعزيز 

هيكل مجلس اإلدارة، 
وتطوير قدرات أعضاء 

مجلس اإلدارة، هذا 
باإلضافة للمساعدة 

في وضع أطر املكافآت 
وضمان تطبيقها 

بفاعلية وفقاً لسياسة 
املكافآت املتبعة لدى 

املجموعة.

تتكون اللجنة من ثالثة 
أعضاء غير تنفيذيني، 
وتتمثل مسؤوليتها في 

مساعدة مجلس اإلدارة 
في أداء مسؤوليات 
إدارة املخاطر من 

خالل تقييم ومراقبة 
إطار حوكمة املخاطر، 

ونزعة املخاطر، 
واستراتيجية املخاطر 

والتخطيط الرأسمالي.  
باإلضافة إلى ذلك، 
تشرف هذه اللجنة 

على االمتثال للوائح 
التنظيمية على مستوى 

املجموعة.

تتكون اللجنة من ثالثة 
أعضاء غير تنفيذيني، 

وتتمثل مسؤوليتها 
في مساعدة مجلس 
اإلدارة في اإلشراف 

على كفاءة واستقاللية 
عمليات التدقيق 

الداخلي واخلارجي 
للمجموعة، كما تشرف 
هذه اللجنة أيضاًً على 
إعداد البيانات املالية 

الدورية والتقارير 
اخلاصة باجلهات 

الرقابية.

تتكون اللجنة من 
أربعة أعضاء غير 
تنفيذيني، وتتمثل 

مسؤوليتها في مراجعة 
جودة وأداء احملفظة 

االئتمانية للمجموعة، 
وقد حصلت اللجنة 
على تفويض مجلس 

اإلدارة للتصديق 
على التسهيالت 
االئتمانية التي 

تتجاوز حد التفويض 
املمنوح لإلدارة العليا، 
وذلك وفقاً للسياسة 

االئتمانية املتبعة لدى 
املجموعة.

* تتولى جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة عن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني مهمة حتديد معايير اختيار أعضاء جلان مجلس اإلدارة، كما 
تتولى أيضاًً مراجعة كافة الترشيحات وطلبات املرشحني لالنضمام ملجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية املنبثقة عنه. وتقوم اللجنة كذلك برفع 

توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن كل مرشح التخاذ القرارات النهائية. وتقوم اللجنة مبراجعة الطلب املقدم من كل مرشح وفقاً ملعايير »الالئق 
واملناسب« املنصوص عليها ضمن قواعد وضوابط بنك الكويت املركزي وفقاً للمادة رقم )68(، على أن ترسل كافة طلبات الترشيح إلى بنك 

الكويت املركزي للموافقة النهائية عليها.
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كما توجد لدى بنك الكويت الوطني جلان دائمة إضافية معتمدة من 
 مجلس اإلدارة. ويتم تلخيص مهام اللجان األكثر صلة باالستدامة 

فيما يلي:

جلنة االستدامة
في العام 2018، بدأ بنك الكويت الوطني عملية اعتماد جلنة 

لالستدامة لإلشراف على االستراتيجية الشاملة وتنفيذ ركائزها 
مبا في ذلك مبادراتنا عن احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات املتعلقة مبمارسات االستدامة. وقمنا بتطوير مسودة ميثاق 
جلنة االستدامة وحتديد األهداف والعضوية واألدوار واملسؤوليات 

واملمارسات التشغيلية ومجاالت التركيز. وتعد تلك اخلطوة من أهم 
اخلطوات التي اتخذها بنك الكويت الوطني في مجال احلوكمة كجزء 

من أهداف خارطة الطريق وتطبيق أفضل املمارسات.

جلنة املسؤولية االجتماعية واملجتمع
من واقع التزام بنك الكويت الوطني الراسخ باملسؤولية االجتماعية، 

قام البنك بتشكيل جلنة املسؤولية االجتماعية واملجتمع على املستوى 
التنفيذي. وتسعى اللجنة إلى اتباع املمارسات التي تدعم منو املجتمع 
واستقراره وذلك من خالل تقدمي األنشطة التجارية للبنك باالضافة 
إلى املساهمات واملبادرات االجتماعية. ويرأس اللجنة رئيس مجلس 

اإلدارة، إال أن البنك يتبع سياسة تناوب املناصب القيادية سعياً 
منه لترسيخ املسؤولية االجتماعية وتشجيع وتطوير بيئة عمل تتسم 

باالنفتاح والديناميكية على مستوى اإلدارة التنفيذية وبيئة العمل 
بصفة عامة.

إدارة املخاطر والفرص  )102-16، 103(
انطالقاً من مكانة بنك الكويت الوطني الريادية كأحد البنوك الكبرى 

وأكثرها جناحاً، ندرك أنه حتى أبسط قراراتنا وعملياتنا يكون لها 
تأثيرات وانعكاسات واسعة النطاق على مجموعة متنوعة من أصحاب 

املصالح. لذلك، يعتمد بنك الكويت الوطني نهجاً عميقاً ومنظماً 
نحو إدارة املخاطر وتقييم الفرص. ويتم اعتماد هذا النهج على كافة 

املستويات من موظفي التواصل املباشر مع العمالء إلى جلنة املخاطر 
املنبثقة من مجلس اإلدارة. ونسعى إلى استخدام منهجيتنا املنظمة 

إلدارة املخاطر والفرص بصفة مستمرة، وذلك ملواصلة العمل على 
حتديد املخاطر والفرص احملتملة )بناء على املعايير احملددة(، وتنفيذ 
اإلجراءات املطلوبة للحد من املخاطر واقتناص الفرص وتقييم نتائج 

قراراتنا.

ومن خالل عمليات إدارة املخاطر، يطبق بنك الكويت الوطني عدداً من 
العناصر الوقائية املختلفة، وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة بتجديد 

املنتجات واخلدمات احلالية وتطوير املنتجات واخلدمات اجلديدة.

كما يقوم البنك بقياس وتقييم املخاطر والفرص لكل منتج أو خدمة 
يقدمها. وضمن تلك األدوات املستخدمة للقيام بذلك »استبيان 

اخلدمة/ املنتج اجلديد« الذي تقوم وحدة األعمال بتعبئته. وتقوم 
اجلهات املختلفة التابعة ملجموعة املخاطر، مبا في ذلك مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، مخاطر التشغيل، االمتثال والتأمني مبراجعة 

اإلجابات الواردة عن كافة مجاالت االستبيان. 

ويواصل بنك الكويت الوطني جهوده املتنوعة في مجال إدارة املخاطر، 
من خالل  تطبيق احللول اآللية إلدارة املخاطر في عدد من املجاالت 
املختلفة )كاملخاطر التشغيلية، مخاطر السوق، مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب وما إلى ذلك(، كما يعنى بتعيني املوظفني املؤهلني 
واملتخصصني، تعزيز معرفة املوظفني من خالل التدريب املستمر 

وإشراك اجلهات االستشارية املختلفة في مجال إدارة املخاطر.

ويدرك بنك الكويت الوطني إمكانية إدارة املخاطر من خالل عدة 
سبل تتضمن تفادي املخاطر، أو احلد منها، أو حتويلها، أو قبلوها، 

أو االستفادة منها. كما ينفق بنك الكويت الوطني سنوياً على مختلف 
بوالص التأمني كجزء من مخاطر التمويل. 

 

التأثير موضوع العائد االجتماعي على االستثمار:
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

مزايا الرعاية الصحية ملوظفي بنك الكويت 
الوطني

إجمالي التغطية/ موظف: 15,000 دينار كويتي ٭

عدد املوظفني: 2,198 ٭

إجمالي التغطية: 32,970,000 دينار كويتي ٭
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 يتعني على املؤسسات التي تهدف 
إلى استمرارية أعمالها أن حتصن 

نفسها بشكل جيد ضد األزمات 
احملتملة. لذا قام بنك الكويت 
الوطني بتطبيق خطط إدارة 

األزمات بعناية ليكون على أهبة 
االستعداد في املستقبل.

تظهر الدراسات أن االبتكار في املجال 
التكنولوجي، سواء على املستوى 

الشركات أو االقتصاد، يعد في األغلب 
من العوامل الرئيسية للنمو املستدام 
طويل األمد، سواء توجهت املساعي 
لزيادة صافي ربح شركة واحدة أو 

تطوير اقتصاد بلد كبير. وانطالقاً من 
هذا املبدأ، يلتزم بنك الكويت الوطني 
باالستثمار في التقنيات املبتكرة من 

أجل ترسيخ أسلوب استمرارية العمل 
في املستقبل.

تشكل الكوادر البشرية حجر الزاوية 
للتخطيط الفعال الستمرارية 

األعمال، حيث متثل الركيزة األساسية 
التي تستند إليها املجموعة، لذلك، 
يعد االستثمار في موظفينا وتقدمي 

التدريب املناسب لهم وتطويرهم 
وتوفير املساعدات واملوارد األخرى 
من أهم الوسائل  لضمان استمرار 

جناحنا في املستقبل.

إدارة االزمات التكنولوجيا الكوادر البشرية

ولقد قمنا باملبادرة على نحو استباقي للتأكد من امتثال نهج إدارة 
املخاطر والفرص املتبناه من قبل املجموعة بكافة املتطلبات االلزامية 

ملختلف السلطات التنظيمية واجلهات احلكومية وغير احلكومية.

استمرارية األعمال
تركز إدارة بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه في العام 1952 على 

احلفاظ على جناح البنك على املدى الطويل حرصاً على استمرارية 
األعمال لألجيال القادمة. وبصفة عامة، يسهل نسبياً على املؤسسات 

حتقيق النتائج قصيرة األجل، إال أنه دائماً ما تكمن التحديات 
في احلفاظ على استمرار تلك الثروات لتعزيز ودعم املؤسسة في 
املستقبل. لذا فإنه من األهمية مبكان اعتماد حتليالت وإجراءات 

محددة الستمرارية األعمال لتأكيد وطمأنة أصحاب املصالح بشأن 
قدرة املؤسسة على مواصلة عملياتها التشغيلية وترسيخ سنني جناحها 

في املستقبل.

وقام بنك الكويت الوطني بتحديد ثالثة مجاالت رئيسية لتطبيق 
إجراءات استمرارية األعمال كما هو موضح في اجلدول السابق.

وبهذا الصدد، قام بنك الكويت الوطني بإجراء حتليل عن استمرارية 
األعمال وتنفيذ اإلجراءات التي من شأنها ترسيخ استمرارية املجموعة 

من اآلن وعلى مدار العشرين سنة القادمة على أقل تقدير.   

خطة إدارة األزمات
تعتبر خطة إدارة األزمات الفعالة عاماًل هاماً ورئيسياً الستمرارية 

األعمال. وقد قمنا بتحديد وتقييم األزمات احلرجة احملتملة التي قد 
نواجهها في املستقبل، وذلك بناء على األحداث التاريخية )بالنسبة 

لنا وللجهات األخرى( واألحداث املتوقعة. واستناداً إلى نتائج التقييم، 
قمنا بتطبيق اإلجراءات الالزمة للحد من تلك املخاطر بنحو استباقي 

قبل االضطرار ملواجهة األزمات. وينطوي النهج الذي نتبعه على 
العديد من مناهج إدارة مخاطر األزمات مثل تقليل املخاطر وجتنبها 

ومشاركتها واحلد منها.

التصنيف االئتماني لبنك الكويت الوطني
يواصل بنك الكويت الوطني احتفاظه بأعلى معدالت التصنيف 
 االئتماني على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وعلى املستوى العاملي أيضاًً:

التصنيف 
وكالة موديزوكالة فيتشستاندرد آند بورز االئتماني

A+AA-Aa3

سياسة الصحة والسالمة
باعتباره جزءاً ال يتجزأ من نهج التنمية املستدامة، يدرك بنك الكويت 

الوطني أهمية حتسني صحة وسالمة أصحاب املصالح الرئيسيني مبن 
فيهم املوظفني، العمالء، املوردين، األطراف اخلارجية، املقاولني من 

الباطن وغيرهم. ويعمل البنك على حتديث سياسته اخلاصة بالصحة 
والسالمة التي مت وضعها بناء على أفضل املمارسات اإلقليمية 

والدولية املتعلقة بقضايا الصحة والسالمة.
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االلتزام بنهج تسويقي أخالقي، حيث نقوم مبمارسة أنشطتنا  ٭
املتعلقة بالتسويق واإلعالنات بأكثر الطرق نزاهة وشفافية، مع 

إبراز جتارب العمالء بأكبر قدر ممكن من الواقعية
وضع األسس ملشاركة فعالة مع كيدزانيا لتثقيف الزائرين من  ٭

األطفال بشأن اخلدمات املالية
توفير برنامج للشمولية املالية السيما لعمالئنا من أصحاب  ٭

املهن احلرفية
تصميم كافة احلمالت مبا يعكس الشفافية املطلقة وعدم  ٭

التمييز
يحرص البنك على احلصول على موافقة مجموعة إدارة  ٭

املخاطر واالمتثال ومجموعة الشؤون القانونية لضمان الشفافية 
والنزاهة واألمان جتاه العمالء

تطوير اخلدمات وتوفير التجهيزات الالزمة لتيسير إمكانية  ٭
وصول العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة إلى بنك الكويت 

الوطني

توفير التدريب املتعلق باألخالقيات والسلوك املهني: مكافحة 
غسل األموال ومخاطر االحتيال

انطالقاً من خدمة تثقيف املوظفني التي مت توفيرها في السنوات 
املاضية، قام بنك الكويت الوطني في عامي 2017 و 2018 بتوفير 

دورات تدريب إضافية في مكافحة غسل األموال ومخاطر االحتيال. 
ويلخص اجلدول التالي عدد املوظفني ممن حصلوا على هذا التدريب:

التدريب الداخلي ملوظفي البنك على مكافحة غسل األموال 

التدريب الداخلي ملوظفي البنك على مخاطر االحتيال

مكافحة االحتيال
قام بنك الكويت الوطني بإجراء دورات تدريبية ملوظفي البنك فيما 

يتعلق مبكافحة االحتيال بعدد إجمالي بلغ 36 دورة تدريبية متتد كل 
منها على  مدار ساعة وذلك خالل الثالثة أعوام املاضية )2016، 

2017، 2018(، ومت من خاللها تدريب 256 موظفاً.

مكافحة غسل األموال
إلى جانب الدورات التعليمية والتطويرية سالفة الذكر، يقوم بنك 

الكويت الوطني باستخدام الشبكات الداخلية )اإلنترانت( لتوفير عدد 
من جلسات التعليم اإللكتروني الهامة التي مت تصميمها خصيصاً 
لتلبية األهداف التنموية اخلاصة بالبنك. وقد بلغ العدد اإلجمالي 

ملوظفي بنك الكويت الوطني ممن حصلوا على جلسات التعليم 
اإللكتروني 1,087 موظفاً في العام 2018.   

األخالقيات املهنية واالمتثال
يهدف بنك الكويت الوطني إلى أن يكون مثاالً يحتذى به كمؤسسة 

مالية رائدة في املنطقة. ونلتزم مبمارسة األعمال بتحقيق أعلى 
مستويات األخالق املهنية مبا يعزز الشفافية والنزاهة في عالقاتنا 

مع عمالئنا وموظفينا وأصحاب املصالح اآلخرين، إلى جانب االمتثال 
الكامل لضوابط ولوائح اجلهات الرقابية. ويعد االلتزام باللوائح 

الرقابية من متطلبات األعمال التي يجب على كافة اجلهات احلرص 
على اتباعها. ومن هذا املنطلق، نعمل على التأكد من متاشي قراراتنا 

بصفة مستمرة وامتثالها باللوائح الرقابية بهدف التأكد من أن كافة 
أعمالنا تتم في نطاق ما تنص عليه القواعد والقوانني. باإلضافة إلى 
ذلك، نحرص على االمتثال باملعايير األخالقية والسلوك املهني، وإن 
لم يكن ذلك من الواجبات القانونية املفروضة من قبل احلكومة، إال 
أنه من املتطلبات الداخلية التي منتثل مبوجبها لقواعد األخالقيات 

والسلوك املهني املتبعة في كافة جوانب أعمالنا. حيث ندرك على كل 
حال أنه بناًء على وضعنا كبنك رائد، فإن أهم األصول التي نتميز 

بها تتمثل في  الثقة التي نوفرها لعمالئنا، لذا يعد االمتثال لقواعد 
األخالقيات والسلوك املهني من أهم األمور الرئيسية  للحفاظ على 

تلك األصول القيمة من املزايا املقدمة جلميع أصحاب املصالح. 
وتتضمن بعض السياسات التي قمنا بإصدارها بهذا الصدد ما يلي: 

 1( سياسة مكافحة الرشوة والفساد، 2( سياسة مكافحة االحتيال،
3( سياسة مكافحة غسل األموال، 4( سياسة حماية حقوق املساهمني، 

5( دليل حماية العمالء، 6( دليل خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وغيرها. وباإلضافة إلى سياسات البنك املتعلقة باالستدامة، نحن 

أيضاًً بصدد حتديث سياسة الصحة والسالمة.

االمتثال للوائح الرقابية
يلتزم بنك الكويت الوطني بجميع اللوائح الرقابية التزاماً كاماًل، 

وحتكمنا بصفة خاصة سلطتان تنظيميتان رئيسيتان هما:

بنك الكويت املركزي  ٭
هيئة أسواق املال  ٭

باإلضافة إلى ذلك، يلتزم بنك الكويت الوطني بكافة جوانب قانون العمل 
الكويتي واللوائح الرقابية ذات الصلة في كل بلد منارس فيه أعمالنا.

كما نقوم بتوفير التدريب الالزم للموظفني في هذا الشأن.

ال ينتمي املوظفني العاملني في بنك الكويت الوطني إلى أية نقابات، 
إال أننا نلتزم بحقوق العمال وحرية تكوين اجلمعيات في كافة الدول 

التي نعمل بها.

املمارسات األخالقية
يقوم بنك الكويت الوطني مبمارسة أعماله بأسلوب يركز على االلتزام 

األخالقي واملسؤولية االجتماعية. وفيما يلي بعض األساليب التي متثل 
ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

إعطاء األولوية القصوى الحترام خصوصية العمالء، وضمان  ٭
أمن املعلومات وعدم مشاركتها مع أي أطراف خارجية

 تثقيف العمالء بشأن أية قضية تتعلق بأمن املعلومات  ٭
مبا في ذلك أحدث وقائع االحتيال عبر قنوات التواصل 

االجتماعي
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ويتضمن البند رقم )8( من قواعد االخالقيات والسلوك املهني لبنك 
الكويت الوطني بياناً للسياسة املتعلقة بغسل األموال مبا في ذلك 

املجاالت التالية: حتديد هوية العمالء، التعرف على املعامالت املشبوهة 
واإلبالغ عنها، التعاون، عدم إفشاء األسرار واألمانة والنزاهة.

مكافحة الفساد والرشاوى
لدى بنك الكويت الوطني سياسة مكافحة الفساد والرشاوى، ونتوقع 
من املوظفني الداخليني، الشركاء اخلارجيني واملوردين االلتزام بتلك 

السياسات.

الشفافية
بوصفنا مؤسسة مالية تعمل بفعالية كأمني على أصول عمالئها، نؤمن 

إمياناً راسخاً بأهمية توافر ركيزة الشفافية ضمن كافة عملياتنا. 
وتركز ثقافة العمل لدى بنك الكويت الوطني وقيمه ومبادئه على 

النزاهة وترسيخ أسسها عبر كافة أرجاء البنك وأقسامه املختلفة، 
وكذلك مع العمالء وأصحاب املصالح اخلارجيني اآلخرين.

وعلى مستوى أصحاب املصالح اخلارجيني، يوفر بنك الكويت الوطني 
العديد من قنوات التواصل مع أصحاب املصالح فيما يخص مختلف 
جوانب أعمالنا مع مختلف الشرائح. باإلضافة إلى ذلك، يعمل بنك 

الكويت الوطني على تطوير وإرسال التقارير الدورية لتغطية األداء 
املالي وغير املالي مبا يلبي متطلبات اجلهات الرقابية، احتياجات 

املساهمني وغيرها.

أما على مستوى أصحاب املصالح الداخليني، يتبنى بنك الكويت 
الوطني قنوات التواصل املفتوحة وسياسة الباب املفتوح مبا يسمح 

بالتواصل والتعاون األفقي والرأسي بني املوظفني واملديرين وما إلى 
ذلك.

آليات طلب املشورة
بالنسبة ألصحاب املصالح الداخليني، تشمل اآلليات الداخلية لطلب 
املشورة املتعلقة باألخالقيات والسلوك القانوني والنزاهة التنظيمية: 
املكاملات الهاتفية، البريد اإللكتروني، االجتماعات وجهاً لوجه، زيارة 
الفروع واإلدارات، قنوات شكاوى املوظفني، مقابالت انتهاء اخلدمة، 

برنامج »أنا الوطني« والعروض التوضيحية للموظفني.
أما بالنسبة ألصحاب املصالح اخلارجيني، فتشمل اآلليات املتعلقة 

بهذا الصدد: البريد اإللكتروني، االجتماعات وجهاً لوجه، الرسائل، 
القسائم الشرائية، املوقع اإللكتروني واملكاملات الهاتفية.

دراسة حالة
"أنا الوطني"

برنامج »أنا الوطني« من البرامج الداخلية التي تساهم في تقدير 
جهود املوظفني املميزين على صعيد األداء املهني والسلوكي، 

باإلضافة إلى بذلهم جهوداً تتخطى الواجبات واملسؤوليات الوظيفية 
املنوطة بهم مع إظهار إحدى املبادئ الثمانية املستمدة من القيم 

األساسية لبرنامج »أنا الوطني« التي تشمل الثقة، التوافق، التميز، 
سهولة الوصول والتوافر، روح الفريق، النزاهة واالحترام، التعاطف 

والتواصل. 

وقد مت إطالق برنامج  »أنا الوطني« على مستوى مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في العام 2012، وبعد عامني من التطبيق 

الناجح،  أعلنت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيدة/ شيخة 
البحر، عن ضرورة تعميم البرنامج في كافة أرجاء املجموعة 

بأكملها.  واتسم البرنامج بارتفاع مستوى فعاليته بصفة عامة، 
األمر الذي أدى إلى حتسن معدالت رضا العمالء بنسبة 12%، حيث 

ارتفعت من 84% في العام 2012 إلى 96% في العام 2018.

وال يزال برنامج »أنا الوطني« يعمل يومياً بفعالية حتى وقتنا 
احلاضر من خالل إشراك املوظفني في التواصل واألنشطة 

وفعاليات توزيع اجلوائز حتت إدارة وإشراف فريق عالقات املوظفني 
التابع ملجموعة املوارد البشرية.  

وفي العام 2018 متكن برنامج »أنا الوطني« من إجناز ما يلي:

تنظيم واستضافة فعالية توزيع اجلوائز للسنة الثالثة، حيث مت  ٭
توزيع 42 شهادة تقدير  

تقدمي جائزة )رابعة( جديدة للمرة األولى منذ إطالق البرنامج ٭
تنظيم واستضافة فعالية توزيع اجلوائز للسنة الرابعة، حيث مت  ٭

توزيع 25 شهادة تقدير
تنظيم واستضافة حفل توزيع اجلوائز للعام 2018، حيث مت  ٭

توزيع 116 شهادة تقدير
إجراء جلسة للحصول على مالحظات املوظفني حول كيفية  ٭

حتسني البرنامج
 تقدمي متييز دولي إلى موظفينا في بنك الكويت  ٭

الوطني - البحرين
وضع نظام تدفق العمل اجلديد لبرنامج »أنا الوطني«  ٭

الذي سيتم تدشينه قريباً مما سيساهم في تسريع عملية 
الترشيحات، الرد اآللي والترشيحات اجلماعية

زيادة وتوضيح انعكاس املبادىء الرئيسية  الثمانية للبرنامج  ٭
على سلوك املوظفني والتي برزت جميعها باملقارنة باألعوام 

السابقة
تزايد عدد اجلوائز التي مت منحها للموظفني: 312 مقابل 224  ٭

في العام السابق
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ميثاق األخالقيات والسلوك املهني  
يعمل بنك الكويت الوطني أيضاًً على تعزيز قيم »النزاهة« املؤسساتية 

لدى موظفيه من خالل:

1. ميثاق األخالقيات والسلوك املهني
يتخذ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني زمام املبادرة في حتديد 

املعايير املهنية والقيم املؤسساتية مبا يعزز معايير النزاهة على مستوى 
املجموعة بأكملها، اإلدارة التنفيذية واملوظفني اآلخرين. ويحدد قواعد 

األخالقيات والسلوك املهني املتبنى من قبل املجموعة معالم املعايير 
األخالقية التي يتوقع من العديد من أصحاب املصالح االلتزام بها عند 

قيامهم بإجراء األعمال. ويشمل ذلك بصفة خاصة مجلس اإلدارة، 
موظفي املجموعة وأصحاب املصالح اآلخرين. وتتضمن املجاالت التي 
تشملها قواعد األخالقيات والسلوك املهني: مبادئ االلتزام لدى بنك 

الكويت الوطني، سرية املعلومات، املعلومات الداخلية، منع تسريب 
املعلومات والبيانات داخلياً، التعامالت الشخصية واملصالح اخلارجية، 
القواعد العامة األخرى السارية على جميع املوظفني، السياسة املتعلقة 

بغسل األموال وااللتزام الضريبي. وقد مت تقدمي جدول احملتويات 
بشأن ميثاق األخالقيات والسلوك املهني ضمن تقرير االستدامة للعام 

2016. ومتت آخر مراجعة مليثاق األخالقيات والسلوك املهني في 
ديسمبر 2013.

2. املعامالت مع األطراف ذات الصلة
توضح سياسة املعامالت مع األطراف ذات الصلة للمجموعة املبادئ 
اإلرشادية حول سبل إجراء وإدارة املعامالت مع تلك األطراف، سواء 

كانت تلك املعامالت بني املجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة أو شركاتهم 
وأطراف أخرى ذات صلة بهم أو باإلدارة التنفيذية واملوظفني، مبا في 

ذلك عمليات التمويل املشتركة واألنشطة التجارية األخرى. وتلتزم 
السياسة باملعايير الرقابية واملعايير احملاسبية الدولية إلعداد التقارير 

املالية.

3.  تضارب املصالح
يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة تضارب املصالح احملتمل للمجموعة 

وإدارته مبا في ذلك سوء استخدام موارد املجموعة وأي سوء 
استخدام للصالحيات. وتقدم سياسة تضارب املصالح املبادئ 

اإلرشادية لتحديد تضارب املصالح احملتمل، إعداد التقارير اخلاصة 
بذلك، اإلفصاح، الوقاية واحلد بقوة من حاالت تضارب املصالح، 

مبا في ذلك تفعيل القوانني املتعلقة مبعامالت األطراف ذات الصلة 
وتضارب املصالح احملتمل.

4. سرية املعلومات
يلتزم مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، اإلدارة التنفيذية 
واملوظفني باحلفاظ على سرية معلومات وبيانات عمالء املجموعة 

وفقاً لألحكام، القوانني والضوابط الصادرة من اجلهات الرقابية بهذا 
الشأن. ويحكم هذا األمر القوانني املتعلقة بسرية وأمن املعلومات التي 

مت اعتمادها وتنفيذها على مستوى املجموعة.

5. اإلبالغ عن املخالفات
تعزز مجموعة بنك الكويت الوطني بيئة عمل تتسم بالنزاهة والتآزر 

بني كافة املوظفني وحتدد ممارسات اإلبالغ عن مخالفات املبادئ 
اإلرشادية واإلجراءات التي متكن موظفي املجموعة من رفع بالغاتهم 

إلى رئيس مجلس إدارة املجموعة فيما يتعلق بأية خالفات جوهرية 
والتعبير عن مخاوفهم بشأن أية مخالفات محتملة أو سوء ممارسة 
للعمل أو سلوك خاطئ أو كل ما »يستوجب اإلبالغ عنه«، كما يسمح 

ذلك باستقاللية التحقق واإلشراف عليه.
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رؤية كويت جديدة 2035
اقتصاد متنوع مستدام  ٭
مكانة دولية متميزة ٭
بيئة معيشية مستدامة ٭
 رأس مال بشري إبداعي ٭
بنية حتتية متطورة ٭

بورصة الكويت
التقرير السنوي ٭
اإلنفاق احمللي على املشتريات )%( ٭
أجور املوظفني ومزاياهم ٭
السياسة البيئية ٭
استخدام الطاقة ٭
االنبعاثات الكربونية ٭
استخدام املياه ٭
النفايات الناجتة  ٭
إعادة تدوير النفايات )%( ٭
قواعد األخالقيات والسلوك املهني  ٭
االستثمار املجتمعي ٭
العالقة بني أجور وأداء اإلدارة التنفيذية  ٭

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه ٭
الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد   ٭
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ٭
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة ٭
الهدف رقم 12: االستهالك واإلنتاج املسؤوالن ٭
الهدف رقم 13: العمل املناخي ٭
الهدف رقم 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف   ٭

    

االستدامة 
والسوق
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يتمثل أهم أسس نهج تفكيرنا جتاه االستدامة في جتارب العمالء 
ورضاهم.  وفي ظل ما يشهده السوق من تغيرات متسارعة، نقدم 
خدماتنا ملجموعة متنوعة من العمالء عبر عدد كبير من املنتجات 

املبتكرة والتي يراعى عند تقدميها املسؤولية االجتماعية، كما نعمل 
بفعالية على حتسني اإلجراءات التشغيلية وحتسني نظام العمل 

لضمان إحراز تأثير اقتصادي قوي وإيجابي كجزء من التزاماتنا نحو 
االستدامة.

االستدامة والسوق
نرى في بنك الكويت الوطني أن الركائز األساسية لالستدامة متثل 
بعداً اقتصادياً يتم دمجه مع البعدين الرئيسني اآلخرين وهما البعد 

االجتماعي والبيئي. ويتمثل أحد األوجه التي نركز عليها فيما 
يتعلق باالستدامة في »املجال االقتصادي« أو ما نطلق عليه مسمى 

»االستدامة في سوق العمل« النطاق الكامل لتجربة عمالئنا. واألهم 
من ذلك، التزامنا بضمان رضا العمالء احلقيقي والدائم فيما يخص 

املنتجات التي نقدمها لكافة عمالئنا.
كما نؤمن إمياناً راسخاً بضرورة تقييم أنفسنا بشكل كامل فيما 

يخص أدائنا على الصعيدين املالي وغير املالي بهدف قياس رضا 
العمالء بالكامل. وعالوة على جتربة العمالء، تشمل »االستدامة في 
سوق العمل« أيضاًً بالنسبة لنا املنتجات املسؤولة اجتماعياً، التحـول 
الرقـمي، أمن البيانات والقيمة االقتصادية املضافة لدولة الكويت، 

ترسيخ العالمة التجارية الفعالة واملسؤولة اجتماعياً واستدامة مكانتنا 
املالية وممارساتنا املتعلقة بالشراء. ويشكل إجمالي حزمة أداء السوق 

حجر الزاوية األساسية الستراتيجيتنا اخلاصة باالستدامة واألداء، 
والتي تتجلى أهميتها في اختيارنا مجال »خدمة العمالء« كأحد 

الركائز الست الرئيسية لالستدامة. وفي هذا القسم من  التقرير، 
نتحدث عن أدائنا في تلك النواحي املتعلقة بـعنصر »االستدامة في 

سوق العمل«.

جتارب العمالء
يحتل بنك الكويت الوطني مكانة ريادية على املستوى احمللي في توفير 

اخلدمات املصرفية واملالية حيث يستحوذ على أكبر حصة سوقية 
مقارنة بأي بنك آخر في الكويت. وقد حتسنت كافة املؤشرات املالية 

الرئيسية للمجموعة للعام املاضي مقارنة باألعوام السابقة مما يعكس 
مدى رضا عمالئنا الناجت عن عالقاتهم معنا.

رضا العمالء
ال تقتصر جهود بنك الكويت الوطني فقط على قيامه بتقييم أدائه 

في السوق على أساس تلك األنواع من املؤشرات املالية لرضا العمالء، 
بل يجب علينا أيضاًً القيام بقياس رضا العمالء جتاه اجلوانب غير 
امللموسة ملنتجاتنا وخدماتنا، وذلك وفقاً لعملية متكاملة نطلق عليها 

"جتارب العمالء". ويشكل التأكد من قيام منتجاتنا وخدماتنا بتوفير 
أفضل جتربة للعمالء أحد أهم املكونات احليوية لضمان االحتفاظ 

باملكانة املستدامة في السوق بالفعل.

وقد بلغ املعدل العام لرضا عمالء بنك 
الكويت الوطني 96% - فيما يعد مستوى 
تاريخي جديد، بارتفاع 3% مقارنة بالعام 
املاضي ومتفوقاً عن متوسط معدل الرضا 
لدى البنوك الكويتية األخرى مبعدل %9. 

وفي العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بإجراء االستطالعات 
الدورية )السنوية، النصف سنوية واألسبوعية( واالستبيانات 

واحلوارات - بعدد إجمالي بلغ 30 نوعاً مختلفاً من االستقصاءات - 
مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصالح املختلفني: العمالء األفراد، 

العمالء من الشركات، اخلدمات املصرفية اخلاصة واملوظفني للوصول 
إلى فهم أفضل وقياس وحتسني املنتجات واخلدمات وجتارب العمالء. 

وقامت مجموعة التقارير والدراسات بإدارة 30 دراسة استقصائية 
ومقابلة مختلفة، وتلقي اآلراء من أكثر من 50,000 عميل )مبا في ذلك  

املقابالت وجهاً لوجه، املكاملات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة 
واملجموعات واملشاركات اإللكترونية(.

وبصفة خاصة، مت إجراء دراسة على 1,932 عمياًل حلساب مؤشر 
رضا العمالء، وحقق بنك الكويت الوطني معدل رضا عام بنسبة %96 
- فيما يعد رقماً قياسياً جديداً. وتخطت نسبة رضا العمالء أكثر من 

93% املسجلة في العام املاضي، وأكثر من 91% املسجلة في العام 
2016 - وبارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة  85% في املتوسط للفترة ما 

بني 2007 إلى 2012. باإلضافة إلى ذلك، تفوق متوسط منو معدل 
رضا عمالء البنك ما نسبته 9% على جميع البنوك الكويتية األخرى.

 
في حني بلغ معدل مؤشر »الترويج الصافي« * لبنك الكويت الوطني 

- الذي يقدم حملة شاملة عن رضا ووالء العمالء – 67% بزيادة %15 
مقارنة بالعام املاضي، وأكثر من جميع البنوك الكويتية األخرى، والتي 
تتراوح معدالت مؤشر الترويج الصافي لديها ما بني 27% إلى %52.

* معدل مؤشر الترويج الصافي هي النسبة اإلجمالية للمشاركني في االستطالع الذين يعطون درجة 9 أو 10 
)على مقياس يتراوح ما بني صفر إلى 10( حول السؤال »ما مدى إمكانية قيامك بترشيح بنك الكويت الوطني 

ألصدقائك«، وذلك مقارنة بإجمالي نسبة املشاركني في االستطالع الذين يعطون درجة 6 أو أقل.

التأثير موضوع العائد االجتماعي على االستثمار:
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

رضا العمالء
العام 2018: 96% ٭
العام 2017: 93% ٭
العام 2016: 91% ٭
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وكان رضا العمالء بشأن جتربتهم في بنك الكويت الوطني عالياً – وآخذ في االزدياد منذ العام 2016 – عبر كافة منتجاتنا وخدماتنا بشكل 
أساسي:

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 5%البطاقات االئتمانية

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 11%القروض

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 7% حساب اجلوهرة

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 3% بطاقات مسبقة الدفع

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 5%خدمات الفروع

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 3%أجهزة السحب اآللي

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 8%أجهزة اإليداع النقدي

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 11%خدمة الرسائل النصية القصيرة

ارتفع مدى رضا العمالء مبعدل 5%وسائل التواصل االجتماعي

احتفظت مبعدل مرتفع موظفو الفرع

احتفظت مبعدل مرتفع  اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت

احتفظت مبعدل مرتفع مراكز االتصال

احتفظت مبعدل مرتفع اخلدمات املصرفية عبر املوبايل
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التأثير موضوع العائد االجتماعي على االستثمار:
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

التحول الرقمي وحتقيق رضا العمالء 

 مؤشر رضا العمالء )CSI( 96% ٭
مشاريع التحول الرقمي:

زيادة وتطوير أجهزة السحب اآللي   ٭
مشروع نظام املقاصة اإللكترونية للشيكات   ٭
حلول مطورة للبطاقات والقروض   ٭
حلول تكنولوجيا املعلومات وأداء التطبيقات   ٭
حتديث Safewatch والتحقق اإللكتروني من األسماء   ٭
التداول اإللكتروني عبر منصة رويترز   ٭
مشروع كشف البنك اإللكتروني   ٭
مشروع حتديث املوقع اإللكتروني للبنك nbk.com   ٭
خدمة احلد من حجب اخلدمة املوزعة   ٭
خدمات مكافحة سرقة بيانات البطاقات املصرفية   ٭
استخدام تقنية الريبل   ٭
حلول اخلدمات املصرفية اإللكترونية ملجموعة  ٭

الفروع اخلارجية  

دراسة حالة
تأثير التحول الرقمي

التزم بنك الكويت الوطني على مدار األعوام املاضية بترسيخ أسس 
املشاركة الرقمية بني البنك وعمالئه. وقدد تعددت أوجه اجلهود 
التي بذلناها في هذا املجال وتراوحت ما بني استخدام عمالئنا 

للخدمات املصرفية عبر املوبايل وعبر اإلنترنت لتنفيذ معامالتهم 
املصرفية باستخدام القنوات الرقمية دون الذهاب إلى الفرع، 

وذلك من خالل جهودنا العديدة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
لفهم احتياجاتهم والرد على أسئلتهم، وإدخال التحسينات على 

العديد من البرامج وبنية األنظمة لتسهيل تدفق العمل بأسلوب أكثر 
فعالية وأقل استهالكاً للموارد. وقد ال يطلع العمالء على أغلبية 

تلك األعمال، في حني أن بعضاً منها معروف لديهم ويحظى على 
تقديرهم. وفي العديد من احلاالت تتضافر جهود العمالء بصفة 

خاصة للحد من األثر البيئي.  
هذا إلى جانب املساهمة في تعزيز التحسينات التشغيلية والتسهيل 

على العمالء، تساهم جهود التحول الرقمي في تنمية كفاءة استخدام 
املوارد من خالل االستخدام الرقمي وتؤدي إلى خفض

معدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة احمليطة باملجموعة 
وعمالئنا.  

نتائج مثمرة:
حتسن معدالت رضا العمالء: 96% بصفة عامة ٭
تراجع عدد املكاملات الهاتفية الواردة ملركز خدمة العمالء  ٭

)وذلك بفضل حل األسئلة واملشاكل احملتملة قبل ظهورها(
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة - من خالل تقليل التنقالت،  ٭

وقلة اإلنتاج املادي أو استخدام املرافق
زيادة كفاءة املوارد - تراجع استخدام الورق والتخزين، احلاجة  ٭

للطباعة، استهالك الطاقة واستخدام املياه

شكاوى العمالء
في العام 2018، بلغ  إجمالي عدد شكاوى العمالء التي تلقاها بنك 

الكويت الوطني 182 شكوى رسمية، وفي العادة يتم حل أكثر من %80 
من الشكاوى خالل أربعة أيام فقط وفقاً التفاقية مستوى اخلدمة. 
وفي حالة مت التقدم بشكوى رسمية إلى بنك الكويت املركزي، تصل 
املدة الزمنية الالزمة للتعامل مع الشكاوى إلى 15 يوم عمل. ويحل 

بنك الكويت الوطني معظم األمور األخرى في أقل من 24 ساعة. وقد 
متكن بنك الكويت الوطني من إحراز تقدم ملموس على صعيد تواجده 

في وسائل التواصل االجتماعي كأحد أدوات التواصل مع العمالء. 
وتشمل إحدى نتائج هذا التركيز على وسائل التواصل االجتماعي 
تراجع الفترة الزمنية الالزمة حلل الشكاوى مما أدى إلى تقليص 

الفترة من 4 ساعات في املتوسط في العام 2014 إلى 12 دقيقة في 
املتوسط في العام 2018.

تطوير اخلدمات واملنتجات اجلديدة
يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز جتربة العمالء الشاملة من 
خالل النهج املرتكز على خدمة العمالء عن طريق تطوير اخلدمات 

واملنتجات اجلديدة. وقبل إقدام بنك الكويت الوطني على تدشني أي 
منتج أو خدمة جديدة، نقوم بإجراء دراسات بحثية أولية للسوق بهدف 
حتليل سلوكيات العمالء. ومن خالل إجراء مثل هذه الدراسات يحصل 
البنك على الفهم األفضل لالحتياجات الفعلية للعمالء، ومن ثم نتمكن 

من  تصميم منتجاتنا وخدماتنا بأفضل الطرق مبا يتناسب مع تلك 
االحتياجات. ويتمثل املسار الرسمي لتلك العملية فيما يلي:
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كما حرصنا على تنمية وتطوير إثبات صحة مفهوم خدمة الصراف 
التفاعلي، وكأحد املقاييس الدالة على االستجابة اجليدة واإليجابية 
للعمالء لكافة تلك اجلهود، استحوذ مركز االتصال في العام 2018 

على 9.6% من إجمالي محفظة القروض ملجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية، األمر الذي يؤكد مدى راحة العمالء ورضاهم على تلك 
اخلدمات املتطورة.  وبشكل عام، وحتى ديسمبر 2018، تلقى مركز 
االتصال 2,762,742 مكاملة هاتفية، من إجمالي مكاملات االستجابة 

الصوتية التفاعلية البالغ عددها 9,986,167 مكاملة.

املنتجات املسؤولة )103,102-21, 203-2(
يتمثل جزء من التزام بنك الكويت الوطني باالستدامة وتعهدنا 

باملسؤولية جتاه أصحاب املصالح في توفير املنتجات واخلدمات 
املسؤولة لعمالئنا واملجتمع ككل. حيث يتم تصميم منتجاتنا وخدماتنا 

ليس فقط لتحقيق االستفادة املادية، بل أيضاً لدمج عناصر 
االستدامة واملسؤولية االجتماعية بهدف حتقيق أعلى معدالت الرضا 

بني عمالئنا وأصحاب املصالح اآلخرين الذين تتزايد ثقافتهم يوماً 
تلو اآلخر. وعلى وجه التحديد، تهدف منتجاتنا وخدماتنا إلى تعزيز 
اجلودة، جتربة العمالء، راحة العمالء، تخفيض البصمة الكربونية، 

زيادة كفاءة املوارد، خفض النفايات وحتفيز التجارة املستدامة. وتهدف 
منتجاتنا وخدماتنا إلى مكافأة عمالئنا بالعديد من املزايا وتزويدهم 

بطرق مالئمة ومتقدمة تكنولوجياً لتنفيذ معامالتهم.  

مركز االتصال
كمثال على مزايا االستدامة اللتزامنا بالتحول الرقمي واستخدام 

الوسائل االفتراضية ووسائل التواصل االجتماعي، قام بنك الكويت 
الوطني بتحديث مركز االتصال من خالل إدخال العديد من 

التحسينات مبا في ذلك حتول مركز االتصال للعمل على مدار الساعة 
طوال أيام األسبوع. إذ بدأنا نشهد تراجعاً في عدد املعامالت التي 

يتلقاها مركز االتصال ويرسلها لفريق العمليات لتنفيذها من 51,711 
معاملة في العام 2017 إلى 43,505 معاملة في العام 2018. وتعكس 

تلك التراجعات ما يخبرنا به عمالئنا من تزايد معدالت رضاهم ملدى 
كفاءة وسهولة إجراء معامالتهم مع البنك. كما قمنا باستحداث خدمة 

التواصل  املباشر عبر الفيديو مع مسؤولي خدمة العمالء، مما ساهم 
في حتسني معدالت رضا العمالء وخفض معدالت زيارتهم للفروع 

وبالتالي التخفيف من التأثيرات البيئية. وقمنا كذلك بتقدمي خدمة 
العمالء »اسألني« )ASK ME( بجميع مراكز التسوق في كافة أنحاء 
الكويت، حيث ميكن للعمالء احلصول على إجابات الستفساراتهم 

بسهولة ويسر دون االنتقال من مكان إلى آخر، وقمنا أيضاً بتحويل 
الرقم املستخدم خلدمة واتس آب WhatsApp إلى رقمنا املميز 

1801801، لنكون بذلك البنك األول على مستوى الكويت الذي يقدمي 
مثل تلك اخلدمة املميزة، إلى جانب إطالق رقم للمكاملات املجانية 

لعمالئنا في اإلمارات وأضفنا عدد من اخلصائص اجلديدة حللول 
الرد اآللي التفاعلي )IVR( لزيادة القيمة املقدمة للعمالء وحتفيزهم 
الستخدام مثل تلك اخلدمات التي تتميز بانخفاض تأثيرها البيئي. 

يجري بنك الكويت الوطني 
حتليل بحثي مكثف لفهم 

احتياجات العمالء.

يتم دراسة سلوكيات العمالء 
جتاه منتج جديد/خدمة 

جديدة.

 يتخذ بنك الكويت الوطني 
القرارات بشأن امليزات اخلاصة 
مبنتج جديد/خدمة جديدة مبا 
يلبي احتياجات العمالء احملددة.

 يتم إطالق املنتج اجلديد/ 
اخلدمة اجلديدة.

1

2

3
4
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املنتجات واخلدمات )102-2(
يقوم بنك الكويت الوطني بتقسيم العمالء وفقاً للفئات التالية:

زينة: )فئة العمر من الوالدة حتى السن دون 14 عاماً( ٭
الشباب: )للطلبة من سن 15 إلى  22 سنة( ٭
املوظفون اجلدد: )املوظفون الذين يحولون الرواتب إلى بنك  ٭

الكويت الوطني من 400 دينار كويتي حتى 1,499 دينار كويتي(
الذهبي )حتويل الرواتب إلى بنك الكويت الوطني من 1,500  ٭

دينار كويتي إلى 2,999 دينار كويتي، أو إيداع 30,000 دينار 
كويتي أو أكثر في أي حساب من حسابات التوفير مبا في ذلك 
اجلوهرة، الودائع الثابتة أو أي صندوق استثمار آخر لدى بنك 

الكويت الوطني(
اخلدمات املصرفية املميزة: )حتويل الرواتب إلى بنك الكويت  ٭

الوطني من 3,000 دينار كويتي أو أكثر أو إيداع 100,000 دينار 
كويتي أو أكثر في أي حساب من حسابات التوفير مثل حساب 
اجلوهرة، الودائع ألجل أو أي صندوق استثمار آخر لدى بنك 

الكويت الوطني(

يتبع بنك الكويت الوطني نهجاً يركز على خدمة العمالء بشكل 
أساسي في عروضنا املتعلقة باملنتجات واخلدمات، لذلك، نثمن 

ونقدر تفاعل العمالء ونركز بشكل مكثف على التواصل مع عمالئنا 
احلاليني واملرتقبني بشأن االعتماد على القنوات الرقمية كرسائل 

البريد اإللكتروني، خدمة الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل 
االجتماعي وتقليص استخدام أي مواد مطبوعة. باإلضافة إلى ذلك، 

نقوم بتحديث احملتويات باستمرار ونحرص على إشراك العمالء 
وأصحاب املصالح. كما نقوم باستخدام أحدث التقنيات ووسائل 

 WhatsApp اإلعالم للتواصل بشكل فعال وتشمل مجموعة واتس آب
للموظفني وأخرى للعمالء.

يقوم بنك الكويت الوطني بتضمني عناصر السالمة والصحة في 
العديد من منتجاته وخدماته وبأساليب متنوعة. وتشمل القروض 

لسداد النفقات الطبية، التأمني على السفر من خالل بطاقات الوطني 
االئتمانية والتأمني على القروض. كما يتم توفير خدمة جديدة في بنك 
الكويت الوطني تتمثل في إضافة عيادات الرعاية الصحية ضمن برنامج 
مكافآت الوطني كي يتمكن العمالء من احلصول على املكافآت عند زيارة 

العيادات الصحية، أو يحصلون على اخلصومات على نفقات العالج في 
تلك العيادات الصحية.

وتشتمل املنتجات واخلدمات التي تستهدف الشباب: حساب 
الشباب، البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات السحب اآللي. كما يوفر 

بنك الكويت الوطني خدمات عديدة مت تصميمها خصيصاً لتلبية 
احتياجات الشباب واهتماماتهم مثل اخلدمات املصرفية عبر املوبايل، 

اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت، خدمة الرسائل النصية القصيرة 
وتوصيل بطاقات السحب اآللي والبطاقات مسبقة الدفع للعمالء. 

عالوة على ذلك، قام البنك بإطالق العديد من احلمالت والعروض 
في العام 2018 والتي كانت موجهة للتركيز بصورة خاصة على فئة 

الشباب.

اخلدمات املقدمة في الفروع احمللية لتلبية متطلبات ذوي االحتياجات 
اخلاصة:

أجهزة السحب اآللي، املزودة بلوحات مفاتيح برايل وسماعات  ٭
أذن، متكن العمالء ذوي اإلعاقة البصرية من سحب األموال 
)وتتميز أجهزة السحب اآللي من هذا النوع بعالمات جتارية 

خاصة ومرفقات لضمان الرفاهية البدنية لعمالئنا(
إمكانية الطباعة عن طريق البرايل ٭
تدريب املوظفني على تقدمي  ٭

اخلدمات بلغة اإلشارة للعمالء من 
ذوي اإلعاقة السمعية 

توافر األجهزة اللوحية »iPad« مع  ٭
خاصية حتويل الكالم إلى نص 
مكتوب للعمالء ذوي االعاقات 

البصرية 
توفير الكراسي املتحركة إلمكانية  ٭

الوصول إلى الفروع )متوفرة في كافة فروعنا(
أماكن إيقاف السيارات حتمل عالمات واضحة ومحددة لذوي  ٭

االحتياجات اخلاصة

تنتشر الفروع املجهزة الستقبال عمالئنا من ذوي االحتياجات اخلاصة 
في احملافظات الست.

الفروع املجهزة لذوي االحتياجات اخلاصة:

محافظة العاصمة
املقر الرئيسي

محافظة مبارك الكبير
مبارك الكبير

محافظة حولي
سينما الساملية

محافظة األحمدي
 الفحاحيل الساحلي

محافظة الفروانية
الرحاب

محافظة اجلهراء
سعد العبداهلل

ميتلك بنك الكويت الوطني ويشغل 207 
جهاز سحب آلي )ATM(، وجهاز الصراف 

التفاعلي )ITM( و97 جهازاً لإليداع 
النقدي )CDM( على مستوى الكويت.
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ولقد قمنا بإرساء القواعد ملجموعة متنوعة من الشراكات، وتقدمي 
املنتجات واخلدمات املتعلقة بتلك الفروع لضمان تلبية احتياجات 

عمالئنا من ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل أفضل وضمان قدرتهم 
على تخطي أية مشاكل قد يتعرضون لها في حال عدم توافر تلك 

اخلدمات واملنتجات وإدارتها بفعالية وسالسة. كما نوفر أيضاً 
مجموعة متنوعة من البرامج واحلمالت املصممة لتقدمي اخلدمات 

إلى عمالئنا من ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل أفضل كعقد 
 Mastercard الشراكات مع الشركات العاملية للبطاقات االئتمانية مثل
Visa، و Diners. ويعد ذلك كله في إطار اجلهود املشتركة التي تتراوح 
ما بني احلمالت االستراتيجية إلى احلمالت التكتيكية، وذلك استناداً 
إلى خصائص العمالء ونوعية البطاقة. كما تتوفر لدينا شراكة أخرى 

متمثلة في برنامج الوالء الذي يضم العديد من الشركاء وأكثر من 
800 محل جتاري مشارك في البرنامج.

نظام إدارة محتوى املؤسسة
يشكل نظام إدارة محتوى املؤسسات أحد مبادرات التحول الرقمي 

الهائلة التي يعكف بنك الكويت الوطني حالياً على تنفيذها. ونظراً إلى 
مدى تعقيد هذا املشروع، باإلضافة إلى مشاركة العديد من أصحاب 
املصالح، نتوقع أن يتطلب ذلك األمر املزيد من الوقت قبل أن يكتمل 

تنفيذه بالكامل، وعندئذ سنبدأ في جني ثمار تلك املبادرة. وسيتم 
تقسيم مشروع تدفق العمل وإدارة احملتوى إلى قسمني هما: نظام 
 إدارة محتوى املؤسسة حتت إشراف مجموعة اإلداريني، ومشروع 

تدفق العمل حتت إشراف مجموعة العمليات. وسيساهم النظام بعد 
اكتماله في رفع مستوى كفاءة وفعالية تدفقات العمل بشكل ملموس، 
األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احلد من معدالت التخزين املادي 

وتقليص املساحة املكتبية وتوفير وقت املوظفني والعمالء، كما أنه 
سيؤدي إلى احلد من نسبة استهالك الطاقة وزيادة معدل رضا 

العمالء.

برامج املكافآت والوالء
يوفر بنك الكويت الوطني للعمالء برامج املكافآت والوالء املتعلقة 
باخلدمات واملنتجات التي يقدمها والتي تشمل على سبيل املثال 

عروض املوظفني اجلدد، مثل الهدايا الفورية التي تتراوح من 100 
دينار كويتي إلى 10,000 دينار كويتي أو توفير القروض بدون 

الفوائد حتى 10,000 دينار كويتي. ويوفر بنك الكويت الوطني بطاقة 

مايلز الوطني االئتمانية جلمع نقاط األميال، باإلضافة إلى عروض 
االسترجاع النقدي بنسبة 10%. ويرتبط برنامج املكافآت مع أكثر من 
800 محل جتاري يوفر لعمالئنا فرص احلصول على اخلصومات أو 

جمع النقاط. كما تتوفر كذلك خصومات بنسبة 50% على األفالم من 
سينسكيب حلاملي بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع. 

التغييرات التشغيلية في بنك الكويت الوطني
تشمل التغييرات الهامة في عمليات بنك الكويت الوطني ما يلي: 

خدمة سويفت لالبتكار في املدفوعات العاملية، أجهزة اإليداع النقدي 
للشركات في الفروع، البطاقات البيومترية، خدمة SelfiePay عن 
طريق Mastercard، حتدي العمليات، اخلدمة اإللكترونية لتوزيع 
األرباح واملدفوعات عن طريق نظام الريبل. وتساهم هذه املشاريع 

والبرامج في تعزيز كفاءة بنك الكويت الوطني والتحول الرقمي بشكل 
كبير واملوضحة فيما يلي:

)GPI( 1. خدمة سويفت لالبتكار في املدفوعات العاملية
خدمة سويفت لالبتكار في املدفوعات العاملية عبارة عن خدمة جديدة 

تسمح للعمالء بتتبع مسار حتويالتهم منذ بداية املعاملة حتى تصل 
إلى حسابات املستفيدين. 

وتشمل خدمة سويفت لالبتكار في املدفوعات العاملية املزايا التالية: 
قدرة العمالء على تتبع حتويالتهم على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع، تقليص الفترة الزمنية الالزمة في حالة تقدمي تفاصيل 
خاطئة عن بيانات املستفيدين، تقليص األعباء على موظفي خدمة 

العمالء في الفروع وفريق العمل املسؤول عن إجراء التحويالت للتحقق 
من حالة املدفوعات وتعزيز الشفافية في العمل.

وتتم التحويالت عن طريق اخلدمة في غضون 6 دقائق إذا كانت 
جميع البنوك التي يتم التحويل إليها مزودة بتلك اخلدمة.  

ومت تنفيذ 2.4 مليون حتويل مبا في ذلك التحويالت الصادرة والواردة 
في العام 2017 قبل استخدام اخلدمة، وبعد استخدام خدمة سويفت 
لالبتكار في املدفوعات العاملية في العام 2018، مت تنفيذ 3.53 مليون 

حتويل مبا في ذلك التحويالت الصادرة والواردة.

التأثير موضوع العائد االجتماعي على االستثمار:
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

خدمة سويفت لالبتكار في املدفوعات 
العاملية

تقليص الفترة الزمنية: ٭
قبل استخدام اخلدمة: 17 ساعة )1,020 دقيقة( -
بعد استخدام اخلدمة: 6 دقائق  -
مجموع تقليص الفترة الزمنية = 1,014 دقيقة  -
عدد التحويالت: ٭

2.4 مليون حتويل في العام 2017   -

3.5 مليون حتويل في العام 2018 -
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2. أجهزة اإليداع النقدي للشركات في الفروع 
جهاز اإليداع النقدي للشركات عبارة عن جهاز جديد يوجد داخل 

الفرع. وتشمل مزايا تلك األجهزة قبول املبالغ الكبيرة )حتى 10,000 
دينار كويتي( مبا يؤدي إلى خفض متوسط وقت انتظار العمالء داخل 

الفرع وزيادة كفاءة الصراف من خالل توفير الوقت لعد الكميات 
الكبيرة من النقد وتسهيل موازنة نهاية اليوم وغيرها من املزايا.

3. اخلدمة اإللكترونية لتوزيع األرباح  
يعتبر استالم توزيعات األرباح إلكترونياً من اخلدمات اجلديدة التي 

يوفرها بنك الكويت الوطني مبا يتيح ملساهمينا إمكانية تلقي توزيعات 
األرباح في حساباتهم مباشرة بدالً من استالم الشيكات من بورصة 

الكويت. وقد مت توفير نفس اخلدمة للمساهمني في شركتي زين وأوريدو 
ويعمل بنك الكويت الوطني أيضاً مع شركات االتصاالت األخرى لتطبيق 
نفس اخلدمة. وتشمل مزاياها: قدرة العمالء على حتصيل أرباحهم آلياً 
دون احلاجة إلى زيارة بورصة الكويت شخصياً، تقليص الفترة الزمنية 
الالزمة، زيادة كفاءة الفروع وخدمة العمالء وكذلك اإلدارات املسؤولة 

عن تلك العمليات داخل البنك من خالل إمتام العملية آلياً بدالً من قبول 
الشيكات وإيداعها يدوياً، احلد من مخاطر االحتيال، توفير خدمات أكثر 

راحة وأماناً للعمالء وغيرها.

4. البطاقات البيومترية
إن بنك الكويت الوطني بصدد إصدار منتج جديد لبطاقة ائتمانية 
تقبل بصمة أصبع العميل بدالً من الرقم السري )PIN( ملشتريات 
نقاط البيع، هذا باإلضافة إلى العديد من املزايا مثل توفير أعلى 
مستويات األمان، تسريع دورة الشراء وغيرها من املزايا األخرى.

Mastercard  من  SelfiePay 5. خدمة
تعد تقنية تسديد املدفوعات عن طريق التقاط الصورة الشخصية 

»سيلفي« بالتعاون مع Mastercard من اخلدمات اجلديدة لتنفيذ عمليات 
الشراء عبر اإلنترنت حيث ميكن للعمالء فيها التحقق من هوية العميل 
عن طريق التعرف على صورة الوجه. وتشمل مزايا تلك اخلدمة توفير 

أعلى مستويات األمان، تسريع دورة الشراء وغيرها من املزايا األخرى.   
 

6. حتدي العمليات التشغيلية
حتدي العمليات التشغيلية عبارة عن برنامج تطوعي ومستمر داخل 

قسم العمليات حيث يتم فيه تقسيم املشاركني من مجموعة العمليات 
إلى عدد من الفرق إلجراء املنافسة فيما بينهم وإيجاد حلول ابتكارية 

من خالل استخدام خبراتهم املهنية ومعارفهم املتنوعة عبر مختلف 
األقسام والوظائف. وتشمل مزايا تلك املبادرة: زيادة الكفاءة، تخفيض 

التكاليف، مشاركة املعرفة، تعزيز روح العمل اجلماعي، االستفادة من 
املوارد، التشجيع على التواصل وغيرها.

التحول الرقمي
يقوم بنك الكويت الوطني بدمج مجموعة متنوعة من اجلوانب الرقمية 

في منتجاته وخدماته مبا فيها املنتجات واخلدمات التي تخضع 
لتحسينات رقمية، باإلضافة إلى تقدمي املنتجات واخلدمات الرقمية 

وتشمل عملية التسجيل اجلديد للخدمات املصرفية عبر اإلنترنت 
وعبر املوبايل، الدفع السريع، إجراء التحسينات في جهاز السحب 

اآللي للسحب النقدي بدون استخدام البطاقات، حتديث عنوان البريد 
اإللكتروني ورقم املوبايل، زيادة احلد املسموح للتحويل عن طريق 

املوبايل، إدارة البطاقات أثناء السفر، تعديل احلد األقصى املسموح 
للتحويل شهرياً، تسجيل الدخول باستخدام بصمة األصبع ملستخدمي 

األندرويد، إضافة املستفيدين اجلدد للتحويالت احمللية والدولية 
وغيرها من املزايا.

)ESB( مشروع ربط األنظمة واخلدمات
يقوم بنك الكويت الوطني بتطبيق مشروع لربط األنظمة واخلدمات 

يتكون من الهياكل املوجهة نحو خدمة التطبيقات البرمجية. وقد 
جتاوزت منصة I-Hub احلالية سعتها ويجب استبدالها مبنصة أقوى 

وأحدث وأكثر قابلية للتوسع من شأنها دعم النمو املستقبلي لبنك 
الكويت الوطني وحل القضايا العالقة منذ وقت طويل واملتعلقة باألمن 

واملخاطر ونتائج التدقيق. وهذه املبادرة عبارة عن برنامج للمشاريع 
التي ميكن تقسيمها إلى املراحل التالية: تتمثل املرحلة األولى في 
اإلصالح التكتيكي ملنصة I-Hub القائمة والتي مت استكمالها في 

الوقت احلاضر. وتتمثل املرحلة الثانية في اختيار منتج ملشروع ربط 
األنظمة واخلدمات )والتي مت االنتهاء منها أيضاً(، وتصميم خدمات 

مشروع ربط األنظمة واخلدمات التي تدعم نظام mini-CRM وخدمة 
الوطني عبر اإلنترنت )مت االنتهاء منها أيضاً(. بينما تتمثل املرحلة 
 mini-CRM الثالثة في تطبيقها على 90 خدمة )يستخدمها نظام

وخدمة الوطني عبر اإلنترنت( في مشروع ربط األنظمة واخلدمات 
اجلديد، وتعديل تطبيقات نظام mini-CRM وخدمة الوطني عبر 

اإلنترنت ليتوافق مع مشروع ربط األنظمة واخلدمات اجلديد وجاري 
العمل عليها حالياً. وسيتم نقل قنوات األعمال املتبقية )بحسب نوع 
النشاط( تدريجياً مبوجب برنامج املشاريع )ال تقع ضمن نطاق هذا 

املشروع( وذلك لتحقيق التحول الكامل للخدمات من I-Hub إلى 
مشروع ربط األنظمة واخلدمات مما يؤدي في النهاية إلى وقف 

تشغيل منصة البرمجيات الوسيطة احلالية.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

استجابة وسائل التواصل 
االجتماعي

 الفترة الزمنية الالزمة/ الرد على استفسارات تويتر  ٭
قبل: 15 دقيقة في املتوسط في العام 2017

بعد: 10 دقائق في املتوسط في العام 2018 -
إجمالي تراجع الفترة الالزمة للرد = 5 دقائق )-%33.33( -
عدد استفسارات متابعي تويتر ٭

قبل: 82,835 )2017( -
بعد: 49,256 )2018( -
 إجمالي تراجع عدد االستفسارات = 33,579 )-%59( -
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وسائل التواصل االجتماعي
يستثمر بنك الكويت الوطني في األدوات والوسائل التي تساعد 

على إشراك العمالء احلاليني واحملتملني من خالل وسائل التواصل 
الرقمية كتطبيق اإلنستغرام، تويتر، الفيسبوك، لينكد إن،  يوتيوب، 

سناب شات واملنصات االجتماعية اجلديدة الناشئة التي يتم من 
خاللها التفاعل مع عمالئنا. ونستخدم قنوات التواصل االجتماعي 

للوصول إلى عمالئنا بصورة سريعة أينما كانوا مع تقليل بصمتنا 
الكربونية. وتظهر فعاليتنا املتزايدة من خالل تزايد  عدد املتابعني 

عبر منصات التواصل االجتماعي سنوياً. وقام بنك الكويت الوطني 
في الوقت احلاضر بزيادة التركيز على وسائل التواصل االجتماعي 

وبصفة خاصة على تويتر. وقبل هذا التركيز، رد بنك الكويت الوطني 
على 5,000 استفسار من قبل املتابعني في العام 2014، وكان متوسط 
وقت الرد على االستفسار 4 ساعات. وبعد اعتماد البنك على وسائل 

التواصل االجتماعي، متكن من الرد على 6,300 استفسار من قبل 
املتابعني في العام 2018، وبلغ متوسط وقت الرد على االستفسار 12 

دقيقة.

التحول اآللي لتقنية الروبوت املصرفي املتطورة
بدأ بنك الكويت الوطني مشروعاً حتت مسمى التحول اآللي لتقنية 

الروبوت املصرفي املتطورة إلمتام العمليات. واملعامالت الداخلية 
للمجموعة بصورة آلية. وحتى العام 2018، مت تطبيق عملية واحدة 
ضمن تلك الفئة اخلاصة بتقنية الروبوت املصرفي  إلثبات صحة 

املفهوم. ويهدف البنك إلى تطبيق تلك التقنية على مستوى 10 عمليات 
أخرى في النصف األول من العام 2019.

خصوصية وأمن البيانات )103, 418-1( 
لم يفقد بنك الكويت الوطني أية بيانات نتيجة للتسريبات )ال يوجد 

أية وقائع لتسريب البيانات(.
لم حتدث أية وقائع الختراق خصوصية عمالء بنك الكويت الوطني 

حتى اآلن )ال توجد أية حاالت الختراق خصوصية العمالء(.
يتم حتديث سياسات وإجراءات أمن املعلومات للبنك سنوياً وكلما 

اقتضى األمر.
ال توجد أية حالة لتسريب البيانات أو اختراق خصوصية العمالء لدى 

البنك في العام 2018.

الكفاءة التشغيلية
يلتزم بنك الكويت الوطني بالتحديث املستمر لعملياته املصرفية 

الرئيسية من أجل تعزيز الكفاءة. وتشمل بعض األمثلة ما يلي:
حلول مصرفية رئيسية )Bancs(- الكويت. ويشمل ذلك التحول  ٭

 Bancs 12، وإدخال التحسينات على برنامجC إلى نظام أوراكل
إلجراء عمليات PRE-EOD ،SOD ،EOD. وتتبع األعمال لتحسني 

األداء العام للنظام، التحويل التلقائي ألسعار الفائدة على الودائع 
Power8 وحتديث MMB الثابتة، حتسني منتج

حلول مصرفية رئيسية )Equation( - مجموعة الفروع اخلارجية  ٭
والشركات التابعة، والذي يشمل: فصل Equation في الكويت 

والدول املستضيفة ملجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة، 
حتديث T24 Core في مصر، حتديث البرامج واألجهزة في 

 مصر، حتديد خط األساس ملستويات EQUATION Fix لتكون 
 Power8 و MQ, OS على نفس املستوى لكافة البلدان، حتديث

 )البنية التحتية(، والتحديث من 3.9 إلى 4.3 )املخطط له 
للعام 2019(

القيمة االقتصادية املضافة )103، 201-1(

األثر االقتصادي املباشر
ال يقتصر اهتمام بنك الكويت الوطني على حتقيق أهدافه فقط، 

بل يؤمن أيضاًً بأهمية التأثيرات االقتصادية اإليجابية على املجتمع 
وأصحاب املصالح اآلخرين. ويشمل ذلك التوزيعات النقدية، 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، أجور املوظفني واملوردين احملليني، 
االستثمار املجتمعي وغيرها.

كما نؤمن بأن األثر االقتصادي املباشر على املجتمع يعد جزءاً ال 
يتجزأ من أدائنا لالستدامة حيث أن أحد أهم ركائز االستدامة لدينا 

يتمثل في: »املساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة«.
وفيما يلي نورد بعض البرامج/املبادرات اخلاصة التي تبناها بنك 

الكويت الوطني من أجل تعزيز األثر االقتصادي املباشر على املجتمع.

هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
يلعب بنك الكويت الوطني دوراً حيوياً في دعم هيئة تشجيع االستثمار 

املباشر. وحتتفظ كافة الشركات التي تأسست في الكويت مبوجب 
إجراءات هيئة تشجيع االستثمار املباشر الكويتية بحسابات لدينا. 

ومن خالل عالقتنا مع الهيئة نحرص على دعم رؤيتهم واملساهمة في 
ترويج إجراءات الهيئة للشركات األجنبية كلما سنحت الفرصة.

كما يلعب بنك الكويت الوطني دوراً رئيسياً في تنفيذ التوجه نحو املدن 
الذكية كجزء من مشروع مؤسسة األراضي واإلسكان الكورية، التي 

تعمل على تطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبداهلل وقد بلغ املشروع 
حالياً مرحلة وضع اخلطة الرئيسية. وسيكون هذا أول مشروع ملدينة 

ذكية في الكويت وسيتم إكمال اخلطة الرئيسية في الربع األول من العام 
2019، ومن ثم سيتم تقييمها من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية. 

وبعد تصديق املؤسسة العامة للرعاية السكنية على تلك اخلطة،  
سنتعرف حينها على الدور القادم لبنك الكويت الوطني في هذا 

املشروع.

تدريب مؤسسة البترول الكويتية )404(
قامت مجموعة املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني بالتعاون مع 

مجموعة الشركات األجنبية والنفط والتمويل التجاري بإطالق برنامج 
تدريبي ميداني شامل ملوظفي مؤسسة البترول الكويتية. ويهدف 

53
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018

وق
لس

 وا
مة

دا
ست

اال



دراسة حالة
البرنامج التدريبي للتمويل التجاري

متاشياً مع التزام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفينا لتمكينهم من 
بلوغ أفضل إمكانياتهم. وبناًء على طلب من إدارة التمويل التجاري، 

قمنا بتقدمي برنامجاً تدريبياً موسعاً ملوظفي قسم التمويل التجاري  
بواسطة مورد خارجي )مؤسسة يورومني للحلول التعليمية( لتوفير 

فرصة للموظفني للحصول على شهادة أخصائي اعتمادات مستندية 
معتمد )CDCS(، وشهادة أخصائي خطابات الضمان املعتمد  

)CSDG(، والتي تعد شهادات مهنية معترف بها عاملياً في مجالي 
التجارة الدولية وخطابات الضمان املعتمدة.

وينقسم التدريب في قسم التمويل التجاري إلى مجموعتني )تضم 
كل مجموعة 16 عضواً(، يقضي املتدربون 15 يوماً في الدورة 

التدريبية املمتدة على مدار 6 أشهر، والتي تغطي املجاالت التالية:

1. أساسيات التمويل التجاري
2. التحصيل

3. خطابات االعتمادات املستندية
4. خطابات الضمان

5. االئتمان االحتياطي
6. هيكلة املنتجات التجارية

7. االمتثال في خطابات االعتماد والضمان

وهذا البرنامج معتمد من قبل معهد لندن املصرفي واملالي ويلبي 
املعايير املطلوبة للحصول على االعتماد الدولي كأخصائي اعتمادات 

مستندية معتمد، وشهادة أخصائي خطابات الضمان املعتمد.

وبنهاية البرنامج التدريبي متكن املوظفون من تطبيق املفاهيم 
التالية: 

فهم عمليات التجارة الدولية وتقدير الدور الرئيسي الذي توفره  ٭
البنوك في تيسير التجارة الدولية

وصف عملية التحصيل وفهم دور ونطاق تطبيق القواعد املوحدة  ٭
للتحصيل نشرة رقم 522 وحتديد نوع الرسالة الصحيحة املرسلة 

لنظام السويفت لكل مرحلة من مراحل دورة التحصيل، هذا 
باإلضافة إلى توصيف أوجه املخاطر والفوائد املتعلقة بالتحصيل

وصف دور وعملية والنواحي الرئيسية لالعتمادات املستندية،  ٭
 ،UCP400 وفهم دور وتطبيق القواعد واألعراف املوحدة 

وISBP745، وURR 725 خالل الدورة التشغيلية

وصف دور وعملية االئتمان االحتياطي والنواحي الرئيسية  ٭
املرتبطة به، وفهم متى وكيف ميكن استخدام االئتمان 

االحتياطي، والتعرف على التأثيرات املترتبة على مخاطر إصدار 
االئتمان االحتياطي 

فهم إمكانية تعرض التمويل التجاري لإلساءة، وفهم األساليب  ٭
الرئيسية لغسل األموال القائمة على التجارة، وحتديد أوجه 

الضعف للمخاطر املتعلقة باالمتثال خلطابات االعتماد وخطابات 
الضمان، باإلضافة إلى إجراء الفحص النافي للجهالة، والقيام 
بإجراء التقييم القائم على املخاطر في كل مرحلة من مراحل 

العمليات
حتديد احملركات الرئيسية للعمالء وكيفية الوصول لذلك من  ٭

خالل استخدام التمويل التجاري، ومعرفة أنواع مستندات 
االعتماد، ومتى وكيف ميكن استخدامها، وهيكلة االعتمادات 

املستندية وخطابات الضمان للحد من املخاطر
فهم أوجه االمتثال اخلاصة مبستندات االعتماد وخطابات  ٭

الضمان

وبنهاية البرنامج يصبح بإمكان املوظفني تعبئة كافة النماذج وااللتزام 
بأفضل املمارسات التالية:

منوذج التقدم بطلب احلصول على خطابات االعتمادات املستندية ٭
مثال على خطابات االعتمادات املستندية للتوريد )االعتماد  ٭

املستندي باالطالع(
مثال على خطابات االعتمادات املستندية للتصدير )خطابات  ٭

االعتماد لقطاعات النفط والغاز مع نسخ من املستندات املطلوبة(
جدول التعليمات اخلاص بالتحصيل ٭
منوذج التقدم بطلب احلصول على خطاب الضمان ٭
 منوذج التقدم بطلب احلصول على كتب االئتمان االحتياطي  ٭

)إن وجد(
مثال على نص البنك املعياري فيما يتعلق بسندات العطاء والدفع  ٭

مقدماً، األداء، الدفع وضمان الشحن، خطاب ضمان التعويض 
وخطاب الضمان املقابل ليشمل أمثلة على النفط والغاز

إصدار كتب االئتمان االحتياطي واألمثلة على كتب التصدير  ٭
لتشمل كتب االئتمان االحتياطي على النفط والغاز )وذلك مع 

الوثائق املطلوبة(
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البرنامج إلى تدريب موظفي مؤسسة البترول الكويتية العاملني في 
أقسام اخلزانة واملالية واحملاسبة املتعلقة بالعمليات املصرفية. 

وميتــد هــذا البرنامــج التدريبــي ملدة أربعة أســابيع ويقوم بنك الكويت 
الوطنــي بتقدميــه ملوظفــي مؤسســة البترول الكويتيــة ممن يتعاملون مع 

أقســام بنك الكويت الوطني مثل أقســام التجارة واملالية واخلزانة، 
وذلــك مــن أجــل تزويدهــم بفهم أفضل لكيفيــة عمل البنك. ويغطي 

البرنامــج التدريــب النظــري والتطبيقي لنشــر الثقافة املصرفية 
وتعريــف املوظفــني العاملــني في قطاع النفط باألنشــطة املصرفية 

علــى وجــه العمــوم، باإلضافة إلى شــرح العمليــات املتصلة باخلدمات 
املصرفيــة احملــددة التــي يحتاجون إليهــا للقيام بأعمالهم.

البرنامج التدريبي للتمويل التجاري
قام هذا البرنامج بتدريب 32 موظفاً من قسم التمويل التجاري 

لدى بنك الكويت الوطني في العام 2018 في مجال التجارة الدولية 
وضمانات الطلب. يرجى النظر في دراسة احلالة ملعرفة التفاصيل.

القيمة النقدية الفعلية لألثر االقتصادي املباشر 
)201-1(

توزيع األرباح للمساهمني
في العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بتوزيع 174,492,856 دينار 

كويتي إلى املساهمني في هيئة توزيعات لألرباح.

املوردون احملليون
بلغ إجمالي نفقات بنك الكويت الوطني في العام 2018 على املوردين 

احملليني 77,315,868 دينار كويتي.

االستثمار في املسؤولية االجتماعية للشركات
في العام 2018، بلغ إجمالي املساهمات النقدية للمسؤولية االجتماعية 

للشركات واألعمال التنفيذية الفعلية إلى 782,000 دينار كويتي.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

الدورة التدريبية للتمويل 
التجاري

فترة زمنية: 15 يوماً خالل 6 أشهر ٭
32 عضواً سنوياً ٭

االستثمار= 58,000 دينار كويتي ٭

ملخص التأثير االقتصادي لبنك الكويت الوطني
دينار كويتياملساهمات

174,492,856توزيع حصص األرباح إلى املساهمني*

9,281,000ضريبة دعم العمالة الوطنية

3,400,000مؤسسة الكويت للتقدم العملي

4,103,000الزكاة

77,315,868املوردون احملليون

782,000االستثمار في املسؤولية االجتماعية للشركات

 269,374,724 اإلجمالي 

*أرباح نقدية عن السنة املالية 2017
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العالمة التجارية لبنك الكويت الوطني
نبذل قصارى جهودنا لنتأكد من عدم اقتصار صورة العالمة التجارية 
للمجموعة على أساسيات منتجاتنا وخدماتنا وحدها فقط، بل لتعبر 

أيضاًً عن صورة واضحة لتوجهاتنا االستراتيجية ومجاالت التركيز 
املتعلقة باالستدامة. ونهدف إلى التحسني املستمر ألداء االستدامة 
التي تساهم في تعزيز مكانة العالمة التجارية العامة لبنك الكويت 

الوطني مبا ينعكس بالفائدة على أكبر عدد من أصحاب املصالح.

وتعد العالمة التجارية لبنك الكويت الوطني من أقوى العالمات 
التجارية واألكثرها شهرة وريادة التي تأخذ العمالء في االعتبار 

مما جعلها األكثر قيمة على مستوى القطاع املصرفي في الكويت. 
وتعد عالمتنا التجارية أفضل منصة للعالمات التجارية في الكويت 
من حيث إمكانية  كسب واستقطاب العمالء، ونتوقع أن نتمكن من 

احلفاظ على تلك امليزة وتنميتها. كما يأتي بنك بوبيان اآلن في املركز 
الثاني على مستوى السوق واحتفظ مبكانته كأكثر العالمات التجارية 

»الهادفة« وظلت »أهميته« عند مستوى مستقر. 

ووفقاً لفريق البحوث لدى بنك الكويت الوطني، يظل بنك الكويت 
الوطني العالمة التجارية الرائدة مقارنة بالبنوك األخرى العاملة في 

السوق باعتباره اخليار األول بنسبة %33.

ال يزال معدل الوعي بإعالنات بنك الكويت الوطني هو األعلى على 
مستوى الكويت، بحسب ميلوارد براون، وإن كان التوجه العام للسوق 

في تراجع، حيث حصل على نسبة %35.

املركز املالي املستدام
بلغ  صافي إيرادات التشغيل ملجموعة بنك الكويت الوطني 883.2 

مليون دينار كويتي في السنة املالية 2018، مواصاًل منوه املطرد منذ 
العام 2014.

ويلخص الرسم البياني في اجلهة املقابلة اجتاه النمو املمتد على مدار 
خمسة أعوام كما يلي:   

إجمالي إيرادات بنك الكويت الوطني 2018-2014

يلتزم بنك الكويت الوطني بالشراء املستدام 
)103 ،102-10 ،102-9(

نقوم في بنك الكويت الوطني بدمج االستدامة ضمن ممارسات 
التوريد مبا يضمن تطبيق املعايير املالية وغير املالية في اختيار 

موردينا وإدارتهم وتقييمهم فيما بعد. فعلى سبيل املثال، عند قيامنا 
باختيار املوردين، نقوم بتضمني التقييمات عن اآلثار املترتبة على 

حقوق اإلنسان خالل سلسلة التوريد، وبناًء على ذلك نتأكد من اختيار 
شركائنا من املوردين ممن يتعاملون مع موظفيهم بشكل مناسب. 

إضافة إلى ذلك، نهتم بوضع التأثيرات البيئية الناجتة عن ممارسات 
موردينا في عني االعتبار، ونفضل اختيار املوردين الذين يساهمون 
في تعزيز سلسلة التوريد اخلاصة بنا في إنتاج أقل قدر ممكن من 

االنبعاثات. كما نقوم بتتبع نسبة املوردين احملليني باملقارنة مع املوردين 
اخلارجيني، وقمنا بااللتزام بتشجيع املشتريات احمللية )الكويتية( من 

أجل العطاء مرة اخرى للمجتمع والدولة التي نعمل بها. 
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موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

الشراء احمللي
املوردون احملليون: مساهمة مببلغ 23,325,567 دينار كويتي  ٭

)85.5%، 223 مورداً، 1,430 عقداً(
املوردون األجانب: مساهمة مببلغ  3,924,082 دينار كويتي  ٭

)15.5%، 87 مورداً، و87 عقداً(
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نظام املشتريات

مشتريات بنك الكويت الوطني في العام 2018
223 )72%(إجمالي عدد املوردين احملليني

1,430 )93%(إجمالي عدد العقود احمللية

23,325,567 دينار كويتي )85.5%(إجمالي قيمة املشتريات من املوردين احملليني

87 )28%(إجمالي عدد املوردين اخلارجيني

 87 )7%(إجمالي عدد العقود اخلارجية
310إجمالي عدد املوردين

3،924,082 دينار كويتي )15.5%(إجمالي قيمة املشتريات من املوردين اخلارجيني

27,249,649 دينار كويتيإجمالي قيمة املشتريات في العام 2018

أكبر 10 موردين لبنك الكويت الوطني في العام 2018:

10 عقودمحليشركة كور انتربرايز سوليوشن
15 عقداًمحليشركة سور الكويت

3 عقودمحليشركة الصاحلية العقارية
عقد واحدمحليشركة العراقة

عقدانمحليشركة مجموعة أرابيسك للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
NCR 6 عقودمحليشركة

عقد واحدمحليشركة املال للخدمات األمنية – جي فور إس
10 عقودمحليشركة اخلرافي للحاسبات اآللية ذ.م.م

 )Misys) Finastra عقدانأجنبيشركة
عقد واحدأجنبيتاميز انترناشونال للدعاية واالعالن

6 عقودأجنبيأيه سي وورلد وايد 
20 عقداًمحليبوبيان للتأمني التكافلي

19 عقداًمحليوزارة املالية – إدارة أسماء النطاق العلوي لدولة الكويت للنفاذ لشبكة املعلومات العاملية »اإلنترنت«
عقدانمحليمؤسسة البترول الكويتية

10 عقودمحليشركة عقارات الري
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رؤية كويت جديدة 2035
رأس مال بشري  إبداعي ٭
مكانة دولية مميزة ٭

بورصة الكويت
املوظفون بدوام كامل ٭
أجور املوظفني ومزاياهم ٭
الكوادر الوطنية )التكويت( )%( ٭
توظيف الشباب )%( ٭
نسبة املوظفات في القوى العاملة )%( ٭

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف رقم 5: املساواة بني اجلنسني ٭
الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد ٭
الهدف رقم 10: احلد من أوجه عدم املساواة ٭
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة ٭
الهدف رقم 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية   ٭

   

االستدامة 
ومكان العمل
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يتمثل النهج التقليدي التخاذ القرارات املتعلقة مبكان العمل في إجراء 
حتليالت محدودة لدراسة اجلدوى املالية التي تركز على حتسني 

الكفاءة وفرض توقعات التكاليف والعوائد. إال أننا في بنك الكويت 
الوطني نتبنى منظوراً أوسع وغير مالي يشمل رعاية موظفينا ويتضمن 

هذا على وجه التحديد احلاجة إلى االحترام والتطوير. حتى وإن 
ارتفعت التكاليف على املدى القصير، إال أننا نعي أن ما نستثمره في 
موظفينا اآلن سيعود علينا وعلى أصحاب املصالح الرئيسيني بفوائد 

أعظم على املدى الطويل. ويُعد تبني هذا املوقف جتاه مكان العمل من 
التوجهات الرئيسية لتعزيز أداء االستدامة.

بيئة العمل

إشراك املوظفني
يهدف بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية متطورة إلى تنمية 

وترسيخ ثقافة العمل اإليجابية واملمارسات اإلدارية وبناء العالقات 
مع املوظفني مبا يعزز التزامهم ويشجعهم ويحفزهم إلجناز عملهم 
وتقدمي مساهماتهم. ومن هذا املنطلق، نعتبر إشراك املوظفني من 

أهم األولويات االستراتيجية كونه يعمل كمحرك أساسي لرضا 
املوظفني وحتفيز ابتكارهم وجودة األعمال التي يقومون بها وكفاءتها. 

كما نهدف إلى رفع مستوى االحترام والتطوير الذي يتلقاه موظفينا 
ونؤمن بأهمية إشراكهم وتوفير قنوات التواصل وسياسة الباب املفتوح 

لالستماع إلى آرائهم.

أساليب إشراك املوظفني )102-43(
في العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بإطالق مبادرتني تركزان 
على املوظفني وذلك بهدف إشراكهم كما يلي: مشروع ثقافة حتفيز 

جودة األداء للموظفني، واستبيان مشاركة املوظفني.

متثل ثقافة حتفيز جودة األداء األساس الذي تقوم عليه العالمة 
التجارية ألصحاب العمل الجتذاب العمالء نحو العالمة التجارية لبنك 
الكويت الوطني بصفة عامة، حيث حتدد مجموعة املزايا املميزة التي 

يتلقاها املوظف مقابل املهارات والقدرات والتجارب املهنية التي يجلبها 
إلى بنك الكويت الوطني. وتتوفر تلك املزايا التي مت حتديدها في 

الربع األول من العام 2018 في املؤشرات القابلة للقياس واملتضمنة في 
استقصاء مشاركة املوظفني في وقٍت الحق من السنة.

ومت تخصيص استبيان مشاركة املوظفني لتحقيق ثقافة األداء العالية، 
العمل على مواءمة القادة، إشراك املوظفني، حتفيز احلوار حول 
املشاركة، قياس الفعالية واحلفاظ على الزخم على مرور الوقت. 

ويقيس االستبيان مدى شعور املوظفني بالتقدير واملشاركة في عملهم 
اليومي، واالستثمار في رسالة بنك الكويت الوطني وجناحنا. ويعد 

استبيان مشاركة املوظفني مؤشراً حيوياً على قوة أعمالنا، وتوفر 
طريقة جيدة لتحديد املجاالت التي في حاجة إلى التحسني. وقد قمنا 

بإجراء استبيان مشاركة املوظفني بالتعاون مع شركة دولية مستقلة 
متخصصة في إجراء االستقصاءات وقياس مشاركة املوظفني. وقد 
مت إجراء هذه االستبيان على مدار ثالثة أسابيع خالل الربع الرابع 

من العام 2018 مبعدل مشاركة بارزة بلغت نسبته 87% على مستوى 
البنك والتي جتاوزت بكثير توقعات فريق املشروع واملؤشرات الدولية 

واخلليجية.

وفي العام 2019، سيتم صياغة خطط العمل استناداً إلى 
نتائج استبيان مشاركة املوظفني ومشروع ثقافة حتفيز جودة 

األداء للموظفني على أن يتم املواءمة بينها وبني توجهات البنك 
االستراتيجية. وسوف تستهدف خطط العمل كافة املجاالت التي 

تتطلب ادخال حتسينات عليها، وستعزز نقاط القوة، على أن يتم تنفيذ 
تلك اخلطة خالل العام القادم جلعل بنك الكويت الوطني بنكاً أفضل.

دراسة حالة
رواتب املوظفني

تشكل الرواتب أمراً هاماً في نسبة رضا املوظفني ومشاركتهم 
واالحتفاظ بهم. وفي العام 2018، تبنت مجموعة  املوارد البشرية 

في بنك الكويت الوطني مشروعاً ملراجعة وحتديث ممارسات 
الرواتب املتبعة لدينا. وقمنا بدراسة فلسفة ومبادئ الرواتب في 
بنك الكويت الوطني، باإلضافة إلى دراسة ممارسات الرواتب، 

وعملياتها وأدواتها املتبعة. وعالوًة على ذلك، درسنا نهجنا جتاه كال 
من الرواتب الثابتة واملتغيرة. ونظرنا بالنسبة للرواتب الثابتة إلى 

الراتب األساسي وبدل السكن واملكافآت املضمونة بنسبة 15%، أما 
فيما يتعلق بالرواتب املتغيرة، فقد قمنا مبراجعة وتعديل ممارساتنا 

املتعلقة باملكافآت السنوية، ونظام احلوافز املتبع لدينا، وسياسات 
احلوافز طويلة املدى.

ومت تطبيق التغييرات التالية كنتيجة لهذا التحليل:

يتم تصنيف جميع املوظفني املشاركني في كل من برنامج  ٭
املكافآت اخلاصة وبرنامج احلوافز للمشاركة في برامج 
املكافآت السنوية أو برامج احلوافز السنوية )يؤدي ذلك 

إلى القضاء على مكافأة املوظفني أكثر من مرة على نفس 
 املساهمة(

ومستقبلياً، ستكون لدى املوظفني رؤية عامة عن رواتبهم  ٭
 اإلجمالية، وليس فقط مراجعة رواتبهم األساسية.

سيتم دمج ممارسات دفع الرواتب التي كانت تتم سابقاً  ٭
كممارسات منفصلة )مثل تخصيص املكافآت السنوية، 

املراجعة السنوية للرواتب واملكافآت النقدية املؤجلة( لتصبح 
ممارسة واحدة مما سيمكن املديرين من اتخاذ قرارات أفضل 
بشأن املكافآت على أساس مكافآت الرواتب الثابتة واملتغيرة.
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موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

متنح اجلائزة لعدد يتراوح ما بني 36 - 40 فائزاً سنوياً ٭جائزة »املوظف األكثر متيزاً«

كل جائزة عبارة عن قسيمة بقيمة 100 دينار كويتي ٭

فعاليات املوظفني
ينظم بنك الكويت الوطني عدداً من فعاليات املوظفني من أجل 

احلصول على مشاركة أفضل من قبل املوظفني ورفع معنوياتهم وتعزيز 
التواصل والترابط معهم. ونوجز فيما يلي أهم فعاليات املوظفني 

التي يدعمها بنك الكويت الوطني. وبصفة إجمالية أنفق بنك الكويت 
الوطني 245,000 دينار كويتي في العام 2018 على فعاليات املوظفني 

وتقدمي األنشطة الترفيهية إليهم.

1. رحلة العمرة
رحلة العمرة عبارة عن رحلة دينية سنوية للموظفني 
متتد ملدة أربعة أيام، تهدف إلى غرس الروح الدينية 
والتعرف على عدد كبير من املوظفني واللقاء معهم 

مما يزيد معرفة املوظفني بعضهم البعض. وقد عبر 
املوظفون عن رضاهم عن الرحلة وتقديرهم لها، وشجعوا بنك الكويت 

الوطني على تنظيم الرحلة أكثر من مرة كل عام. وقد شارك في 
الرحلة حوالي 50 موظفاً تتراوح أعمارهم ما بني 20 - 50 عاماًً.

2. التبرع بالدم
ينظم بنك الكويت الوطني حملة كبرى ملوظفينا 
للتبرع بالدم. كما تتوافر الوحدة املتحركة لبنك 

الدم لتلقي التبرعات ملدة يومني في املقر الرئيسي 
مبختلف مواقعه. وتعبر تلك املبادرة عن التزام 
البنك جتاه كافة املرضى ممن هم في حاجة ملحة إلى الدم، ويتم 

تنظيمها لدعم الوحدة املتحركة لبنك الدم.

3. تكرمي األبناء/ البنات املميزين
تركز تلك الفعالية السنوية على تكرمي أبناء املوظفني 

ممن تتراوح أعمارهم ما بني 15-17 عاماًً، والذين 
يحصلون على اإلجنازات التعليمية البارزة. وقامت 
فعالية العام 2018 بتكرمي أبناء وبنات حوالي 20 

موظفاً، احتفاالً مبساهمات األجيال القادمة وجهودها في التحصيل 
واإلجناز العلمي وتشجيعاً لهم على مواصلة اجلهود واملثابرة إلكمال 
دراساتهم. كما جاءت تلك اخلطوة تقديراً للدعم القوي الذي توفره 

أسرهم في ذلك املجال. وتشكل تلك املبادرة جزءاً من املسؤولية 
االجتماعية لبنك الكويت الوطني للعملية التعليمية في الكويت من 

خالل دعم الطالب املميزين.

4. األنشطة الترفيهية ألسر املوظفني 
شارك 90 موظفاً مع أسرهم في يوم املنتجع 

السنوي لبنك الكويت الوطني. ووفرت هذه الفعالية 
فرصة فريدة من نوعها ملوظفي بنك الكويت 

الوطني للتمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية، 
األلعاب واملسابقات الداخلية واخلارجية املقامة على الشاطئ، 

باإلضافة إلى مشاركتهم في عدد من األلعاب األخرى املمتدة على 
مدار اليوم. وتساهم هذه الفرصة التي تتيح للموظفني مقابلة زمالئهم 

خارج نطاق العمل  في بيئة جديدة ومريحة في تطوير التواصل 
بصورة أفضل وتشجيعهم ورفع معنوياتهم.

5. مسابقة كرة الطالء
تقدم مسابقات كرة الطالء التي مت تنظيمها  
كإحدى الوسائل الترفيهية لتحسني روح فريق 
العمل، بناء التواصل وتعزيز القيادة. واعتناقاً 
لفكرة »الفرق التي تتعلم كيف تلعب معاً تبقى 

معاً«، مت تقسيم 50 موظفاً من موظفي بنك الكويت الوطني إلى فرق 
تضم كل منها 8 العبني. وكانت روح املنافسة عالية وحصل الفريق 

الفائز باملركز األول على جائزة بقيمة 400 دينار كويتي، بينما حصل 
الفريق الفائز باملركز الثاني على 200 دينار كويتي. ومت تقدمي الغداء 

والوجبات اخلفيفة أثناء املسابقة. وتوفر مثل تلك الفعاليات فهماً 
أفضل عن كيفية عمل الفرق واألمور التي تشجعها على مواصلة العمل 

وكيفية تعاملها مع التحديات التي تواجهها في مكان العمل.

6. منح الهدايا مبناسبة أعياد ميالد املوظفني
يعد تكرمي املوظفني مبناسبة أعياد ميالدهم من 

الطرق اجليدة لزيادة حماسة املوظفني طوال العام 
واملساهمة في بناء ثقافة الفريق. كما يساهم ذلك 
أيضاًً في إشراك املوظفني العاملني عن بعد، وخلق 

الشعور لدى املوظفني مبكانتهم املميزة في ذلك اليوم وإظهار االهتمام 
بهم مبا يساهم في رفع معنوياتهم وحماستهم وزيادة إنتاجيتهم. 
وهي طريقة جتعل حوالي 3,000 موظف يشعرون مبدى حرصنا 

على االهتمام بهم. يختار قسم العالقات العامة كل عام فكرة جديدة 
لالحتفال بأعياد امليالد مبا في ذلك الهدايا وتغليفها )يتم عادة اختيار 

أشياء مفيدة مثل لوازم السفر واألكواب املصممة خصيصاً(.
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7. فعالية قريش السنوية
احتفل بنك الكويت الوطني مع موظفيه مبناسبة قرب 

حلول شهر رمضان املبارك بالقريش السنوي في فندق 
الراية بحضور اإلدارة التنفيذية للبنك ومشاركة فريق 

ميامي الشهير. وتضمنت االحتفالية توزيع حوالي 100 
هدية مستلهمة من وحي شهر رمضان وحضرها حوالي 500 موظف.

وقام بنك الكويت الوطني بتنظيم األنشطة والبرامج االجتماعية 
للموظفني وذلك تكرمياً جلميع املوظفني على جهودهم. وتساهم تلك 

الفعالية بتعزيز روح األسرة بنجاح، األمر الذي مييز بنك الكويت 
الوطني.

8. ورشة عمل التصوير باملوبايل 
ألول مرة في العام 2018 رعى بنك الكويت الوطني 
ورشة التقاط الصور باستخدام الهاتف الذكي مع 

املصور املعتمد واملعروف عبد العزيز السريع. وركزت 
ورشة العمل على مساعدة املوظفني في تعلم كيفية 

1( استخدام الكاميرات املوجودة في هواتفهم الذكية من أجل احلصول 
على نتائج أفضل و2( القيام بتحرير الصور امللتقطة الستخدامها في 
وسائل التواصل االجتماعي. وقد شارك في ورشة العمل حوالي 30 

موظفاً تتراوح أعمارهم ما بني 20 - 30 عاماًً. 
ومتثلت أهداف بنك الكويت الوطني من القيام بذلك في تشجيع 

املوظفني على التعرف على ميزات التكنولوجيا احلديثة وكيفية 
استخدامها. وعبر جميع املوظفني املشاركني عن تقديرهم للدورة 

قائلني بأن ورشة العمل قامت بتحسني جودة صورهم وعلمتهم بطريقة 
رائعة أساسيات التقاط الصور. وقد شجعوا على تقدمي مثل هذه 

الدورات مرة أخرى في املستقبل.

9. عيد األم
زارت أسرة بنك الكويت الوطني مستشفى »دار 

الشفاء« لالحتفال بعيد األم مع األمهات وأطفالهم 
حديثي الوالدة. وقام بنك الكويت الوطني بتوزيع 

الورود والشكوالتة على األمهات وأطفالهم حديثي 
الوالدة وذلك تكرمياً لتضحياتهن وجهودهن. ومت منح الورود 

والشكوالتة جلميع األمهات حديثي العهد باإلجناب مبناسبة يوم األم 
للتهنئة وتقدمي الدعم في هذا اليوم املميز. ومت االحتفال بهذا اليوم 

مع 70 أماً.

10. احلملة التوعوية بسرطان الثدي 
خالل شهر أكتوبر، الذي يعد شهر التوعية بسرطان 

الثدي، قام بنك الكويت الوطني بإطالق حملته السنوية 
للتوعية بصحة املرأة. وارتدت املوظفات في بنك الكويت 

الوطني مالبس باللون الوردي إلظهار تضامنهن مع 
املريضات الالتي يكافحن السرطان. وتهدف هذه املبادرة املتعلقة 
بسرطان الثدي إلى تثقيف مجتمعنا عن أهمية الكشف املبكر عن 
مرض السرطان وتشجيع النساء على اخلضوع للفحص الروتيني.

وكجزء من احلملة التوعوية لسرطان الثدي في بنك الكويت الوطني، 
قمنا بتوسيع نطاق احلملة التوعوية لتشمل قنوات التواصل االجتماعي 
الرسمية للبنك، وذلك بتضمني نصائح التوعية بتلك القضية. وشملت 
احلملة التوعوية  للعمالء توزيع األشرطة الوردية عليهم في مول 360 

)230 مشاركاً بتكلفة بلغت 40 دينار كويتي لبنك الكويت الوطني(. 
في حني شملت احلملة التوعوية للموظفني توزيع 3,000 دبوس و600 

زهرة وردية.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

انفــق البنــك 245,000 دينــار كويتــي علــى األنشــطة الترفيهيــة  ٭األنشطة الترفيهية للموظفني
للموظفــني فــي العــام 2018
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التدريب والتطوير )404-1، 404-2(
متاشياً مع التزامنا مبواصلة تقدير املوظفني وتطويرهم، نؤمن في بنك 
الكويت الوطني بأهمية التدريب والتطوير باعتبارهما من االستثمارات 

الهامة والقيمة ملا لهما من فوائد مشتركة لكل من املوظفني، والبنك 
وأصحاب املصالح اآلخرين. ومن املعروف أن املوظفني املدربني جيداً 
يقدمون أفضل املنتجات واخلدمات إلى العمالء، وحتقيق اإليرادات 
املالية وغير املالية مبستويات أعلى للبنك، باإلضافة إلى زيادة رضا 

العمالء. وبشكل عام أنفق بنك الكويت الوطني 1,142,861 دينار كويتي 
في العام 2018 على تدريب املوظفني.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

تدريب املوظفني

التكاليــف: 1,142,861 دينــار كويتــي، مبــا فــي ذلــك املســاهمة فــي  ٭
معهــد الدراســات املصرفيــة بقيمــة 522,564 دينــار كويتــي

1,786 مشاركاً ٭

1,830 يوماً ملدة الدورات التدريبية  ٭

13,975 إجمالي ساعات التدريب ٭

984 عدد املوظفني الذين مت تدريبهم ٭

في العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بعقد أنواع مختلفة من الدورات التدريبية  لتعليم
 وتطوير املوظفني والتي حضرها عددًا محددًا  من املوظفني:

515التقومي

8دورات خارجية

73معهد الدراسات املصرفية

349ورش العمل الداخلية

836دورات متخصصة

 59إدارة املهارات

1,840اإلجمالي

يتضمن امللحق )د( قائمة بكافة الدورات التدريبية املقدمة في العام 
2018. كما قمنا بإبراز بعض الدورات احملددة األكثر صلة باالستدامة 

ضمن طيات هذا التقرير.

في العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بإجراء برامج إلجمالي 182 
موظفاً لتطوير مهاراتهم مبا في ذلك ما يلي:

مساعد مسؤول العمليات ٭
تأهيل ونقل موظفي اخلدمة الهاتفية للعمل في الفروع احمللية  ٭
ورش عمل ملوظفي عالقات العمالء املبتدئني ٭
ورش عمل مسؤولي اخلدمات املصرفية الشخصية  ٭
ورش عمل ملوظفي اخلدمة ٭

كما يقدم بنك الكويت الوطني التدريب إلى الطلبة املميزين حديثي 

التخرج من اجلامعة ضمن أكادميية الوطني. وفي العام 2018، مت 
تدريب 25 متدرباً.

صحة وسالمة املوظفني )403-2(
في إطار التزامنا باحترام وتطوير موظفينا، نحرص على توفير مكان 
للعمل يرعى سالمتهم وصحتهم. كما نتبنى سياسة للصحة والسالمة 

الفعالة جلميع العاملني لتأمينهم  ضد أي مخاطر تتعلق بالسالمة 
والصحة املهنية. ولم حتدث أي إصابات عمل لدى بنك الكويت 

الوطني في العام 2018.

يسمح بنك الكويت الوطني بتوفير إجازة األمومة للموظفات احلوامل، 
إال أنه ال توجد إجازات لألبوة.  وفيما يلي تفصيل لسياسة إجازة 

األمومة ملوظفات بنك الكويت الوطني: امتثاالً لقانون العمل الكويتي، 
يحق للموظفات احلوامل احلصول 
على 70 يوماً ضمن إجازة األمومة 

مدفوعة األجر، والتي متنح لهن بدءاً 
من األسبوع 34 من فترة حملهن أو أي 
وقٍت الحق لذلك. وميكن لبنك الكويت 

الوطني أن يسمح بتمديد الفترة إلى أربعة أشهر في هيئة إجازة غير 
مدفوعة لرعاية األطفال. كما  يحق أيضاًً للموظفات وبحد أقصى ملدة 

عامني أن يحصلن على ساعتني للرضاعة يومياً .

لم يتم تسجيل إصابات في مقر 
العمل خالل العام 2018 .  

63
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018

مل
لع

ن ا
كا

وم
مة 

دا
ست

اال



االحتفاظ باملوظفني
يتمثل جزء من احترام املوظفني وتطويرهم في تطبيق اإلجراءات التي 

من شأنها ضمان االحتفاظ بهم واحلد من معدل خسارة وفقدان
 املوظفني. وقد يكون ارتفاع معدل خسارة وفقدان املوظفني مكلفاً 

للمؤسسات، بينما يوفر االحتفاظ باملهارات اجليدة للمؤسسات العديد 
من الفوائد والكفاءات والراحة على املدى الطويل. وبلغ معدل التعاقب 

الوظيفي لدى بنك الكويت الوطني في العام 2018 ما نسبته %13.1 
حيث ترك 291 من املوظفني العمل. وبلغ عدد اإلناث من بني هؤالء 
املوظفني 123 موظفة، وعدد الذكور 168 موظف. كما أنه من ضمن 

هؤالء، تراوحت أعمار 8.6% منهم ما بني 30 - 50 عاماًً، %9.6 
جتاوزوا 50 عاماًً، و22.8% كانت أعمارهم أقل من 30 عاماًً. ويقدم 

بنك الكويت الوطني ملوظفيه مكافأة نهاية اخلدمة في حال إنهاء عمل 
املوظف. 

ولكي يتأهل املوظفون لتلقي تلك املكافأة، يجب أن يكونوا موظفني 
بدوام كامل وأمضوا في الوظيفة على األقل ثالث سنوات، وذلك وفقاً 
ملا ينص عليه قانون العمل الكويتي. وحالياً، 75% من املوظفني بدوام 

كامل مؤهلون للحصول على مكافآت نهاية اخلدمة.

معدل خسارة وفقدان املوظفني في العام 2018

خسارة وفقدان املوظفنياملوظفون اجلددالفئة

املعدلالعدداملعدلالعدداجلنس

12.26%42.24123%106 إناث

13.76%57.76168%145 ذكور

13.08%251291اإلجمالي

الفئة العمرية

50-3083%33.06112%8.61

9.58%2.1623%5أكثر من 50 عاماًً

22.82%64.94156%163أقل من 30 عاماًً

13.08%251291اإلجمالي

تكافؤ الفرص )103، 405(
يتضمن هدف احترام املوظفني وتطويرهم لدى بنك الكويت الوطني 
ضمان تكافؤ الفرص. وال يقتصر هذا االلتزام من جهة البنك على 
موظفينا احلاليني فقط، بل يشمل أيضاًً املوظفني احملتملني. حيث 

نكفل توفير فرصة متساوية للمتقدمني بطلبات التوظيف احملتملني، 
مبا يعني عدم قيامنا بالتمييز عند القيام بعمليات التوظيف - وخاصة 
بشأن جنس مقدمي الطلب، أو العمر، أو اإلعاقة، أو العرق، أو الدين، 

أو اجلنسية. وفي واقع األمر، نهدف باستمرار إلى الوصول إلى 
مجموعة متنوعة من املتقدمني بطلبات التوظيف مبا في ذلك العمر، 

اجلنس، اجلنسية والسمات الدميوغرافية األخرى.
التنوع والشمولية )405-1(

كما في 31 ديسمبر 2018، بلغ عدد موظفي بنك الكويت الوطني 
2,198 موظفاً، منهم 1,206 من الذكور و992 من اإلناث. ويوظف 

بنك الكويت الوطني 128 موظفة على املستوى اإلداري )من اإلدارة 
املتوسطة إلى العليا، واإلدارة التنفيذية أو أعلى(، مبا ميثل 25% من 

املوظفني ضمن هذا املستوى. ويلتزم بنك الكويت الوطني بتمكني 
املزيد من السيدات من خالل التوجيه وتوفير فرص تطوير القيادة 

لضمان جناحهن.

أما فيما يتعلق بأعمار املوظفني العاملني لدى بنك الكويت الوطني 
فهناك: 668 موظفاً )بنسبة 30%( ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماًً، و 

1,298 موظفاً )بنسبة 59%( تتراوح أعمارهم ما بني 30 - 40 عاماًً، 
باإلضافة إلى 231 موظف )بنسبة 11%( ممن تزيد أعمارهم عن 50 

عاماًً. كما يعمل لدى البنك 1,323 موظفاً )بنسبة 60%( من اخلريجني 
اجلامعيني. وال يوجد لدى بنك الكويت الوطني أي موظف من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

وقام بنك الكويت الوطني في العام 2018 بتعيني 251 موظفاً، من 
ضمنهم 106 من اإلناث )بنسبة 43.23%(، و145 من الذكور )بنسبة 
57.76%(. أما من حيث الفئة العمرية للموظفني، هناك 163 موظفاً 
تقل أعمارهم  عن 30 عاماًً )بنسبة 64.94%(، و83 موظفاً تتراوح 

أعمارهم ما بني 30 - 50 عاماًً )بنسبة 33.06%(، بينما يزيد عمر 5 
موظفني عن 50 عاماًً )بنسبة %2.16(.
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التنوع بني اجلنسني في العام 2018

 إناثذكورالدرجة / املستوى الوظيفي

%العدد%العدد

49.5%50.5931% 947املبتدؤون إلى مستوى مدير

19%8161%259مستوى مدير أول وما فوق 

45.12%54.88992%1,206اإلجمالي

2,198إجمالي القوى العاملة لدى بنك الكويت الوطني                        

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

التنوع بني اجلنسني

في العام 2018: ٭
إجمالي عدد اإلناث: 992 )%45.12(

إجمالي عدد الذكور: 1,206 )%54.88(
في العام 2017: ٭

إجمالي عدد اإلناث: 1,019 )%45.11(
إجمالي عدد الذكور: 1,240 )%54.89(

الكوادر الوطنية )التكويت(
يتماشى مبدأ التكويت مع التزام بنك الكويت الوطني بتحقيق التنوع 

في مبادرتنا الرامية إلى التوطني وتوظيف الكويتيني. ويهدف هذا 
التركيز على التوطني إلى املساهمة في املجتمع والدولة التي نعمل بها،  

القيام بدورنا في خطة التنمية الوطنية للكويت، كما نلتزم مبؤشرات 
املبادرة العاملية إلعداد التقارير التي تركز على التوطني.

وكما في العام 2018، قام بنك الكويت الوطني بتوظيف 1,424 

موظفاً كويتياً )بنسبة 65%(، و774 من غير الكويتيني )بنسبة %35(، 
باإلضافة إلى 4 موظفني بنظام الدوام اجلزئي. وتصل نسبة الكويتيني 
العاملني على مستوى اإلدارة في منصب مدير  69%، كما تبلغ نسبة 

الكويتيني في مستوى مدير أول أو أعلى إلى نسبة %38.

نسب التكويت في العام 2018

65%1,424 كويتياً

35%774 من غير الكويتيني
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موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

التكويت

65% نسبة الكويتيني في منصب مدير تنفيذي  ٭

%35 نســبة الكويتيــني فــي مســتوى مســاعد املديــر العــام ومــا  ٭
فــوق

1,415 موظفــاً كويتيــاً، مــن ضمنهــم 683 مــن الذكــور و732 مــن  ٭
ــاث اإلن

معدل التكويت في العام 2018 = 65% ٭

وميكن االطالع على قواعد االخالقيات والسلوك املهني للموظفني املتبعة والسياسات املتعلقة مبكان العمل على موقع بنك الكويت الوطني:

قواعد االخالقيات والسلوك املهني ملجموعة بنك الكويت الوطني ٭
سياسة أمن املعلومات ٭
دليل اإلجراءات التأديبية وسياسات العمل  ٭
سياسة احلاسوب احملمول ٭
سياسة أمن املوارد البشرية ٭
سياسة إدارة احلوادث ٭
سياسة النفاذ املنطقي ٭
سياسة االستخدام املقبول ٭
سياسة إجازة األمومة ٭
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االستدامة 
واملجتمع 

رؤية كويت جديدة 2035
رعاية صحية عالية اجلودة ٭
مكانة دولية مميزة    ٭
رأس مال بشري إبداعي ٭
اقتصاد متنوع مستدام ٭

بورصة الكويت
اإلنفاق احمللي على املشتريات )%( ٭
املوظفون بدوام كامل ٭
رواتب ومزايا املوظفني  ٭
التكويت )%( ٭
توظيف الشباب )%( ٭
معدل اإلصابات ٭
نسبة اإلناث من إجمالي القوى العاملة )%( ٭
ساعات التدريب لكل موظف ٭
معدل خسارة وفقدان املوظفني )%( ٭
سياسة حقوق اإلنسان  ٭
قواعد األخالقيات والسلوك املهني  ٭
االستثمار املجتمعي ٭
العالقة بني رواتب وأداء التنفيذيني  ٭

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف رقم 1: القضاء على الفقر ٭
الهدف رقم 2: القضاء التام على اجلوع ٭
الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه ٭
الهدف رقم 4: التعليم اجليد ٭
الهدف رقم 5: املساواة بني اجلنسني ٭
الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد ٭
الهدف رقم  9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ٭
الهدف رقم  10: احلّد من أوجه عدم املساواة ٭
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة ٭
الهدف  رقم 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية ٭
الهدف رقم 17 : عقد الشراكات لتحقيق األهداف ٭
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لالستثمار في املجتمع بشكل أساسي حول ثالثة مجاالت للتأثير الذي 
يتوافق مع خطة التنمية الوطنية للكويت.

 حتسني جودة 
الرعاية الصحية

 متكني الشباب 
وتعزيز التعليم

 حتسني البيئة
الطبيعية 

كما نساهم في دعم القضايا االجتماعية األخرى الطارئة ونلبي 
احتياجات املجتمع.

 ويوضح الرسم البياني التالي تفاصيل مساهماتنا النقدية جتاه 
مبادرات املسؤولية االجتماعية وما قدمناه من دعم للمجتمع الكويتي 

في عام 2018. 

تعد »املسؤولية االجتماعية« جوهر بنك الكويت الوطني وأحد الركائز 
الست لالستدامة. وانطالقاً من هذا املبدأ، نسعى للحفاظ على إرثنا 

القوي لتعظيم تأثيرنا االجتماعي واملساهمة بشكل فعال في تطوير 
املجتمع احمللي. ويشكل سجلنا احلافل واملستمر للعطاء املجتمعي 

األساس الراسخ الذي يستند إليه أداء االستدامة لبنك الكويت 
الوطني.

ويشمل املجتمع مجموعة واسعة من أصحاب املصالح التي تشكل 
ركيزة أساسية الستراتيجيتنا عن االستدامة. ويدرك بنك الكويت 

الوطني بأن جانباً هاماً من السمعة املؤسسية يتمثل في تصور 
أصحاب املصالح عن املسؤولية االجتماعية للشركات التي تتبعها تلك 
املؤسسة. لذا، نحرص على تعريف أصحاب املصالح بجميع األنشطة 
املتعلقة باملسؤولية االجتماعية التي نتبناها ونشجعهم على املشاركة 

بها.  

من جهة أخرى، نوجه مواردنا نحو املساهمة في تطوير مجموعة 
أصحاب املصالح القيمة بطرق عديدة. ومت توزيع أنشطتنا املجتمعية 

في مجاالت مختلفة منها التوعية املجتمعية، حيث نقوم من خالل ذلك 
النشاط بإشراك أعضاء املجتمع لفهم احتياجاتهم ومصاحلهم حول 
العديد من القضايا الهامة والتي تتضمن االستثمار املجتمعي حيث 
نقوم بتقدمي الدعم املالي من أجل املساهمة في حل تلك القضايا.

االستثمار املجتمعي )413-1(
يؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية املسؤولية االجتماعية حيث نعمل 

وذلك من خالل لعب دورنا كمواطن مسؤول في املجتمع. وتتمثل إحدى 
الطرق التي نتبعها في االستثمار املالي املباشر في أهم القضايا 

واملبادرات املجتمعية النبيلة التي نرغب في دعمها. تتمحور مبادراتنا 
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الصحة: %22
الثقافة: %6.7

الرياضة: %24

البيئة: %0.3
التوعية: %6

املساهمة االجتماعية: %6
التعليم والشباب: %35

االستثمار املجتمعي في العام 2018

األثر االقتصادي املباشر في العام 2018 – إجمالي املبلغ الذي متت املساهمة به جتاه االستثمار 
782,000 دينار كويتي  املجتمعي بالدينار الكويتي

3,400,000 دينار كويتياألثر االقتصادي املباشر في العام 2018 – إجمالي املبلغ املقدم ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ويختار بنك الكويت الوطني بشكل استراتيجي تركيز مساهماتنا املالية الكبيرة من أجل حتسني تأثيرنا، وذلك من خالل وضع التزامنا املستمر 
جتاه مستشفى البنك الوطني التخصصي لألطفال في صدارة أولوياتنا. وبالطبع نقدم مساهمات هامة في عدد من املجاالت األخرى. ويوضح 

الرسم البياني التالي التوزيع النسبي الستثمارنا املجتمعي عبر مجاالت األولويات السبع: الصحة، التعليم والشباب، املساهمة االجتماعية، 
التوعية، البيئة، الرياضة والثقافة.

األثر االقتصادي املباشر في العام 2018  
إجمالي املساهمات جتاه االستثمار املجتمعي 

وبصفٍة عامة، قام بنك الكويت الوطني باستثمار ما يقارب 200 مليون دينار كويتي خالل العشرين سنة املاضية في املسؤولية االجتماعية 
من خالل برامجنا االجتماعية لكل من تلك األولويات السبعة. ويبرهن هذا االستثمار الكبير على التزام بنك الكويت الوطني منذ فترة طويلة 

بتقدمي الدعم املجتمعي. ويوضح اجلدول التالي مبادرات االستثمار املجتمعي لبنك الكويت الوطني، مشيراً ملواءمة كل برنامج مع أهداف التنمية 
املستدامة وأهداف خطة التنمية الوطنية:
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أهداف خطة أهداف التنمية املستدامةالبرنامجالفئة
التنمية الوطنية

مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي الصحة
لألطفال

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الرعاية الصحيةالهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهأحلم أن أكون
الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهمركز سرطان األطفال في لبنان

)BACCH( الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهبيت عبد اهلل لرعاية األطفال
الرعاية الصحيةالهدف رقم 4: التعليم اجليد

اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في 
)KACCH( املستشفى

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الرعاية الصحيةالهدف رقم 4: التعليم اجليد

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهمركز 21
الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهمركز الكويت للتوحد

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهجمعية القلب الكويتية
التعليم والشباب

)KRCS( جمعية الهالل األحمر الكويتي
الهدف رقم 4: التعليم اجليد

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الثروة البشرية

لوياك 
الهدف رقم 4: التعليم اجليد

الهدف رقم 5: املساواة بني اجلنسني
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الثروة البشرية
البيئة

)KALD( الثروة البشريةالهدف رقم 4: التعليم اجليداجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
وزارة التربية – رعاية حفل تكرمي الطلبة 

املكانة العامليةالهدف رقم 4: التعليم اجليداملتفوقني في الثانوية العامة السنوي
الثروة البشرية

)Maker Faire( الهدف رقم 4: التعليم اجليدمعرض الصناع العاملي
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

املكانة العاملية
الثروة البشرية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
)PAEET(الثروة البشريةالهدف رقم 4: التعليم اجليد

البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة املدارس 
والكليات

الهدف رقم 4: التعليم اجليد
الثروة البشريةالهدف رقم 5: املساواة بني اجلنسني

املساهمة االجتماعية
"افعل اخلير في 

شهر اخلير"

خيمة اإلفطار الرمضانية وتوزيع وجبات 
اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الرعاية الصحية
الثروة البشرية

رعاية برنامج مدفع اإلفطار املقام في قصر 
نايف

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الرعاية الصحية
الثروة البشرية

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسيةاملتطوعون خالل شهر رمضان
الثروة البشريةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

جمعية الهالل األحمر الكويتي من خالل 
حملة “ساعد تسعد” ومساعدة األسر في 

منطقة جليب الشيوخ

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الثروة البشريةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

مشاركة موائد اإلفطار في جامعة الكويت 
وإدارة الطوارئ الطبية

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الرعاية الصحية
الثروة البشرية

توفير ثالجات حلفظ املياه والتمر وتوزيعها 
في خمسة مساجد

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الثروة البشرية

بناء مركز لتوزيع وجبات اإلفطار في مركز 
اإلطفاء في جليب الشيوخ

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الثروة البشرية

إقامة موائد القريش في محافظة العاصمة 
ووزارة الداخلية

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الثروة البشرية
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أهداف خطة أهداف التنمية املستدامةالبرنامجالفئة
التنمية الوطنية

التوعية
 

الثروة البشريةالهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسيةأسبوع املرور اخلليجي

الهدف رقم 5: املساواة بني اجلنسنيالعيد الوطني وعيد حترير الكويت  
الثروة البشريةالهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الثروة البشريةالهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسيةعيد األم

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهشهر التوعية بسرطان الثدي
الرعاية الصحيةالهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي للتوعية مبرض التوحد

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي لكتاب الطفل
الهدف رقم 4: التعليم اجليد

الرعاية الصحية
الثروة البشرية

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي للناجني من السرطان

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي للسرطان

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي لسرطان األطفال

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي لسالمة املرضى

رسائل توعوية في قنوات التواصل 
االجتماعي خالل رمضان بالتعاون مع 

اإلدارة العامة لإلطفاء

الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الثروة البشرية

التوعية بالسالمة املرورية

الهدف رقم 8: العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الهدف رقم 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية

الثروة البشرية

نصائح التوعية الصحية بالتعاون مع جمعية 
الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهالقلب الكويتية  

نصائح صحية من الدكتور بدر النصراهلل 
الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهخالل شهر رمضان

التوعية البيئية
الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

البيئة احمليطة

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهنصائح السالمة عند التخييم 

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي للمرأة

الرعاية الصحيةالهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهاليوم العاملي للسكري
البيئة

 حملة البيئة العاملية 
)Clean up the World(

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
البيئة احمليطة
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أهداف خطة أهداف التنمية املستدامةالبرنامجالفئة
التنمية الوطنية

الرياضة
الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهسباق الوطني للمشي 

الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهنادي الصيد والفروسية
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)Flare Fitness( الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهفلير فتنس
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

بطولة الشيخة سلوى صباح األحمد الصباح 
لكرة القدم داخل الصاالت

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهكرة القدم والبولينج ملوظفي البنك
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

 سباق احتاد مصارف الكويت 
)Night Run(

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاه
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهباتل أوف ذا ايست
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهبطولة الكريكت ملوظفي البنك
الرعاية الصحيةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

رعاية األنشطة الرياضية للصندوق الكويتي 
االقتصادالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامةللتنمية االقتصادية

الثقافة
الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

البيئة احمليطةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 3: الصحة اجليدة والرفاهحديقة الشهيد
البيئة احمليطةالهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

حتسني الرعاية الصحية
تركز مبادرات االستثمار املجتمعي التي يتبناها بنك الكويت الوطني 

على الرعاية الصحية انطالقاً من اهتمامنا بالصحية كإحدى 
املسؤوليات الكبرى التي نؤديها خلدمة املجتمع الكويتي، ونرى أن 

الرعاية الصحية اجليدة حتسن بشكل كبير الرفاه واملعايير املعيشية 
ألفراد املجتمع. وعليه، فنحن نساهم في العديد من قطاعات الرعاية 
الصحية مبا في ذلك تعزيز مرافق الرعاية الصحية، أساليب العالج 

املبتكرة للرعاية الصحية والقيام بحمالت التوعية. كما يعمل بنك 
الكويت الوطني بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصالح 

والشركاء لتحسني جودة الرعاية الصحية في الكويت وذلك من خالل 
تزويد ممارسات الرعاية الصحية باملعايير واملقاييس العالية.

وفي العام 2018، شكلت االستثمارات في الرعاية الصحية 22% من 
إجمالي االستثمارات املوجهة ملبادرات املسؤولية االجتماعية. ويشمل 

هذا االستثمار البرامج التي قام بتنفيذها بنك الكويت الوطني وكذلك 
البرامج التي دعمها البنك ورعاها. وفي مايلي نستعرض مبادرات 

الرعاية الصحية التي استثمر فيها بنك الكويت الوطني.

مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال
يشكل مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال أكبر التزام 

من قبل البنك جتاه املجتمع. ويعمل هذا املستشفى الشهير على 
حتسني جودة حياة األطفال ممن يعانون من األمراض املهددة للحياة. 

ومن أجل دعم وزارة الصحة الكويتية لتوفير خدمات الرعاية الصحية 
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واشترك ما بني 7 إلى 10 مرضى في كل مبادرة من املبادرات التي 
نظمها املستشفى البالغ عددها اإلجمالي 36 والتي امتدت كل منها 

لفترة تراوحت ما بني ساعة واحدة إلى خمسة ساعات. باإلضافة إلى 
ذلك، نظم بنك الكويت الوطني مؤمترين للمستشفى حضرهما 300 

مشارك، استغرق كل منهما ما بني يومني إلى ثالثة أيام.

36
مبادرة

428
مريض مشارك في املبادرات

1 إلى 5 ساعات 
مدة كل مبادرة

7 إلى 10 مرضى  
شاركوا في كل مبادرة

 300
مشارك في مؤمترات 

املستشفى

2 إلى 3 أيام
مدة املؤمتر

املنعقد في املستشفى

الفعالة وذات اجلودة العاملية داخل الكويت وخارجها، قام بنك الكويت 
الوطني بالتبرع بـ 4 مليون دينار كويتي لبناء املستشفى الذي مت 

افتتاحه في العام 2000. وقام البنك في عام 2012 بالتبرع بـ 7 مليون 
دينار كويتي لبناء وحدة العالج باخلاليا اجلذعية، وتعد تلك الوحدة 

التخصصية اجلديدة من املبادرات الرائدة في مجال زراعة نخاع 
العظام في الكويت لألطفال دون 16 عاماًً. كما يقدم مستشفى بنك 

الكويت الوطني التخصصي لألطفال برامج التوعية املساندة لطاقمه 
الطبي والتمريضي من خالل عقد الندوات الطبية االستراتيجية 

مبا يساهم في رفع كفاءة الطاقم الطبي في تشغيل األجهزة الطبية 
وإدارتها وجتديد مهاراتهم في التعامل مع التقنيات العالجية اجلديدة. 

ويتم تدريب املوظفني أيضاً على التعامل مع أهل املرضى، وذلك من 
خالل تقدمي أعلى مستوى من اخلدمات في بيئة صحية وموجهة نحو 

خدمة األسرة.

وفي العام 2018، قدم بنك الكويت الوطني مبالغ إضافية جديدة 
ألنشطة مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال مما 

ساهم في تقدمي خدمات إلى 428 مشارك )من املرضى وعائالتهم(، 

دراسة حالة
 مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال: 

زيادة االستخدام وحتسني جتربة عال	 املرضى
متثل الهدف الرئيسي ملستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي 

لألطفال في العام 2018 في تعزيز جتربة املرضى من خالل حتسني 
تدفق املرضى )تنقلهم( في املرافق الصحية للمستشفى. وقد مت 

معاجلة هذا األمر من خالل مبادرة قام بنك الكويت الوطني بدعمها 
لتطوير جتربة عالج املرضى من أجل جعلها أكثر سرعًة وكفاءًة كي 
ال يخضع األطفال الذين يعانون من السرطان لإلقامة أو البقاء في 

املستشفى لفترات طويلة مبا يبقيهم بعيداً عن عائالتهم.

وتتمثل غاية مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال 
التي تركز على أقسام الرعاية النهارية والرعاية اإلسعافية لقسم 

العيادات اخلارجية في املستشفى- في حتسني التدابير املتبعة والبيئة 
احمليطة مبا يؤدي إلى تعزيز خدمة املرضى منذ فترة إقامتهم في 

املستشفى حتى خروجهم منها. وقد اقتضى ذلك دراسة )وبعد ذلك 
تنفيذ( التغييرات املطلوبة إلعادة تصميم العمليات وحتسني مساحة 
املستشفى وبيئته لصالح املرضى وعائالتهم واملوظفني العاملني فيه. 

وتهدف تلك الدراسة إلى زيادة استخدام املساحات املتوفرة في 
املستشفى وتقليص فترة رحلة عالج املريض، األمر الذي ال يؤدي 
فقط إلى تسريع عالج األطفال وعودتهم إلى منازلهم، بل سيؤدي 
ة مبا يوفر في نهاية األمر  أيضاً إلى تقليص معدالت إشغال األِسرَّ

التكاليف لصالح املستشفى واملرضى وعائالتهم. 

وبالتزامن مع ذلك، سيسعى املستشفى إلى تقليص قبول املرضى 
املقيمني عن طريق استكمال العالج املطلوب خالل فترة النهار 

حتى ال يتطلب األمر إقامة املرضى في املستشفى. وبهدف إجناز 
ذلك، سيحتاج مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال 

إلى إدخال التغييرات على السياسات املتبعة للموظفني واإلدارة 
واملمارسات األخرى.

وقد مت حتقيق النتائج املنشودة، وكان من أثر ذلك أن أكمل األطفال 
الرعاية الطبية املطلوبة في املستشفى وكانوا قادرين على العودة 

إلى منازلهم في وقٍت أسرع. إضافًة إلى ذلك، مت تخفيض تكاليف 
الرعاية في املستشفى. كما ونتج عن التغييرات التي مت تطبيقها 

أن متكن األطفال من استكمال اإلجراءات التشخيصية والعالجية 
في نفس اليوم مما أدى إلى تقليص كل من فترة العالج وتكاليفه. 

وبالتالي قّل عدد املوظفني في قسم الرعاية اجلوالة كنتيجة لتراجع 
عدد املرضى املقيمني باملستشفى، وكذلك قّل عدد املوظفني في قسم 
الرعاية النهارية. وحتديداً نتج عن استخدام الرعاية النهارية بأقصى 

استفادة حتول الوضع بحيث لم يعد هناك حاجة لعمل الوحدة على 
مدار الساعة، وبدالً عن ذلك تتوافر خدماتها  من الساعة 7 صباحاً 
إلى الساعة 10 لياًل. وقد أدى تقليص الساعات إلى حتقيق التوفير 

ملستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال. واألهم من 
ذلك  أن إشغال األسرة انخفض بنسبة 30% وبالتالي كان مستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال قادراً على التطوع بأسّرته 

الفارغة للمؤسسات األخرى. واآلن يتشابه معدل اإلشغال في 
مستشفى البنك مع معدل اإلشغال في املستشفيات اخلاصة.
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النتائج  االجتماعية/االقتصادية
ملستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال

383وحدة العالج باخلاليا اجلذعية – زيارات العيادة

وحدة العالج باخلاليا اجلذعية – إجراءات القبول في 
60املستشفى

820مت قبول املرضى املصابني بحاالت اللوكيميا

334مت قبول املرضى املصابني بحاالت من حاالت األورام

حاالت جديدة من املرضى املصابني باللوكيميا واملرضى 
68املنتكسني

حاالت جديدة من املرضى املصابني باألورام و واملرضى 
44املنتكسني

1,425املرضى الذين يعانون من مرض اللوكيميا متت معاجلتهم

املرضى املصابني مبرض اللوكيميا بدون العالج الكيماوي 
404متت معاجلتهم

املرضى الذين خضعوا لعملية زراعة النخاع العظمي متت 
383معاجلتهم

32املرضى املصابني مبرض فقر الدم االنحاللي متت معاجلتهم

املرضى املصابني مبرض فشل النخاع العظمي متت 
34معاجلتهم

152املرضى الذين يعانون من مرض التالسيميا متت معاجلتهم

80املرضى املصابني مبرض فقر الدم االنحاللي متت معاجلتهم

1,007املرضى املصابني باألورام متت معاجلتهم

املرضى الذين يعانون من االضطرابات في الصفائح الدموية 
88متت معاجلتهم

*املصدر: التقرير السنوي ملستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال

برنامج أحلم أن أكون
يلتزم بنك الكويت الوطني بدعم التجارب الطبية لألطفال وعائالتهم 

في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال. ونظراً لذلك، 
أطلق بنك الكويت الوطني برنامجاً باسم »أحلم أن أكون« لتلبية رغبة 

األطفال كجزء من مبادراتنا اخلاصة باملسؤولية االجتماعية منذ العام 
2014. ومت تكريس هذا البرنامج لوضع رغبات الطفل أوالً والتأكد 

من حتقيق أمنيات املرضى. وتساهم اجلهود املبذولة في هذا اجلانب 
بتحقيق »أحالم« األطفال من أجل تعزيز سالمتهم العاطفية والنفسية 

ومساعدتهم في مكافحة األمراض.

وللعام اخلامس على التوالي، قام بنك الكويت الوطني بتنظيم برنامج 
»أحلم أن أكون« األول من نوعه لألطفال في املستشفيات الكويتية 
ممن يعانون من احلاالت املرضية املهددة للحياة. وكافأ البنك هذا 

العام أربعة أطفال.

فقد قمنا بتلبية رغبة مهدي لعمله اجليد ونهاية عالجه الكيماوي، 
وحققنا رغبته بزيارة عالم فيراري ومتحف السيارات واكتساب مزيد 

من املعرفة عن احملركات وعيش التجربة ليوم واحد في أبو ظبي.

كما حقق بنك الكويت الوطني رغبة عبداهلل بالتصوير ووفر له ورشة 
عمل ليتعلم أساسيات التصوير.

حيدر وشينان يخضعان للعالج في مستشفى بنك الكويت الوطني 
التخصصي لألطفال: وهما دائما يحلمان بأن يكونا مساعدين طبيني. 
وساهم بنك الكويت الوطني في حتقيق أحالمهما، وذلك بالتعاون مع 
مركز خدمات اإلسعاف اجلوي التابع إلدارة الطوارئ الطبية ليتعلما 

أساسيات الطب اإلسعافي والعالج الطبي على مدار يوم واحد. 
واستمتع الطفالن برحلة جوية بواسطة الهليكوبتر مبا ساهم في رسم 

البسمة على وجهيهما وهما يتطلعان على مشهد املدينة وامليناء.

)BACCH( بيت عبداهلل لرعاية األطفال
بيت عبداهلل لرعاية األطفال يوفر الرعاية لألطفال املصابني 

باألمراض املزمنة وعائالتهم. ويقدم البنك الدعم املالي السنوي له 
كما يقوم برعاية مهرجان بيت عبداهلل السنوي الذي يقام لألطفال. 

يهدف هذا املهرجان السنوي إلى جمع األطفال وأولياء األمور معاً 
لالختالط االجتماعي، الترفيه والتمتع بأنشطة األلعاب الترفيهية 

التفاعلية في ذلك اليوم املفتوح. بلغ عدد املشاركني في املهرجان 160 
شخصاً في العام 2018.

)KACCH( اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى
تؤيد اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى توفير أفضل 

اخلدمات لألطفال وعائالتهم من أجل احلد من اآلثار اخلطيرة 
لدخول املستشفى على تطور حالتهم وسالمتهم. ويوفر بنك الكويت 

الوطني الدعم املالي السنوي ويعمل بشكل وثيق مع اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى لتحسني وصول خدماته إلى األطفال 

الذين هم في حاجة إليها وإعطاء األولوية لألطفال املرضى املصابني 
باألمراض املهددة للحياة.

وتوفر اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى الطاقم الطبي 
املهني املسمى باختصاصي حياة األطفال لتوفير الدعم النفسي 

واالجتماعي لألطفال وعائالتهم في املستشفى، حيث يتلقى هؤالء 
االخصائيون دورة متتد لسنة واحدة بعد احلصول على شهادة 

البكالوريوس في تخصص حياة األطفال من جامعة الكويت، من ثم 
توظفهم اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى ليعملوا في 
األجنحة اخلاصة باألطفال مع األطفال وعائالتهم في املستشفيات 

الكويتية. ويساعد اختصاصي حياة األطفال في ذلك قائدي األلعاب 
الذين يقومون بتنظيم مجموعة شاملة من أنشطة األلعاب في غرف 

األلعاب باملستشفى، كما يساعدهم في ذلك املتطوعون الذين ميضون 
ثالث ساعات في صباح يوم أو يومني من كل أسبوع، ويساعدون 

قائدي األلعاب في أنشطة األلعاب.

يتم توفير األلعاب في األجنحة اخلاصة باألطفال املزينة بشكل جذاب 
واملناطق األخرى باملستشفى حيث يتم معاجلة األطفال ومساعدتهم 
على فهم حاالتهم الطبية وإجراءات العالج بواسطة تقنيات األلعاب 

املتخصصة، كما يتم تشجيعهم على إظهار عواطفهم، مواجهة 
اإلجراءات املؤملة، مواصلة منوهم الطبيعي. وقد أظهرت األبحاث 

بأنه مع تقدمي هذا النوع من الدعم لألطفال في املستشفى انخفضت 
مستويات الضغوط التي يتعرضون لها مما جعلهم يستجيبون بشكل 

أفضل للعالج، كما قل تعرضهم للمضاعفات.
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مركز 21
يوفر بنك الكويت الوطني الدعم املالي ملركز 21 لدعم الصحة وحفظ 

احلياة والسالمة. ويشمل الدعم رعاية املعارض التي جرت على 
مدار الثالث سنوات املاضية. وهذا العام، احتفل البنك باليوم العاملي 

للتوعية مبرض التوحد مع 40 مريضاً في مركز 21 من الشباب 
 البالغني ذوي االحتياجات اخلاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بني

21 - 37 عاماً وذلك لنشر التوعية بذلك اليوم. وقد حضر في كل من 
مبادرة مركز 21 ومبادرة التوحد 80 مشاركاً.

وشارك بنك الكويت الوطني في تكرمي املشاركني في معرض 
قاعة عرض الفنون الذي أقامه مركز 21 للبالغني الشباب من ذوي 

االحتياجات اخلاصة، ومت تكرمي املشاركني تقديراً لعملهم اجليد 
وإبداعهم بعد النجاح الكبير الذي تلقاه معرضهم الذي أقيم في 

مختلف معارض الفنون في الكويت مثل قاعة أحمد العدواني، مجمع 
الصاحلية ومجمع زهرة، كما شمل التكرمي توزيع أرباح املبيعات على 

املشاركني طبقاً لألعمال التي مت بيعها.

وتعاون بنك الكويت الوطني مع لوياك ومركز 21 في تنظيم يوم 
ترفيهي في الهواء الطلق إلبراز مهارات كافة األطفال من ذوي 

االحتياجات اخلاصة املشاركني في تزيني احلدائق العامة في الكويت 
إلبراز مهارات األطفال املشاركني.

جمعية القلب الكويتية
دعم بنك الكويت الوطني احلملة التوعوية الوطنية للمساعدة في 

تقليل معدل الوفيات الناجتة عن النوبة القلبية. وشمل دعم مبادرة 
جمعية القلب الكويتية تدريب 1,500 شخص على مبادئ إنعاش القلب 

والرئة من أجل تعزيز التوعية الصحية في املجتمع ما يساهم في 
إنقاذ األرواح. ومتت تغطية احلملة من قبل التلفزيون واإلذاعة وفي 

املجمعات التجارية.

مركز سرطان األطفال في لبنان
يقدم بنك الكويت الوطني الدعم املالي السنوي إلى مركز سرطان 

األطفال في لبنان وهو من املؤسسات غير الربحية التي تقدم أحدث 
اخلدمات الطبية، النفسية، االجتماعية، األدوية والتعليم لألطفال 

املصابني بالسرطان بغض النظر عن قدرة الوالدين على الدفع. 
ويتطلب املريض العادي ثالثة أعوام من العالج.

متكني الشباب وتعزيز التعليم
استناداً إلى اإلميان بإمكانية تقدمي مساهمة هامة أخرى إلى املجتمع 

تتمثل في دعم شبابه وبصفة خاصة تعليمهم، يوفر بنك الكويت 
الوطني الدعم املالي إلى العديد من املبادرات اخلاصة بالشباب 

وتعليمهم وذلك انطالقاً من التزامه بتطبيق املسؤولية االجتماعية 
جتاه املجتمع. ويشكل الشباب األساس الذي يبنى على أكتافه املجتمع 
وبالتالي هم مستقبل الوطن والتعليم هو من أهم األدوات القيمة التي 

متكنهم. إن متكني بنك الكويت الوطني للشباب عن طريق التعليم 
والبرامج األخرى الهادفة لتنميتهم، يفيد بذلك املجتمع ككل. كما نرى 
أيضاً ضمن إطار خطة التنمية الوطنية الكويتية، فإن تطوير رأسمال 

بشري ودعم تطوير مهارات الشباب ومتكينهم يعد جزءاً هاماً في 
منونا الوطني. وهكذا نرى أن بنك الكويت الوطني قدم ما مجموعه 

245,000 دينار كويتي في تعليم الشباب وتهيئتهم لدخول سوق العمل. 
ويقوم البنك من خالل تلك االستثمارات، بتقدمي دور هام نأمل أن 

يؤدي إلى حتول مجتمعي يقضي على الفقر والبطالة.

ويلخص اجلدول التالي برامج تعليم الشباب ومتكينهم التي يدعمها 
بنك الكويت الوطني.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

إشراك الشباب ومتكينهم

االستثمار في برامج إشراك الشباب ومتكينهم: 300,000 دينار  ٭
كويتي

عدد املشاركني في فعاليات إشراك الشباب ومتكينهم: 64,988  ٭
)وتشمل الفعاليات: لوياك، اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم، 

وزارة التربية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي، حديقة الشهيد، جمعية الهالل 

األحمر الكويتي ومعرض الصناع العاملي(
عدد املشاركني في كل فعالية: ٭

لوياك: 88
اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم: 500

وزارة التربية: 150
حفل منح اجلوائز للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: 

250 طالباً
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي: 7,000
حديقة الشهيد: 4,000 )فترة 9.5 ساعة(

جمعية الهالل األحمر الكويتي: 5,000
معرض الصناع العاملي: 48,000
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جمعية الهالل األحمر الكويتي: دعم حملة »تبرع لتعليمهم«
للعام الرابع على التوالي، قام بنك الكويت الوطني برعاية مشروع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي لتعليم األطفال لألسر ذات الدخل 

املنخفض واألسر غير الكويتية احملتاجة. وتهدف احلملة - الذي يطلق 
عليها اسم »تبرع لتعليمهم« - إلى تعليم أكثر من 5,000 طالب وتغطية 

رسومهم الدراسية في العام الدراسي 2019/2018.

وتهدف احلملة إلى حتقيق االستقرار االجتماعي لألسر احملتاجة في 
الكويت، األمر الذي بدوره سيساهم في خلق جيل مثقف وواٍع. كما 
وتشجع البرنامج املواطنني على التبرع نظراً ألهمية القضية، مما 

يساعد على ضمان توفير مقعد في املدرسة لكل طفل محتاج. تشكل 
مكافحة األمية أحد األهداف الرئيسية الستراتيجية التنمية املستدامة 

لبنك الكويت الوطني والتي تتوافق مع أهداف خطة التنمية الوطنية 
.)UNSDGs( وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،)KNDP( للكويت

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

حملة “تبرع لتعليمهم” بالتعاون 
مع جمعية الهالل األحمر 

الكويتي

 مت تعليم 5,000 طالب، ودفع رسومهم الدراسية للعام الدراسي
2018

2017= 4,275 طالباً
2016= 2,565 طالباً

2015= 500 طالب

في العام املاضي، جنحنا في تقدمي فرص تعليمية ألكثر من 4,275 
طالباً. وفي العام 2019، نتطلع إلى أن يتجاوز املشروع الهدف املتمثل 

في تعليم 5,000 طالب وذلك انطالقاً من مبدأ حق التعليم للجميع 
الذي يعد من الشروط الرئيسية للنهوض باملجتمعات، بنائها، ضمان 

استدامتها وتطورها.

وجاءت احلملة »تبرع لتعليمهم« استكماالً لبرامج جمعية الهالل 
األحمر الكويتي الذي مت إطالقه باالشتراك مع بنك الكويت الوطني 

في العام 2015. وقد حتملت احلملة رسوم 500 طالب في العام األول، 
2,565 طالباً في العام التالي، و4,275 طالباً في العام الثالث.

لوياك:
رعاية برنامج »كن«

قام بنك الكويت الوطني ولوياك، املنظمة غير الربحية التي تعمل من 
أجل التنمية الشاملة واملتكاملة للشباب، بإطالق برنامج »كن« لريادة 

األعمال االجتماعية. يهدف هذا البرنامج الذي مت إطالقه باالشتراك 
مع جامعة بابسون األميركية إلى إتاحة الفرصة للشباب ممن تتراوح 

أعمارهم ما بني 12 إلى 16 عاماً للتعرف على طبيعة وبيئة عالم 
األعمال وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس.

وقام القادة في بنك الكويت الوطني مع مجموعة من القادة املهنيني، 

املشرفني، املدربني احملليني واإلقليميني بتشجيع املشاركني في 
البرنامج على إطالق أعمال مربحة تسهم في حل املشكالت البيئية. 
ويتسق برنامج »كن« مع مبادرات بنك الكويت الوطني لالستثمار في 
الشباب ودعم تطلعاتهم. ويعد »كن« أحد هذه املبادرات التي تساعد 

على االستثمار في الشباب ودعمهم. ويفتخر بنك الكويت الوطني 
بالنتائج التي حققها البرنامج خالل العام املاضي ويتطلع إلى أن يرى 

املشاركني فيه يتولون مهاماً قيادية بارزة في املستقبل القريب.

رعاية الرحالت
أطلقت لوياك رحالت إلى املغرب ونيبال في العام 2018. ودعم 

استثمار بنك الكويت الوطني في الرحالت األنشطة السنوية وفعاليات 
لوياك لتنمية وتطوير الشباب. وقد شارك عدد من املتطوعني من 

جنسيات مختلفة في تلك الرحالت التعليمية والثقافية التي مت 
 تصميمها لبناء املهارات القيادية للشباب. 

وتضمنت الرحالت التي تراوحت مدتها ما بني 11-14 يوماً مجموعة 
من املبادرات االجتماعية مبا يشمل التفاعل مع الثقافات املختلفة، 
واألعمال التطوعية والتبرع. وأثناء هذه الرحالت أتيحت الفرصة 

للمشاركني للتعرف على الثقافات املختلفة، كما تعلموا احلياة الروتينية 
اليومية. وخالل فترة البرنامج، انخرط املشاركون في رحالت لوياك 
في مناقشات شيقة مع الشباب احملليني بشأن اجلوانب العديدة لكل 
مجتمع مما وفر لهم فهماً عميقاً مما يجعل ثقافاتنا مميزة ورائعة. 

وإضافًة إلى ذلك، شملت الرحالت جولة تاريخية ومغامرات وجوالت 
استكشافية.

)KALD( اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
يدعم بنك الكويت الوطني اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم كجزء 
من التزامنا جتاه املسؤولية االجتماعية. اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعلم هي منظمة إنسانية غير ربحية تعمل من أجل مساعدة الطلبة 

ذوي صعوبات التعلم املختلفة التي تؤثر على استيعاب واكتساب 
املعلومات اللفظية و/أو غير اللفظية واالحتفاظ بها وفهمها.  ويلتزم 

البنك باالحتفاظ مبكانة ريادية كأبرز املؤيدين لتلك املمارسات. وتوفر 
األنشطة مثل املخيمات واملهرجانات فرصاً هائلة للشباب ليظهروا 
من خاللها قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز احترامهم ألنفسهم وتطوير 

مهاراتهم االجتماعية.
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وزارة  التربية - رعاية حفل متفوقي الثانوية العامة السنوي
رعى بنك الكويت الوطني حفل تكرمي وزارة التعليم والتي قام البنك 

من خاللها بتكرمي 150 من خريجي املدارس الثانوية املتفوقني تقديراً 
جلهودهم اجلادة. ويعرب البنك عن تقديره للطالب عن طريق 
املكافآت النقدية وتوفير فرص التدريب. وقد دعم بنك الكويت 

الوطني هذه املبادرة على مدى اإلحدى عشر عاماًً املاضية.

معرض الصناع العاملي
يهدف هذا البرنامج إلى دعم الشباب واملبتكرين في مجاالت عديدة، 

وبصفة خاصة في املجال الصناعي الذي يتخذ حالياً توجهاً جديداً 
في االقتصاد العاملي. ويساهم تركيز البرنامج على االبتكار في تنمية 

التطورات التقنية في جميع أنحاء العالم بحضور أكثر من 48,000 
زائر.

)PAAET( الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
يتعاون بنك الكويت الوطني مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب لدعم التعليم من خالل النوادي التعليمية وتقدمي املبادرات 
التي تركز على الطالب. يتمثل الهدف الرئيسي للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب في بناء املهارات الفنية التي تساهم في تطور 
القوى العاملة املاهرة في الكويت ويتعاون بنك الكويت الوطني 

باملشاركة مع  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دعم 
الطلبة. وقد رعى بنك الكويت الوطني حفاًل لتكرمي 250 طالباً، 

بحضور ما بني 600 إلى 700 مشارك.

برنامج التدريب الصيفي
برنامج التدريب الصيفي عبارة عن أربع دورات تعليمية يقدمها بنك 

الكويت الوطني متتد كل دورة ملدة أسبوعني، مت تصميمها لطالب 
املرحلة الثانوية واجلامعة. ويشمل البرنامج الذي مت تأسيسه قبل 
17 عاماً، مزيجاً من التدريب النظري والعملي مبا يوفر للمتدربني 
معارف قيمة عن العديد من املوضوعات مثل فريق العمل، التفكير 

اإلبداعي، وسائل التعبير عن الذات واألساليب املصرفية احلديثة. كما 
يساعد البرنامج الطالب على اكتساب جتربة أكبر عن إجراءات العمل 

املصرفي اليومي. وفي العام 2018، قام البرنامج بتدريب 120 طالباً 
تتراوح أعمارهم بني 14 إلى 21 عاماً.

مبادرات إضافية في مجال التعليم والشباب
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

يقوم بنك الكويت الوطني برعاية كفاءات الكويت لفرص مستقبلية: 
»مبادرة كفو« هي عبارة عن قاعدة للبيانات الوطنية كإحدى إجنازات 

األنشطة اجلارية للمشروع الوطني للشباب الذي يقع حتت إشراف 
الديوان األميري مبوجب توجيهات صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.

كن الليلة! رحلة الذاكرة إلى الثمانينات: 
تعد تلك الفترة هي »العصر الذهبي« للتلفزيون الكويتي مبا تضمنه 
من برامج، مسلسالت وأغاني عديدة منقوشة في أذهان الكويتيني. 
عاش اجلمهور فترة الثمانينات من جديد وهم ينظرون إلى املاضي 

ولكن ليس بنظرة احلزن أو احلنني، ولكن باالعتزاز والتقدير للسنوات 
التي شكلت خصائص مجتمعنا اليوم.

حديقة الشهيد
قام بنك الكويت الوطني بدعم البرامج الثالثة التالية في حديقة 

الشهيد: التراث احلديث، ليالي املسابقات وورشة عمل ليالي األفالم.

التقدم املجتمعي
باإلضافة إلى االستثمار في الرعاية الصحية، الشباب والتعليم، 

يستثمر بنك الكويت الوطني في العديد من نواحي املجتمع، مبا في 
ذلك املساهمة في القضايا االجتماعية املباشرة، املبادرات التوعوية 
الرياضية والثقافية. ومن خالل تقدمي الدعم لهذه النواحي العديدة 

من املجتمع، يلعب البنك دوراً هاماً كمواطن مسؤول اجتماعياً . وفي 
العام 2018، قدم بنك الكويت الوطني العديد من املساهمات املالية 

ألنشطة املساعدة االجتماعية للمجتمع في العديد من الفئات كما هو 
موّضح في الصفحة التالية. 

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

برنامج التدريب الصيفي

فترة التدريب لكل دورة من الدورات األربع: ميتد ملدة أسبوعني  ٭
)من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً(

االستثمار= 9,800 دينار كويتي ٭
120 طالباً في العام 2018 ٭

120 طالباً في العام 2017 ٭
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نواحي تركيز االستثمارات املجتمعية في العام 2018:

%35
التعليم والشباب

%24
األنشطة الرياضية

%22
حتسني الرعاية الصحية

 

األنشطة الرياضية  
تتضمن األنشطة الرياضية لبنك الكويت الوطني املبادرات التي تركز 
على املجتمع وتشمل سباق الوطني للمشي الذي ينظمه البنك سنوياً، 

باإلضافة إلى فعاليات الفرق الرياضية األخرى مثل كرة القدم، 
البولينج والكريكت.

تشمل األنشطة الرياضية احملددة ما يلي: سباق الوطني للمشي، نادي 
الصيد والفروسية، فلير فتنس، بطولة الشيخة سلوى صباح األحمد 

الصباح لكرة القدم داخل الصاالت، كرة القدم والبولينج، وسباق 
احتاد مصارف الكويت، باتل أوف ذا ايست، بطولة الكريكت للموظفني 

ورعاية األنشطة الرياضية للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

وقد حضر هذه األنشطة أكثر من 10,700 شخص، وفي املتوسط، 
تستمر كل من تلك الفعاليات من 3 ساعات إلى 3 أيام.

وفيما يتعلق بسباق الوطني للمشي، أنفق البنك حوالي 130,000 دينار 
كويتي تقريباً في تنظيم هذا احلدث الذي ساهم فيه 75 متطوعاً 

من موظفي البنك، أمضوا ما بني 5 ساعات إلى 48 ساعة من وقت 
التطوع مبتوسط يزيد عن 26 ساعة لكل متطوع.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

املشاركة في األنشطة 
الرياضية

10,700 مشارك ٭

الفترة: كل فعالية تستغرق من 3 ساعات إلى 3 أيام )تشمل  ٭
الفعاليات الرياضية: نادي الصيد والفروسية، فلير فتنس، 

بطولة الشيخة سلوى صباح األحمد الصباح لكرة القدم داخل 
الصاالت، كرة القدم والبولينج، سباق احتاد مصارف الكويت، 

باتل أوف ذا ايست، بطولة الكريكت للموظفني ورعاية األنشطة 
الرياضية للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية(.
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موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

سباق الوطني للمشي  

االستثمار في سباق الوطني للمشي: 130,000دينار كويتي ٭
9000 مشارك ٭

75 متطوعاً، أمضى كل منهم بني 5 ساعات إلى 48 ساعة  ٭
)مبتوسط 26.50 ساعة( 

متوسط نسبة رضا املشاركني = 80.4% ٭
23% من املشاركني لديهم مشاكل صحية ٭

86% من املشاركني رأوا أن سباق الوطني للمشي شجعهم على  ٭
أمناط حياة أكثر صحة

 تقييم املشاركني للفعالية: مبتوسط 2.69 دينار كويتي لكل  ٭
شخص

 مسافة 11 كلم ٭
 حرق سعرات حرارية مبعدل 588.5 لكل شخص ٭
 إجمالي السعرات احلرارية التي مت حرقها تصل تقريباًً:  ٭

5,296,500 سعرة حرارية

 أعمار املشاركني: ٭
الشباب - %6

البالغون - %86
غير متوفر - %8

دراسة حالة
سباق الوطني للمشي 

على مدى 24 عاماً متتالية، نظم بنك الكويت الوطني »سباق الوطني 
للمشي« السنوي. ومت تنظيم سباق املشي ليساهم في ترسيخ أهمية 
الرياضة البدنية وغرس روح الثقة في جميع املشاركني. شارك هذا 
العام 9,000 شخص تتراوح أعمارهم بني 5 أعوام إلى أكثر من 60 

عاماً في مجموعة متنوعة من التحديات واأللعاب البدنية – لعبة 
سباق العدو، لعبة الترامبولني قفز احلواجز، كما شاركوا بالطبع في 
سباق املشي ملسافة متتد إلى 11 كلم. كما شجع املتفرجون واملعجبون 
املشاركني باألنشطة الترفيهية وشارك في السباق 540 شاباً وشابة 
هذا العام وأكثر من 8,000 بالغ مما وفر تنوعاً كبيراً في اجلنسية، 
اجلنس، العمر ومن ذوي االحتياجات اخلاصة. وحدد ما يقارب ربع 

املشاركني )23%( من الذين يعانون من مشاكل الصحية – ومن هنا

ساهم سباق املشي بشكل كبير في زيادة ثقتهم والبدء بتحسني حالتهم 
الصحية. باإلجمال، قام 9,000 شخص ممن شاركوا في السباق 

بحرق أكثر من 5 مليون سعرة حرارية )5,296,500 سعرة حرارية على 
وجه التحديد(.

استثمر بنك الكويت الوطني 130,000 دينار كويتي. وشارك في 
احلدث أكثر من 75 موظفاً من البنك كمتطوعني مبعدل تخطى أكثر 

من 26 ساعة وذلك لتقدمي املساعدة في سباق الوطني للمشي. 
وفي االستطالع الذي أجريناه بعد احلدث، قال أكثر من 80% من 

املشاركني إنهم راضون جداً باحلدث، بينما أكد 86% منهم بأن 
احلدث شجعهم على اتباع أمناط حياة أكثر صحة. وتتمثل النقطة 
األهم في أن موظفينا رأوا بأن التطوع في سباق املشي ساهم في 

تعزيز شعورهم بالقيام بدور هام  في تنظيم حدث حيوي في الكويت.

9,000عدد املشاركني

حوالي 5,296,500 سعرة حراريةإجمالي السعرات احلرارية احملروقة
11 كلماملسافة التي مت قطعها

130,000 دينار كويتيمبلغ االستثمار في سباق الوطني للمشي

75عدد املتطوعني

26.50 ساعةمتوسط ساعات التطوع )لكل متطوع(

86%نسبة املشاركني الذين رأوا بأن احلدث شجعهم على احملافظة على منط حياة أكثر صحة
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املساهمة االجتماعية
تتضمن مبادرات املساهمة االجتماعية التي يقدمها بنك الكويت 

الوطني ما يلي:

خيمة اإلفطار الرمضانية وتوزيع وجبات االفطار خالل شهر . 1
رمضان املبارك في مناطق مختلفة

رعاية برنامج إفطار مدفع رمضان املقام في قصر نايف. 2
اإلفطار اجلماعي مع طلبة جامعة الكويت. . 3
توفير ثالجات حلفظ املياه والتمر في مساجد الكويت املختلفة . 4

طول شهر رمضان الكرمي.  
بناء خيمة لتوزيع وجبات اإلفطار مبركز اإلطفاء في جليب . 5

الشيوخ.
تنظيم مائدة القريش حملافظة العاصمة ووزارة الداخلية.. 6

األنشطة الرمضانية لبنك الكويت الوطني  
يقدم بنك الكويت الوطني كل عام أنشطة عديدة متعلقة بشهر 

رمضان املبارك، وفي إطار تلك املبادرات، يوفر البنك خيمة موائد 
اإلفطار للصائمني ورعاية برنامج مدفع اإلفطار في قصر نايف 

وتوزيع الوجبات، هذا باإلضافة إلى توزيع وجبات اإلفطار في مختلف 
املستشفيات واملساجد وبلغ عدد الوجبات التي قام البنك بتوزيعها 

هذا العام حوالي 50,000 وجبة إفطار. كما مت تنظيم موائد قريش 
وغيرها. أثناء تلك الفعاليات، تطّوع العشرات من موظفي البنك في 

تقدمي وجبات اإلفطار إلى الصائمني يومياً. كما تعاون البنك مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي خالل شهر رمضان لتقدمي املساعدات 

إلى األسر في جليب الشيوخ، حيث قدم البنك املساعدات إلى 40 
أسرة حتت رعاية احلملة اإلنسانية »ساعد تسعد« ملساعدة األسر ذات 

الدخل املنخفض وذلك بالتعاون مع الهالل األحمر. عالوًة على ذلك، 
قدم البنك وجبات اإلفطار لطالب جامعة الكويت في سكن الشويخ 

وكيفان. كم وزع البنك ثالجات املاء والتمور على خمسة مساجد. 
باإلضافة إلى ذلك قام البنك ببناء خيمة اإلفطار في مركز اإلطفاء 

في جليب الشيوخ ووزع الوجبات بداخلها كما وّفر البنك النصائح 
الطبية وقام مبسابقات في وسائل التواصل االجتماعي متعلقة بصحة 

األفراد خالل شهر رمضان املبارك.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

برنامج شهر رمضان

"حملة افعل اخلير في شهر 
اخلير"

40 متطوعاً من بنك الكويت الوطني ٭

التكاليف: 45,000 دينار كويتي ٭
على مدار 30 يوماً ٭
62,160 فرداً مستفيداً   ٭

40 أسرة مستفيدة ٭

مت توزيع 50,000 وجبة إفطار ٭

التوعية املجتمعية
تتمثل األنشطة التوعوية الرئيسية لبنك الكويت الوطني ألصحاب 

املصالح الداخليني في )1( حملة التبرع بالدم و )2( احلمالت التوعوية 
بسرطان الثدي. كما نظم بنك الكويت الوطني حملة للتبرع بالدم 

ملوظفينا بشكل فعال على مدار يومني. وفي العام 2018، تبرع بالدم 
35 موظفاً من برج الراية واملبنى الرئيسي 1. كما مت توفير الوحدة 

املتحركة لبنك الدم في املبنى الرئيسي 1 وبرج الراية لتلقي التبرعات 
بالدم. تأتي تلك املبادرة في سياق التزام البنك جتاه املرضى ممن هم 

في حاجة ملحة إلى الدم ويتم تنظيمها لدعم الوحدة املتحركة لبنك 
الدم.

في شهر التوعية بسرطان الثدي، قام بنك الكويت الوطني بإطالق 
حملته السنوية لنشر التوعية بشأن صحة املرأة في شهر أكتوبر. 
وتأييداً لنشر التوعية ضد سرطان الثدي، ارتدت موظفات بنك 

الكويت الوطني مالبس ملونة باللون الوردي إلظهار تضامنهن مع 
املريضات الالتي يكافحن مرض السرطان واستمّرت احلملة طوال 
شهر التوعية بسرطان الثدي. خالل هذا الشهر، استثمر البنك في 

احلملة 1,200 دينار كويتي مبا في ذلك توزيع الدبابيس والورود.
وبالنسبة ألصحاب املصالح اخلارجيني، تشمل أنشطة التوعية 

الرئيسية للبنك ما يلي:
اليوم العاملي للتوعية مبرض التوحد. 1
اليوم العاملي لكتاب الطفل. 2
اليوم العاملي للناجني من السرطان. 3
عيد األم. 4
الشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي. 5
اليوم العاملي للسرطان. 6
اليوم العاملي لسرطان األطفال. 7
العيد الوطني )فبراير(. 8
أسبوع املرور اخلليجي . 9

اليوم العاملي لسالمة املرضى. 10
حملة توعوية بالصحة والسالمة في رمضان. 11

األنشطة البيئية
قام بنك الكويت الوطني بإجراء عدد من األنشطة التي تركز على 

البيئة في العام 2018 مثل حملة “Clean up the World“ العاملية. 
بلغ عدد املشاركني في تلك احلملة 500 شخص، من ضمنهم 20 

شخصاً من موظفي البنك. وبلغت املساحة التي غطتها احلملة 600 
متر من مساحة الشاطئ )في املنطقة احلرة(. وفي املتوسط، استمرت 

لفترة متتد من 7 إلى 8 ساعات.

األنشطة الثقافية
قام بنك الكويت الوطني برعاية أنشطة ثقافية للتواصل مع املجتمع، 
مبا في ذلك املهرجانات والفعاليات الهادفة إلى التركيز على التراث 
الكويتي، وعلى وجه التحديد، عقدت تلك الفعاليات في مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي وحديقة الشهيد.
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االستدامة 
والبيئة

رؤية كويت جديدة 2035
بنية حتتية متطورة   ٭
مكانة دولية ممتازة    ٭
بيئة معيشية مستدامة ٭

بورصة الكويت
السياسة البيئية ٭
استخدام الطاقة ٭
انبعاثات الكربون ٭
استخدام املياه ٭
النفايات الناجتة ٭
إعادة تدوير النفايات  ٭

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف رقم 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية ٭
الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ٭
الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ٭
الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة ٭
الهدف رقم 12: االستهالك واإلنتاج املسؤوالن ٭
الهدف  رقم 13: العمل املناخي ٭
الهدف رقم 15: احلياة في البّر ٭

85
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
تقرير االستدامة لعام 2018



نظراً إلى التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز أداء االستدامة فيما 
يتعلق بعوامل االستدامة البيئية، االجتماعية واحلوكمة، فإنه من املهم 

أن نقوم بالتركيز على احلد من تأثيرنا البيئي السلبي. ومن هذا 
املنطلق، يجب علينا أن نكون على وعي كامل بالتأثيرات البيئية ونسعى 

إلى حتسني وضعنا بشكل كبير في هذا املجال. يحقق هذا التركيز 
البيئي العديد من الفوائد بالنسبة ألصحاب املصالح وبيئتنا بصفة 
عامة حيث تسمح لنا هذه املبادرات بتحقيق توافق أفضل ألهدافنا 
مع عناصر أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير، خطة التنمية الوطنية للكويت، املعايير والتوقعات 

اخلارجية األخرى.

االستدامة والبيئة
قمنا مؤخراً بتفعيل منصة إلدارة البيانات وأداء االستدامة مبا يتيح 

لنا إمكانية تتبع مسار التقدم احملرز في األداء البيئي بصورة مستمرة 
وتقييم األداء وذلك باملقارنة مع األهداف التي مت حتديدها. وتشمل 

النواحي البيئية التي نركز عليها بشكل أساسي: البناء األخضر )املبنى 
الصديق للبيئة(، البصمة الكربونية، انبعاثات الغازات الدفيئة، إدارة 

املوارد، معاجلة النفايات وإدارة املياه.

تشكل البيئة حجر الزاوية في استراتيجيتنا لالستدامة وتتمثل أحد 
الركائز الست لالستدامة على »االهتمام بالبيئة«.

 
املبنى الصديق للبيئة

يتبنى بنك الكويت الوطني االجتاه احلديث للمباني/ الهندسة املعمارية 
اخلضراء حيث يتم تشييد املباني بأسلوب يضمن االنسجام مع البيئة 

وخفض أي تأثير بيئي سلبي.

ونهدف حالياً إلى حتقيق معايير LEED الذهبية )نظام الريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئة( في مبنى املقر الرئيسي اجلديد. وقد مت 
تقدمي تصميمات املباني اخلضراء في أواخر مايو 2018، واستلمنا 

تعليقات مراجعة أولية للتصميم من قبل شركة إصدار شهادات املباني 
اخلضراء في يونيو 2018. قدمت الردود على التصميم والتوضيحات 

النهائية بنهاية العام  2018/ بداية العام 2019 ومن ثم مت البدء بعملية 
إعداد وثائق تقدمي إنشاء املبنى الصديق للبيئة مع شركة املقاوالت. 

تتمثل العناصر الرئيسية للفئات التي أخذناها في االعتبار عند قيامنا 
بتصميم املباني اخلضراء فيما يلي: موقع االستدامة، كفاءة استخدام 
املياه، الطاقة واجلو، املواد واملوارد، جودة البيئة الداخلية، االبتكار في 

التصميم واألولويات اإلقليمية.

حسب تقرير العام املاضي، يستثمر بنك الكويت الوطني أيضاً في 
املباني القائمة والفروع اجلديدة، باإلضافة إلى االستثمار الكبير في 

مبنى املقر اجلديد املقام على أسس صديقة للبيئة لتحسني كفاءة 
 ،LED استخدام الطاقة واملياه بواسطة املصابيح املوفرة من نوع

استخدام أجهزة االستشعار اخلاصة بصنبور املاء ومجففات األيدي 
منخفضة الطاقة.

ونظراً لقدرتنا على حتقيق بعض التحسينات احملدودة في هياكلنا 
املادية احلالية فقط، فإننا ال نتوقع تراجعاً ملموساً في استهالك 
الطاقة حتى ننتقل إلى مبنى املقر الرئيسي. وبشكل عام تستهلك 

املباني املعتمدة على نظام LEED طاقة أقل بنسبة 25%، نسبة 
انبعاثات غازات دفيئة أقل بنسبة 34% وتستخدم مياه أقل بنسبة 

11%. ويتمثل هدفنا، مع افتراض إشغال مبنى املقر اجلديد في العام 
2020 واستمرار إدارتنا للمكاتب الفرعية، أن يتم خفض استهالك 

الطاقة بنسبة 40% وخفض استخدام املياه بنسبة 35% سنوياً بحلول 
العام 2025.

البصمة الكربونية
يحمل كل فرد وكل مؤسسة بصمة كربونية على املستويني الكلي 

واجلزئي )الكربون املنبعث في البيئة(. الكربون باعتباره أحد الغازات 
الدفيئة، ينبعث مبعدالت تزيد عن قدرة كوكب األرض على استقالبه 
ويساهم بذلك في نهاية املطاف بطرح ما نواجهه حالياً من حتديات 

تتمثل في التغير املناخي على مستوى العالم. يحرص بنك الكويت 
الوطني على مراقبة بصمتنا الكربونية باستمرار، ومن ثم نسعى 

جاهدين خلفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد ممكن. متثل الطاقة 
املستهلكة لتدفئة املباني وتبريدها املصدر األساسي النبعاثات الكربون 

في بنك الكويت الوطني. 

وفي إطار مساعيه خلفض استهالك الطاقة وبالتالي خفض نسبة 
انبعاثات الغازات الدفيئة، يقوم بنك الكويت الوطني باتخاذ العديد 

من املبادرات الهادفة خلفض الطاقة مبا في ذلك االستخدام األمثل 
للطاقة، تقنيات إيقاف التشغيل التلقائي، التوفير التلقائي للتدفئة 
والتبريد، تبني املشروع التجريبي للمصابيح املوفرة للطاقة من نوع 
LED الذي يتم تنفيذه حالياً والقيام بحملة ترشيد استخدام الطاقة 

)يتم القيام بها سنوياً(. باإلضافة إلى ذلك، يتبنى بنك الكويت الوطني 
برنامج صيانة لتوفير وضمان االستخدام األمثل للطاقة.  

وفي العام 2018، استهلك بنك الكويت الوطني 23,982,215 كيلوواط/
الساعة من الطاقة من الشبكة الكهربائية بتراجع ملحوظ في 
استهالك الطاقة بلغت نسبته 8.5% مقارنًة بالعام املاضي.  
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كما قمنا بفحص استهالك الكهرباء من حيث كثافة استهالك الكهرباء 
- كمية الكهرباء املستهلكة لكل موظف في بنك الكويت الوطني. وفي 
العام 2018، بلغت كثافة استهالك الكهرباء لدى بنك الكويت الوطني 

10,911 كيلوواط/الساعة لكل موظف بانخفاض 5.9% عن العام 2017.

 

انبعاثات الغازات الدفيئة ) 305-1, 305-2, 305-3(  
وفي إطار مواصلة ممارسات العام املاضي، يتتبع بنك الكويت الوطني 

باستمرار انبعاثاته من الغازات الدفيئة )التي تقاس بالطن املتري(، 
ويحاول جاهداً تنفيذ اجلهود الرامية إلى تخفيض تأثير الغازات 

الدفيئة. هذا ويتم حتليل الغازات الدفيئة عن طريق تقسيمها إلى 
فئات: النطاق 1، النطاق 2 والنطاق 3، باإلضافة إلى حتليلها بصفة 

إجمالية. وتعد انبعاثات النطاق 1 من نوعية انبعاثات الغازات الدفيئة 
املباشرة، أي االنبعاثات الصادرة من املصادر التي ميلكها بنك الكويت 

الوطني ويسيطر عليها. بينما تعد انبعاثات الغازات الدفيئة من 
النطاق 2 كانبعاثات الغازات الدفيئة غير املباشرة مما يعني االنبعاثات 

الصادرة من استهالك الكهرباء املشتراة ومصادر الطاقة األخرى. 
وتأتي انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 3 كانبعاثات الغازات 
الدفيئة غير املباشرة التي تنبعث من املصادر التي ال ميلكها بنك 

الكويت الوطني والتي ال تخضع لسيطرته.

وفي العام 2018، تراجع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  
9.4% أي بتراجع يقارب 1,800 طن متري.

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )طن متري(

20
18

20
17

19
,1

67

17
,3

70

يئة
دف

 ال
ات

غاز
 ال

ات
عاث

انب
ي 

مال
إج

ومت إجراء مزيد من التحليل بشأن إجمالي الغازات الدفيئة لقياس 
كثافتها، فيما تعد نسبة قياس إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة لكل 

موظف في بنك الكويت الوطني. وفي العام 2018، بلغ معدل كثافة 
الغازات الدفيئة لكل شخص نسبة 8.48 طن متري مما حقق حتسناً 

كبيراً مقارنة بالعام 2017.  

النطاق 1:
تشمل االنبعاثات املباشرة للنطاق 1 استهالك وقود السيارات التي 

ميتلكها بنك الكويت الوطني واستهالك الديزل املستخدم في مولدات 
الكهرباء. ارتفعت انبعاثات النطاق 1 لهذا العام من 34 إلى 151 طن 
متري مع األخذ في االعتبار الزيادة في عدد السيارات التي يتملكها 

بنك الكويت الوطني من 4 إلى 8 سيارات.  

النطاق 2:
تشمل االنبعاثات غير املباشرة للنطاق 2 االنبعاثات الناجتة عن 

استهالك الكهرباء املشتراة التي مت حتويلها من الكهرباء املستهلكة 
)كيلوواط /الساعة( إلى أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
وفي العام 2018، وصل معدل انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 2 
إلى 16,905 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بتراجع بلغت 

نسبته 8.5% عن مستويات العام 2017.

النطاق 3:
تشمل انبعاثات النطاق 3 الغازات الدفيئة غير املباشرة الناجتة من 
استهالك الوقود في السيارات التي ال ميتلكها بنك الكويت الوطني 

)يعني السيارات املستأجرة(. وفي العام 2018، بلغت انبعاثات الغازات 
الدفيئة للنطاق 3 إلى 314 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 
بتراجع بلغت نسبته 52.5% عن مستويات العام السابق. وقد نتج ذلك 

بشكل أساسي جراء االنخفاض في عدد السيارات املستأجرة لبنك 
الكويت الوطني من 70 سيارة في العام 2017 إلى 35 سيارة في العام 

  .2018

ملحوظة: بالنسبة لكافة البيانات املتعلقة بعنصر »الكثافة« ضمن هذا التقرير، فقد 
مت مراجعة األرقام اخلاصة بالعام 2017 باملقارنة مع تقرير العام السابق وذلك 

نظراً لتعديل عدد املوظفني بدوام كامل عند احتساب املعدالت. 
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إجمالي كثافة الغازات الدفيئة )طن متري( للموظف الواحداستهالك الكهرباء )كيلوواط/ الساعة( للموظف الواحد
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314

16,905

151

النطاق 1

النطاق 2

النطاق 3

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )طن متري(

اإلجماليالنطاق 3النطاق 2النطاق 1
201815116,90531417,370

20173418,47266119,167

- 9.4%-52.5 %-8.5 %344.1%نسبة التغير من العام 2017 إلى العام 2018

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )النطاقات 1، 2، 3(

إدارة املوارد
لقد متكّنا من حتقيق تلك االجنازات )خفض املعدالت( فيما يتعلق 

باستهالك الكهرباء ومستويات انبعاث الغازات الدفيئة بفضل التزامنا 
بإدارة املوارد. تعد كفاءة استخدام املوارد من األمور الهامة وذلك 

لعدة أسباب مبا فيها التأثيرات البيئية اإليجابية وتوفير التكاليف 
مما ينعكس بالنفع في نهاية األمر على العديد من أصحاب املصالح. 
ويلتزم بنك الكويت الوطني مبراقبة كفاءة استخدام املوارد وقياسها 
على نحو مستمر ومحاولة حتسني كفاءة املوارد وزيادة االنتاج بأقل 
املوارد املمكنة، باإلضافة إلى ضمان أفضل مستويات اجلودة. وتبلغ 

ملحوظة: تعزى تلك الزيادة الكبيرة في 
النسبة املئوية نتيجة الرتفاع هامشي من 

رقم صغير في العام السابق، علماً بأن 
انبعاثات النطاق 1 ال تتعدى نسبة %1 
من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة.

القيمة اإلجمالية للمشاريع املصنفة ضمن كفاءة إدارة املوارد التي 
نهدف إلى إجنازها حوالي 1 مليون دينار كويتي.

تدير املجموعة الهندسية لدى بنك الكويت الوطني نطاق املسؤوليات 
احملددة في اجلدول التالي. وتؤثر العديد من هذه الوظائف التشغيلية 

مثل الري وأنظمة التدفئة، التهوية وتكييف الهواء، أنظمة التحكم 
في اإلضاءة، مولدات الكهرباء ومواد تشييد املباني وجتديدها على 

االستدامة.

وظائف إدارة املوارد التي تؤثر على االستدامة

تشييد املبانيأشغال األجهزةاألشغال الكهربائيةاألشغال امليكانيكية
1. أنظمة التدفئة، التهوية 

وتكييف الهواء.
2. إدارة أنظمة الكشف عن 

الدخان.
3. نظام إدارة املباني.

4. الصحة العامة: الصرف 
الصحي، إمدادات املياه، 

إعادة تدوير املياه الرمادية، 
مياه األمطار والري.

1. الطاقة )ذات اجلهد املنخفض وذات اجلهد 
املتوسط(.

2. اإلضاءة وأنظمة التحكم في اإلضاءة
3. مولدات الكهرباء ذات اجلهد املتوسط 

وأنظمة اإلمداد املتواصل بالطاقة.
4. أنظمة اإلنذار باحلريق ومخاطبة اجلمهور

5. األمن وكاميرات املراقبة.
6. أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

7. أنظمة سمعية بصرية.
8. احلماية من الصواعق.

نظام رصد احلركة في 
املباني

1. املصاعد والساللم املتحركة.
2. وحدات صيانة املباني.

3. نظام الواجهة عالية األداء.
4. نظام الهيكل الهجني: الصلب 

املركب، الصلب واخلرسانة 
املسلحة.

 5. الكسوة اخلارجية:
اخلرسانة املسلحة باأللياف 

الزجاجية واألحجار.
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وتلتزم مجموعتنا الهندسية بالقيم التالية التي تدعم التزامنا بتحسني 
أداء االستدامة البيئية، االجتماعية واالقتصادية:

1. التميز  
نضمن تقدمي أعلى معايير اجلودة.

2. السالمة  
نقوم بإجناز كافة أعمالنا في بيئة مهنية وآمنة.

3. البيئة 
نهدف إلى حماية البيئة والقضاء على أية مخاطر بيئية قد تنشأ 

كنتيجة لألنشطة املنجزة.
4. املجتمع 

نبذل جهودنا لتعزيز املجتمع الذي نخدمه.

تقديرات إجمالي التوفيركمية الورق املعاد تدويره

92.3 طن

1,569 شجرة

646,100 جالون من املاء

277 ياردة مكعبة من مدافن النفايات

378,430 كيلوواط/ الساعة من الطاقة

23,075 رطل من ثاني أكسيد الكربون

29,536 لتر من النفط

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

إعادة تدوير النفايات الورقية

)فرم الورق وإعادة استخدامها 
لتصنيع الكراتني(

92.30 طن من الورق الذي مت إعادة تدويره )2018( ٭

70 طن من الورق الذي مت إعادة تدويره )2017( ٭
دفع البنك 13,845 دينار كويتي في عملية إعادة تدوير الورق ٭

إدارة النفايات )306-2(
هنالك العديد من املؤشــرات لقياس جناح مؤسســة ما، ويتمثل أحد 

أهــم مؤشــرات االســتدامة فــي كمية النفايات التي يتــم انتاجها وكيفية 
معاجلتهــا بعــد ذلــك. وبهــذا الصدد، يلتــزم بنك الكويت الوطني 

بــإدارة نفاياتنــا بأعلــى قــدر ممكن من الكفاءة. ونســعى إلى تخفيض 
اســتخدامنا للمواد ونحاول قدر املســتطاع إعادة اســتخدام املواد 

وإعــادة تدويرهــا )مثــل فرم األوراق إلعادة تدويرها(. يتماشــى هذا 
النهــج املســتدام إلدارة النفايــات مــع املواضيع البيئيــة املتعلقة بأهداف 

األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، املبــادرة العاملية إلعداد التقارير 
وخطــة التنميــة الوطنيــة للكويــت. إلــى جانب هذه املواءمة، فإن 

اهتمامنــا بــإدارة النفايــات يفيد الوطن واملجتمع بشــكل عام مما يضمن 
عدم استنزاف مواردهما.

استهالك األوراق والنفايات )301-2(
عادًة ما تقوم إدارة سجالت بنك الكويت الوطني بتحديد املستندات 
املتقادمة وتعتبر مبثابة نفايات الورق التي سيتم إتالفها. وفي العام 

2018، مت حتديد ما مجموعه 92.3 طن من نفايات الورق مقابل 70 
طن في العام 2017. ومت إعادة استخدام كافة األوراق املمزقة لصناعة 

الكراتني التي قامت بتصنيعها شركة اخلليج لصناعة الورق. في 
العام 2018، كلفت عملية إدارة النفايات  بنك الكويت الوطني حوالي 

13,845 دينار كويتي. ويوضح اجلدول التالي العديد تقديرات إجمالي 
التوفير التي مت حتقيقها عن طريق قيام البنك بإعادة تدوير الورق.

خدمة إدارة الطباعة  
في ديسمبر 2018، أطلق بنك الكويت الوطني مبادرة يطلق عليها اسم 

"خدمة إدارة الطباعة"  في إطار سعيه لتحقيق الكفاءة في الطباعة 
التي تركز بشكل خاص على تخفيض استخدام كمية أوراق الطباعة 
واحلبر. وكان بنك الكويت الوطني قبل تبنيه هذه اخلدمة يستهلك 

عادًة 4,000 عبوة من ورق الطباعة على أساس شهري. يهدف البنك 
بعد تبنيه برنامج "خدمة إدارة الطباعة" إلى تخفيض استخدام كمية 

ورق الطباعة بنسبة 20% مقارنة بسنة 2017. كما يهدف إلى تخفيض 
استخدام ورق الطباعة بنسبة 30% بحلول العام 2020. وفيما يتعلق 

 باستخدام احلبر، كان البنك قبل تبنيه هذه اخلدمة 
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يستهلك عادًة 2,000 خرطوشة حبر على أساس شهري، أما بعد 
تبينه خلدمات الطباعة املدارة، نتوقع خفض استهالك احلبر بنسبة 

تقارب 30%. وبشأن عدد الطابعات املستخدمة، يستخدم البنك حالياً 
2,000 طابعة، أما بعد تبني البنك خلدمات الطباعة املدارة، نتوقع 

تراجع استخدام الطابعات بنسبة %50.  
كما قام بنك الكويت الوطني مببادرة جتريبية تهدف إلى تقليل  

استخدام الورق في دورات املياه. وفي الوقت احلالي، يبلغ استهالك 
ورق التنظيف اليدوي حوالي 7 مليون متر سنوياً، ما يعادل استهالك 

ورق دورات املياه.
من جهة أخرى، نقوم بإعادة تدوير الورق واألقراص الصلبة وتتم إدارة 

هذه النفايات من قبل شركات التنظيف التي مت التعاقد معها.

موضوع العائد االجتماعي على 
االستثمار:

التأثير 
املتوسط

التأثير 
املرتفع

التأثير شديد 
امليزاتاالرتفاع  

خطة التنفيذ حللول خدمة 
إدارة الطباعة

في العام 2018 مت استخدام: 48,000 عبوة من الورق ٭
في العام 2019 نهدف الستخدام: 33,600 عبوة من الورق -
نهدف خلفض استخدام الورق: 14,400 عبوة من الورق -
تكلفة كل عبوة من الورق = 0.950 دينار كويتي -
في العام 2018 مت استخدام: 2,000 خرطوشة حبر ٭

في العام 2019 نهدف الستخدام: 1,400 خرطوشة حبر -
نهدف خلفض استخدام احلبر: 600 خرطوشة حبر -
تكلفة كل خرطوشة حبر: 28 دينار كويتي -
في العام 2018 مت استخدام : 2,000 طابعة ٭

في العام  2019 نهدف الستخدام: 1,000 طابعة -
نهدف خلفض استخدام الطابعات: 1,000 طابعة -
تكلفة كل طابعة = 250 دينار كويتي -

إدارة املياه )303-1، 303-2، 303-3(  
يُعد احلفاظ على املياه من األمور الهامة في كل مكان وبصفة خاصة 

في ذلك الشطر من العالم الذي نعيش فيه. لذا نحرص على زيادة 

الوعي بأهمية استهالك املياه وترشيد االستهالك من قبل املوظفني 
وفي املرافق، ومن ثم القيام بتنفيذ اإلجراءات الرامية إلى احلد من 

استهالكنا للمياه قدر اإلمكان. يتماشى هذا النهج املستدام إلدارة املياه 
مع املواضيع البيئية املتعلقة بأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 

املبادرة العاملية إلعداد التقارير وخطة التنمية الوطنية للكويت.
وقد متكننا من خفض استهالك املياه بنسبة 24.1% هذا العام مقارنة 

بالعام 2017، حيث بلغ إجمالي االستهالك 10,145,096 جالون من 
املياه في العام 2018.

كما قمنا بتحليل كثافة استخدام بنك الكويت الوطني للمياه عن طريق 
قياس استهالك املياه لكل موظف في املباني اململوكة من قبل بنك 

الكويت الوطني. وفي العام 2018، بلغ معدل االستهالك 4,616 جالون 
من املياه لكل موظف مبا يشير إلى تراجع بنسبة 22.0% مقارنة بالعام 

 .2017

كثافة استهالك املياه باجلالونات لكل موظف في املباني اململوكة إجمالي استهالك املياه
لبنك الكويت الوطني
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املالحق 
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)GRI( فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير - )امللحق )أ

رقم اإلفصاح 
املعياري طبقًا  

للمبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير

الصفحةاملعلوماتمواضيع اإلفصاح الفردية

10 بنك الكويت الوطنياسم املؤسسة102-1

102-2
 ,49 ,30 ,19 ,10األنشطة، العالمات التجارية، املنتجات واخلدمات

50, 51, 52, 53

11مدينة الكويتموقع املقر الرئيسي102-3

11مواقع العمليات التشغيلية102-4

35 ,34امللكية والصفة القانونية102-5

11األسواق التي نعمل فيها102-6

102-7
التقرير السنوي للعام 2018 )برجاء وضع املوقع للملف باللغة حجم املؤسسة

العربية(

66 ,65 ,64معلومات عن املوظفني وغيرهم من العاملني102-8

57 ,56سلسلة التوريد102-9

التغييرات املهمة على املؤسسة أو سلسلة التوريد 102-10
اخلاصة بها

ال توجد تغيرات تذكر بالنسبة لسالسل التوريد

43 ,40املبادئ أو النهج اإلحترازي102-11

102-12
خطة التنمية الكويتية 	 املبادرات اخلارجية

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة	 

102-13

احتاد مصارف الكويت 	 عضوية اجلمعيات واالحتادات
جمعية سوق	 
احتاد متويل املشاريع الدولية	 

9 ,8بيان من كبار صناع القرار102-14

10القيم، املبادئ، املعايير وقواعد السلوك102-16

35 ,34هيكل احلوكمة102-18

102-21

استشارة أصحاب املصالح حول األمور االقتصادية، 
البيئية واالجتماعية

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 

28, 29, 49

38 ,35 ,34تشكيلة الهيئة العليا للحوكمة وجلانها102-22

38 ,37 ,35سياسات املكافآت102-35

17 ,16قائمة مبجموعات أصحاب املصالح102-40
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رقم اإلفصاح 
املعياري طبقًا  

للمبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير

الصفحةاملعلوماتمواضيع اإلفصاح الفردية

ال توجد نقابات عاملية حسب القانون الكويتياالتفاقيات اجلماعية102-41

17 ,16حتديد واختيار أصحاب املصالح102-42

17 ,16نهج إشراك أصحاب املصالح102-43

املواضيع الرئيسية واالهتمامات102-44
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 

28, 29

 ال يوجود بيانات مجمعة ألننا نعد التقارير الكيانات املدرجة في البيانات املالية املجّمعة102-45
عن بنك الكويت الوطني ــ الكويت فقط

19 ,18 ,2تعريف محتوى التقرير وحدود املواضيع102-46

19 ,18قائمة املواضيع الرئيسية102-47

تعديالت املعلومات102-48
4, 5, 8, 9, 16, 

34, 46, 60, 70, 
86

التغيرات في التقارير102-49

املواضيع الرئيسية التي مت إضافتها في العام 2018:
االستثمار املجتمعي	 
السلوك األخالقي	 
التحول الرقمي	 
القيمة االقتصادية املضافة	 
املركز املالي املستدام	 
القواعد التنظيمية وااللتزام	 
بيئة العمل	 
تكافؤ الفرص	 
البصمة الكربونية	 
إدارة املوارد	 

1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018فترة تغطية التقرير102-50

مارس 2017تاريخ صدور آخر تقرير102-51

سنويةدورة إصدار التقرير102-52

Sustainability@nbk.com··جهة االتصال لألسئلة املتعلقة بالتقرير102-53
ص.ب. 95 الصفاة 13001 - الكويت 	 

تصريحات إعداد التقرير وفقاً ملعايير املبادرة العاملية 102-54
إلعداد التقارير 

 مت إعداده وفقاً ملعايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير: 
اخليار األساسي

محتوى معايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير متوفرة في هذا فهرس محتوى معايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير102-55
التقرير

لم يخضع هذا التقرير للموافقة اخلارجيةاملوافقة اخلارجية102-56
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 ,72 ,71 ,70 ,19 ,5نهج اإلدارة: االستثمار املجتمعي103
73, 74

رقم اإلفصاح 
املعياري طبقًا  

للمبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير

الصفحةاملعلوماتمواضيع اإلفصاح الفردية

47 ,46نهج اإلدارة: جتربة العمالء103

40 ,39نهج اإلدارة: تقييم املخاطر والفرص103

42 ,41نهج اإلدارة: األخالقيات والسلوك املهني103

53 ,52نهج اإلدارة: التحول الرقمي103

66 ,65نهج اإلدارة: التكويت103

53نهج اإلدارة: القيمة االقتصادية املضافة103

56نهج اإلدارة: املركز املالي املستدام  103

53نهج اإلدارة: خصوصية العمالء وأمن البيانات103

35 ,34نهج اإلدارة: حوكمة الشركات103

41نهج اإلدارة: اللوائح التنظيمية واالمتثال103

 ,63 ,62 ,61 ,60نهج اإلدارة: بيئة العمل103
64, 65, 66

65 ,64نهج اإلدارة: تكافؤ الفرص103

50 ,49نهج اإلدارة: املنتجات املسؤولة اجتماعيا103ً

57 ,56نهج اإلدارة: الشراء املستدام103

86نهج اإلدارة: املبنى الصديق للبيئة103

88 ,87 ,86نهج اإلدارة: البصمة الكربونية103

90 ,89 ,88نهج اإلدارة: إدارة املوارد103

56 ,55 ,54 ,53القيمة االقتصادية املباشرة التي مت توليدها وتوزيعها201-1

التأثير املالي واملخاطر والفرص األخرى الناجمة عن 201-2
تغير املناخ

ال توجد تأثيرات مالية أو مخاطر وفرص أخرى ناجمة عن تغير 
املناخ

لم يتم تلقي مساعدات من احلكومةاملساعدات املالية املستلمة من احلكومة201-4

66 ,65 ,64 ,63نسبة التوطني ضمن فريق اإلدارة العليا202-2

GRI امللحق )أ( - فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير
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رقم اإلفصاح 
املعياري طبقًا  

للمبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير

الصفحةاملعلوماتمواضيع اإلفصاح الفردية

احمللق جدعم استثمارات البنية التحتية واخلدمات املدعومة203-1

81, 80 ,79 ,78 ,49أهم التأثيرات االقتصادية غير املباشرة 203-2

57 ,56 ,55نسبة اإلنفاق على املوردين احملليني204-1

ال توجد مخاطر كبرى متعلقة بالفسادعمليات تقييم املخاطر املتعلقة بالفساد205-1

التواصل والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة 205-2
امللحق دالفساد

ال توجد وقائع مؤكدة تتعلق بقيام موظفي البنك بعمليات فسادوقائع الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة بشأنها205-3

88 ,87 ,86استهالك الطاقة داخل املؤسسة302-1

88 ,87كثافة الطاقة302-3

90استخراج املياه من املصدر303-1

88 ,87انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة )النطاق 1(305-1

88 ,87انبعاثات الغازات الدفيئة غير املباشرة )النطاق 2(305-2

305-3
انبعاثات الغازات الدفيئة غير املباشرة األخرى

)النطاق 3(
87, 88

88 ,87كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة305-4

لم يتم تصريف كميات كبيرة من املياهتصريف املياه حسب اجلودة والوجهة306-1

90 ,89فصل النفايات حسب النوع وأسلوب التخلص منها306-2

ال توجد حاالت عدم التزام بالقوانني البيئيةعدم االمتثال للقوانني واألنظمة البيئية307-1

املوردون اجلدد الذين مت تقييمهم باستخدام املعايير 308-1
57البيئية

64التعيينات اجلديدة ومعدل خسارة وفقدان املوظفني401-1

ال توجد إجازة أبّوةإجازة األبّوة401-3

أنواع ودرجات اإلصابات املهنية، األيام املهدورة، التغيب 403-2
63عن العمل وعدد الوفيات املرتبطة بالعمل 

احمللق دمتوسط   ساعات التدريب سنوياً لكل موظف404-1
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رقم اإلفصاح 
املعياري طبقًا  

للمبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير

الصفحةاملعلوماتمواضيع اإلفصاح الفردية

برامج تطوير مهارات املوظفني والبرامج املساعدة على 404-2
63التعيني الداخلي

النسبة املئوية للموظفني الذين يحصلون على مراجعات 404-3
دورية لألداء والتطوير الوظيفي 

100% من موظفي بنك الكويت الوطني تلقوا مراجعات دورية 
لألداء والتطوير املهني

64التنوع في هيئات احلوكمة واملوظفني405-1

-معدل الراتب األساسي واألجور بني الرجال واإلناث405-2

لم يحدث أي حادث يتعلق بالتمييز في البنك أثناء الفترة املشمولة حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية املتخذة406-1
بالتقرير

العمليات واملوردون املعرضون لدرجة عالية من املخاطرة 408-1
جراء حوادث عمالة األطفال 

يتبع بنك الكويت الوطني كافة اللوائح والنظم احمللية املتعلقة 
بحقوق االنسان في البالد التي يعمل فيها. ال يوافق بنك الكويت 

على عمل األطفال وال يقوم بتوظيفهم ولم يتم اإلبالغ عن 
ممارسات من هذا القبيل

العمليات واملوردون املعرضون ملخاطر شديدة حلاالت 409-1
العمل القسري أو اإلجباري 

يتبع بنك الكويت الوطني كافة اللوائح والنظم احمللية املتعلقة 
بحقوق االنسان في البالد التي يعمل فيها. ال يوافق بنك الكويت 
على العمل اجلبري وال يقوم بذلك ولم يتم اإلبالغ عن ممارسات 

من هذا القبيل

63تدريب املوظفني على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان412-2

العمليات التي تنطوي على إشراك املجتمع احمللي، تقييم 413-1
األثر على املجتمع وبرامج التطوير

70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 

82

العمليات ذات التأثيرات السلبية الفعلية واحملتملة على 413-2
املجتمعات احمللية

لم يتسبب بنك الكويت الوطني في أي تأثيرات سلبية على 
املجتمعات احمللية

شكاوى مثبتة تتعلق بانتهاكات خلصوصية العمالء وضياع 418-1
53بياناتهم

عدم االمتثال للقوانني واللوائح في املجال االجتماعي 419-1
واالقتصادي

يتبع بنك الكويت الوطني لوائح بنك الكويت املركزي املتعلقة 
بالنواحي االجتماعية واالقتصادية

GRI امللحق )أ( - فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير
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الصفحةمؤشرات االستدامةمواضيع االستدامةأبعاد االستدامة

االقتصاد

كفاءة السوق	 
املساهمة االقتصادية	 
االقتصاد احمللي	 
القوى العاملة	 

-1. التقرير السنوي

22. تقرير االستدامة

357. اإلنفاق احمللي على املشتريات )%(

464. املوظفون بدوام كامل

560. رواتب ومزايا املوظفني )دينار كويتي(

البيئة

إدارة البيئة	 
إدارة الطاقة	 
االنبعاثات في الغالف اجلوي	 
إدارة املياه	 
إدارة النفايات	 

641. السياسة البيئية

88 ,87 ,786. استخدام الطاقة

88 ,887. انبعاثات الكربون

990. استخدام املياه

1089. النفايات الناجتة

1189. النفايات املعاد تدويرها )%(

االجتماعي

التكويت	 
التوظيف	 
الصحة والسالمة	 
التنوع والشمولية	 
التدريب والتطوير	 
حقوق اإلنسان	 
نزاهة األعمال	 
املبادرات املجتمعية	 

66 ,1265. التكويت )%(

65 ,1364. عمالة الشباب )%(

1463. معدل اإلصابة

65 ,1564. املرأة في القوى العاملة )%(

امللحق د16. ساعات التدريب لكل موظف

1764. معدل خسارة وفقدان املوظفني )%(

1843. سياسة حقوق اإلنسان

49 ,43 ,42 ,1941. أخالقيات السلوك املهني 

75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,2070. االستثمار املجتمعي

 احلوكمة

مجلس اإلدارة	 
التدقيق والضوابط الداخلية	 
حقوق املساهمني	 
املكافآت التنفيذية	 

2134. استقاللية  املجلس )%(

40 ,39 ,38 ,2235. جلنة إدارة املخاطر على مستوى مجلس اإلدارة

-23. الرسوم غير املتصلة بتدقيق احلسابات )%(

-24. نتائج التصويت

-25. العالقة بني أجور التنفيذيني وأدائهم

26. االمتثال للمتطلبات التنظيمية حلوكمة 
الشركات

37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43

امللحق )ب(  - إفصاحات بورصة الكويت عن االستدامة
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امللحق )	(  - قائمة مبنتجات وخدمات بنك الكويت الوطني

اخلدمات الفرعيةاخلدماتالفئة

اخلدمات املصرفية الشخصية

احلسابات

احلساب األنسب لي	 
اخلدمات املصرفية اليومية	 
حسابات التوفير 	 
الودائع	 
خدمات احلساب	 

الباقات

الباقة األنسب لي	 
باقة اخلدمات املصرفية املمتازة	 
باقات حتويل الراتب	 
باقة الشباب	 
برنامج الشمول املالي	 

القروض

القرض األنسب لي	 
القروض الشخصية	 
قرض السيارات	 
قرض مقابل ضمان نقدي	 
القرض العقاري الدولي	 
خدمات القروض	 

البطاقات

البطاقة األنسب لي	 
البطاقات االئتمانية	 
بطاقات مسبقة الدفع	 
بطاقات السحب اآللي	 
 	NBK Tap & Pay خدمة
خدمات البطاقات	 
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اخلدمات املصرفية الشخصية

املكافآت
برنامج املكافآت	 
برنامج مايلز	 
مركز املكافآت	 

طرق املعامالت 
املصرفية

اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت	 
اخلدمة املصرفية عبر املوبايل	 
جهاز الصراف التفاعلي	 
اخلدمة املصرفية عبر الفروع	 
أجهزة السحب اآللي	 
اخلدمة الهاتفية	 

االستثمار
الصناديق االستثمارية	 
سمارت ويلث	 

اخلدمات املصرفية اخلاصة

احللول
اخلدمات الدولية	 
اخلدمات اخلارجية )األوفشور(	 
خدمات اخلزينة	 

البطاقات

البطاقات االئتمانية	 
بطاقات السحب اآللي	 
خدمات البطاقات	 
مركز املكافآت	 

طرق املعامالت 
املصرفية

اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت	 
اخلدمة املصرفية عبر املوبايل	 
جهاز الصراف التفاعلي	 
اخلدمة املصرفية عبر الفروع	 
أجهزة السحب اآللي	 
اخلدمة الهاتفية	 
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اخلدمات املصرفية لألعمال

االستثمار

الصناديق االستثمارية	 
سمارت ويلث	 
اخلدمات االستثمارية	 
اخلدمات املصرفية االستثمارية	 
الوساطة املالية	 

احللول

خدمات الدفع	 
موقع حتويل الرواتب	 
تأمني اخلدمات املصرفية للموظفني	 
التأمني	 
 	Tap من  GoCollect خدمة الدفع مع

التمويل
التسهيالت االئتمانية	 
التمويل التجاري	 

البطاقات

البطاقات االئتمانية	 
بطاقات السحب اآللي	 
خدمات املكافآت	 
خدمات البطاقات	 

طرق املعامالت 
املصرفية

اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت	 
اخلدمة املصرفية عبر املوبايل	 
اخلدمة املصرفية عبر الفروع	 
بطاقات السحب اآللي	 
اخلدمة الهاتفية	 

امللحق )	(  - قائمة مبنتجات وخدمات بنك الكويت الوطني
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اخلدمات املصرفية للشركات

احللول

خدمات الدفع	 
موقع حتويل الرواتب	 
اخلدمات املصرفية للموظفني	 
خدمات اخلزينة	 

التمويل
التسهيالت االئتمانية	 
التمويل التجاري	 
متويل املشاريع والتمويل املشترك	 

بطاقات السحب اآللي	 البطاقات
خدمات البطاقات	 

طرق املعامالت 
املصرفية

اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت	 
اخلدمة املصرفية عبر الفروع	 
أجهزة السحب اآللي	 

اخلدمات االستثمارية	 االستثمار

امللحق )د( - قائمة البرامج التدريبية لبنك الكويت الوطني

عدد الساعاتأنشطة التدريب

56محاضرة “اجلانب الشخصي لالبتكار” قدمها املتحدث الدولي ستيف فاربر

2018 - DSD 168برنامج »يال وطني« العاشر

3360برنامج »يال وطني« احلادي عشر DBD  من 5 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2018 

308برنامج “يال وطني” الثالث عشر - مركز االتصاالت

2018 - DBD 1932برنامج »يال وطني« الثالث عشر

2018 - DBD 3325برنامج »يال وطني« األول

2018 - DSD 84برنامج »يال وطني« رقم الثاني

360294 القيادة  28-30 أبريل 2018

360378 القيادة 29 أبريل إلى 1 مايو 2018

28مؤمتر املكتب العاملي السنوي الثالث حول الكفاءة والتشغيل - برشلونة
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امللحق )د( - قائمة البرامج التدريبية لبنك الكويت الوطني

2018 - CC 924برنامج »يال وطني« الـثالث

2018 - DBD 2366برنامج »يال وطني« الرابع

2018 - DSD 168برنامج »يال وطني« اخلامس

2018 - CC 560برنامج »يال وطني« السادس

2018 - DBD 1848برنامج »يال وطني« السابع

2018 - CC 2240برنامج »يال وطني« الثامن

42املؤمتر السنوي التاسع لتطوير مراكز االتصال - برشلونة

2520برنامج »يال وطني« التاسع DBD من 24 يونيو إلى 17 يوليو 2018

ICA واملؤمتر السنوي عن ACI 42الكونغرس العاملي عن

420كتابة تقرير التدقيق املتقدم 29-31 أكتوبر 2018

252مهارات التفاوض املتقدمة 1-3 مايو 2018

294مهارات التفاوض املتقدمة 25-27 سبتمبر 2018

147مهارات التفاوض املتقدمة 6-8 نوفمبر 2018

154مهارات الكتابة املتقدمة لكبار املوظفني 22-23 أكتوبر 2018

70مهارات الكتابة املتقدمة لكبار املوظفني 4-5 يوليو

AOO G1 - 1890مساعد موظف التشغيل

28تدريب املدربني ATD - سبتمبر 2018

28مؤمتر الكفاءة التشغيلية وأعمال املكاتب اخللفية

42متطلبات رأس املال مبوجب اتفاقية بازل الثالثة وربحية البنك - 2018

84اعداد مناذج إجراءات األعمال - التحليل والتصميم - أبريل 2018

28تقنيات الكتابة املهنية في مجال األعمال 2-3 مايو

98تقنيات الكتابة املهنية في مجال األعمال 5 - 6 سبتمبر 2018

2044مدير فرع البنك املعتمد - G1 - يناير 2018

3738مدير فرع البنك املعتمد - G2 - يناير 2018
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2018 - DBD - G1 إلى CC 252نقل

CBBOM(2018462( -مدير العمليات في فرع البنك املعتمد

CM(20182268( -املدير املعتمد

168املدقق الداخلي املهني املعتمد

826شهادة احمللل املالي املعتمد - 2018

462دورة وقاعدة اللغة اإلجنليزية CGEL - املستوى املتوسط - يناير 2018

)CCNA( 21زمالة سيسكو في الشبكات املعتمدة

896احملاسب اإلداري املعتمد - 2018 - اجلزء 2 - االستعداد لالمتحان

168مهارات التواصل والتفاعل 16-17 أبريل 2018

154مهارات التواصل والتفاعل 3-4 أكتوبر 2018

84مهارات التواصل والتفاعل 6-7 أغسطس 2018

210إقراض العمالء - اإلقراض التجاري واخلدمات املصرفية لألعمال 19

224حل املشاكل بطرق  إبداعية 13- 14 مايو 2018

126حل املشاكل بطرق إبداعية 9-10 سبتمبر 2018

140اإلبداع واالبتكار 9-10 أبريل 2018

210حتليل االئتمان 19

28إدارة احملفظة االئتمانية

63قوانني حماية العمالء - فبراير 2018

140حتليل البيانات 19

126التعامل مع اآلخرين 27-28 يونيو 2018

56التعامل مع اآلخرين 3-4 سبتمبر 2018

21صنع القرار مع توافر أكبر للبيانات واحلدس األفضل 15-17 أكتوبر 2018

42استراتيجيات اتخاذ القرار في ظل املخاطر وعدم التأكد 29 أبريل إلى 4 مايو 2018

70تصميم وتنفيذ احلمالت اإلعالمية وأنشطة الدعاية 

28مخيم مصممي التفكير 22-25 أكتوبر 2018
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462برنامج استراتيجية التحول الرقمي 23-25 سبتمبر 2018

21التكنولوجيا املبتكرة والقيادة 4-6 نوفمبر 2018

7د. ماكس؛ كيف تصبح استراتيجياً كبيراً؟

420طلبات ائتمانية مؤثرة - 6-8 فبراير 18

420طلبات ائتمانية مؤثرة - 13-15 فبراير 18

252طلبات ائتمانية مؤثرة - 16-18 يناير 18

273طلبات ائتمانية مؤثرة - 21-23 يناير

154طلبات ائتمانية مؤثرة - 30 يناير إلى 1 فبراير 2018

140مهارات العرض الفعال 2-3 يوليو

84مهارات العرض الفعال 8-9 أكتوبر 2018

112الذكاء العاطفي للمديرين 8 نوفمبر - 2018

77كتابة التقارير باللغة اإلجنليزية - 2018

56إدارة مخاطر املشاريع - يناير 2018

70القضايا األخالقية في األعمال املصرفية 19

280التدريب على نظام إكسيل 19

28خارجي - نظام التحليل اإلحصائي

700احملاسبة املالية وحتليل التقارير 19

70األسواق املالية - تومسون رويترز 19

140النماذج املالية في برنامج إكسيل 19

301حتليل البيانات املالية - 2018

14فينتيك - الطبعة الثانية

- GB- M3504خطابات االعتماد

- GB- M4126خطابات احتياطية

- GB- M5224خطابات الضمان

امللحق )د( - قائمة البرامج التدريبية لبنك الكويت الوطني
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- GB- M6266هيكلة منتجات التجارة

238برنامج اإلدارة العامة النموذج 1

175برنامج اإلدارة العامة النموذج 2

203برنامج اإلدارة العامة النموذج 3

140برنامج اإلدارة العامة النموذج 4

70ورشة التقدم إلى األمام

63تدريب عالي األداء - يناير 2018

700ورشة الهجني لألوراق املالية

42مؤمتر التحول الرقمي للتكنولوجيا الذكية 2018

70التدريب التوجيهي الربع األول - للمبتدئني

G2 - 77التدريب التوجيهي الربع األول - للمبتدئني

70التدريب التوجيهي الربع الثاني - للمبتدئني

63التدريب التوجيهي الربع الثاني - للكبار

84التدريب التوجيهي الربع الثالث - للمبتدئني

49التدريب التوجيهي الربع الثالث - للكبار

63ورشة عمل لتمويل مشاريع البنية التحتية

105حتدي االبتكار 2018 النموذج األول

84حتدي االبتكار 2018 النموذج الثاني

280حتدي االبتكار 2018 النموذج الثالث

21دمج التصميم الرقمي 26-28 نوفمبر 2018

42استراتيجيات مكافحة االحتيال الداخلي - فبراير 2018

210مقدمة في إدارة املخاطر 19

441مقدمة في التجارة ومتويل السلع 08-10 مايو 2018

315مقدمة في التجارة ومتويل السلع 10-12 أبريل 2018

210مقدمة في التجارة ومتويل السلع 16-18 أبريل 2018
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399مقدمة في التجارة والتمويل السلعي 24-26 أبريل 2018

210مقدمة في التجارة والتمويل السلعي 29 أبريل إلى 1 مايو 2018

266حتليل االستثمار

2018 - G1 1225ورشة عمل ملوظفي عالقات العمالء املبتدئني

2018 - G3 504ورشة عمل ملوظفي عالقات العمالء املبتدئني

2018 - G4 609ورشة عمل ملوظفي عالقات العمالء املبتدئني

42القيادة لألداء العالي - فبراير 2018

336الريادة في تنفيذ االستراتيجية في اخلدمات املالية 2018

M3364 - خطابات االعتماد

M4105 - كتب االئتمان االحتياطي  

M5224 - خطابات الضمان

M6252 - هيكلة املنتجات التجارية

M7238 - االمتثال خلطابات االعتماد والضمان 

35إدارة احلسابات في وسائل التواصل اإلجتماعي

35إدارة اإلجتماعات 8 أغسطس 2018

112إدارة األفراد وفرق العمل، التدريب والتطوير 13-14 أغسطس 2018

140إدارة األفراد وفرق العمل، التدريب والتطوير 18-19 أبريل 2018

210إدارة األفراد وفرق العمل، التدريب والتطوير 6-7 نوفمبر 2018

49إدارة الضغط واحلفاظ على التوازن 24 يوليو 2018

49إدارة الضغط واحلفاظ على التوازن 29 أبريل 2018

56إدارة املهام وحتديد األولويات 18 فبراير 2018

140مهارات التسويق 19

28مايكروسوفت إكسيل 2010 - املستوى 3 - 9 أغسطس 2018

168مايكروسوفت أوفيس 2010 املستوى 2 وUAC 3 )التحكم في حساب املستخدم(

امللحق )د( - قائمة البرامج التدريبية لبنك الكويت الوطني
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91مايكروسوفت أوفيس 2010 املستوى 2 - 18 أكتوبر 2018

112مايكروسوفت أوفيس 2013 - ورشة عمل - الدورة احلادية عشر لبرنامج "يال وطني"

G13 - P1 - 273برنامج اإلدارة الوسطى

G14 - P1 - 105برنامج اإلدارة الوسطى

G15 - P1 - 252برنامج اإلدارة الوسطى

G13 - P2 - 182برنامج اإلدارة الوسطى

G14 - P2 - 70برنامج اإلدارة الوسطى

G15 - P2 - 182برنامج اإلدارة الوسطى

70رسم اخلريطة الذهنية وتدريب العقل - من 28 فبراير إلى 1 مارس 2018

G1 315موديز - مشكلة اإلعتمادات

G2 336موديز - مشكلة اإلعتمادات

G3 231موديز - مشكلة اإلعتمادات

G4 399موديز - مشكلة اإلعتمادات

G5 294موديز - مشكلة اإلعتمادات

112املهارات العملية ملوديز G1 M2 - إدارة العالقات

140املهارات العملية ملوديز G1 M3 - التأثير والتواصل

126املهارات العملية ملوديز G2 M1 - عرض تقدميي فعال

126املهارات العملية ملوديز G2 M2 - إدارة العالقات

182املهارات العملية ملوديز G2 M3 - التأثير والتواصل

224املهارات العملية ملوديز G3 M1 - عرض تقدميي فعال

140املهارات العملية ملوديز G3 M2 - إدارة العالقات

168املهارات العملية ملوديز G3 M3 - التأثير والتواصل

196املهارات العملية ملوديز G4 M1 - عرض تقدميي فعال

196املهارات العملية ملوديز G4 M2 - إدارة العالقات

224املهارات العملية ملوديز G4 M3 - التأثير والتواصل
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140املهارات العملية ملوديز G5 M1 - عرض تقدميي فعال

294املهارات العملية ملوديز G5 M2 - أساسيات إدارة العالقات

154املهارات العملية ملوديز G5 M3 - التأثير والتواصل

182املهارات العملية ملوديز G1 M1 - عرض تقدميي فعال

21حتسني قيمة مركز االتصال

280اجلزء األول )ACK( )اإلتصاالت، املهارات الشخصية واألخالقيات في مكان العمل( 19

280اجلزء الثاني )ACK( )مهارات الكتابة والعمل مع اآلخرين( 19

280اجلزء الثالث )ACK( )التخطيط، التنظيم والعمل حتت الضغط( 19

2018 - G1 385ورشة عمل لوحدة إدارة األعمال

2018 - G2 350 ورشة عمل لوحدة إدارة األعمال

21دورة تقييم الكفاءة والشخصية

112مهارات التأثير واإلقناع  19-20 فبراير 2018

126تخطيط وإدارة الوقت بشكل فعال 16-17 يوليو 2018

154تخطيط وإدارة الوقت بشكل فعال 17-18 أكتوبر 2018

294املهارات التشخيصية إلدارة احملفظة للمصرفيني في القطاع اخلاص

581برنامج تطوير القيادة - منوذج 1

91برنامج تطوير القيادة - منوذج 2

693برنامج تطوير القيادة - منوذج 3

210إدارة املشاريع والتغيير 19

)PMP( 2772مهني إدارة املشاريع

2018 - G1 3360ورشة عمل ملوظف العالقات

2018 - G2 1925ورشة عمل ملوظف العالقات

2018 - G3 1344ورشة عمل ملوظف العالقات

2018 - G4 1736ورشة عمل ملوظف العالقات

امللحق )د( - قائمة البرامج التدريبية لبنك الكويت الوطني
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2018 - G5 3045ورشة عمل ملوظف العالقات

140مهارات البيع 19

SHRM 54كبار املهنيني املعتمدين من

2018 - G4 735ورشة عمل لضابط القسم

2018 - G1 455ورشة عمل لضابط القسم

2018 - G2 490ورشة عمل لضابط القسم

2018 - G3 588ورشة عمل لضابط القسم

105التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي - املستوى األول

14حتدث بلغة اجلودة

21إدارة األصول واخلصوم االستراتيجية

)SMPS( 105نظام أداء اإلدارة االستراتيجية

70نظام أداء اإلدارة االستراتيجية )SMPS( - نوفمبر 2018

266مهارات اإلشراف 9-10 مايو  2018

196مهارات اإلشراف 12-13 سبتمبر 2018

84العمل اجلماعي وبناء الفريق

84العمل اجلماعي وبناء الفريق 19-20 نوفمبر 2018

280العمل اجلماعي وبناء الفريق ملديري الفروع

126قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية )FATCA( - فبراير 2018

21علوم التميز القيادي 18-20 سبتمبر 2018

210فكر واعمل بشكل استراتيجي 16-17 سبتمبر 2018 

252فكر واعمل بشكل استراتيجي 25-26 يونيو 2018

280فكر واعمل بشكل استراتيجي 28-29 أكتوبر 2018

63أمن اخلزينة، ضوابطه والتدقيق - فبراير 2018

70كتابة التقارير والبحوث الصحفية

80302

80302
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بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع(
ص. ب: 95 الصفاة 13001, الكويت

تلفون: 22422011 965+
فاكس: 22595804 965+

sustainability@nbk.com
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