
1

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

نحو رؤية أكثر شمواًل لالستدامة

احملتـويات 

03عن تقارير االستدامة لبنك الكويت الوطني 

مراحل تطور تقارير وإفصاحات بنك الكويت الوطني املتعلقة باالستدامة 
أصحاب املصالح والقضايا اجلوهرية 

04االلتزام بالريادة وأبرز األحداث 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
بنك الكويت الوطني: خمسة وستون عاًما من الريادة في تقدمي اخلدمات املالية

ملتزمون باالستدامة
ركائز االستدامة الست في بنك الكويت الوطني

10املساهمة في التنمية االقتصادية

دعم النمو االقتصادي والتنمية 
الشراكة في املشاريع املتعلقة باالستدامة

12خدمة العمالء 

تقدمي خدمات مميزة 
تسهيل احلصول على اخلدمات املصرفية
وسائل اتصال تتميز بالشفافية والنزاهة

16الريـادة في مجال احلوكمة 

حوكمة الشركات 
إدارة املخاطر 
هيكل امللكية 

23احترام وتطوير املوظفني

التدريب والتطوير
تخطيط التعاقب الوظيفي

التنوع / تكافؤ الفرص
صحة وسالمة املوظفني

إشراك املوظفني
املكافآت واملزايا

العمالة وحقوق اإلنسان

35االهتمام ببيئتنا 

املبنى الرئيسي اجلديد لبنك الكويت الوطني
تأثيرنا البيئـي

دمج االستدامة في املنتجات واخلدمات

47املسؤولية االجتماعية

املساهمة في تطوير املجتمعات
نبذة عن مبادراتنا اإلجتماعية

األركان األربعة الرئيسية ملساهماتنا املجتمعية



3

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

عن تقارير االستدامة لبنك الكويت الوطني 

مراحل تطور تقارير وإفصاحات بنك الكويت الوطني املتعلقة باالستدامة 
على مدى 65 عاًما ومنذ بداية تأسيسه، حرص بنك الكويت الوطني على تناول وتغطية ممارسات احلوكمة واألداء املالي للبنك في تقريره السنوي. ومنذ 
عام 2008، بدأ بنك الكويت الوطني في نشر التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية. وكانت تقارير املسؤولية االجتماعية في املاضي تركز في املقام األول 
على مبادراتنا املجتمعية في الكويت، باإلضافة إلى إبراز برامجنا البيئية الرئيسية. ونقوم اليوم بإصدار تقرير االستدامة اخلاص ببنك الكويت الوطني لعام 
2016 والذي ميثل نهًجا جديًدا نحو قيامنا بإعداد تقرير أوسع نطاًقا يتناول التأثيرات والقضايا االجتماعية والبيئية والفرص املتعلقة باالستدامة والتي 

تعتبر مثار اهتمام أصحاب املصالح. ويقدم هذا التقرير، وهو أول تقرير كامل من نوعه لبنك الكويت الوطني حول االستدامة، معلومات حول ممارسات 
ومساهمات ومبادرات بنك الكويت الوطني في احلوكمة واملجتمع والبيئة والصحة وتشمل السنوات األخيرة إلى نهاية العام 2016. وفي الوقت احلالي، 

تغطي معظم مبادراتنا البيئية نطاق عملياتنا في دولة الكويت.

أصحاب املصالح والقضايا اجلوهرية 
القطاعات  العمالء، املساهمني، املجتمع، املنظمات غير احلكومية، مختلف  الوطني ميثلون املوظفني،  الكويت  الرئيسيني في بنك  إن أصحاب املصالح 
والهيئات الصناعية، املوردين، اجلهات الرقابية واحلكومات. خالل حتديد القضايا اجلوهرية التي تثير اهتمام بنك الكويت الوطني، قمنا باالسترشاد 
برواد االستدامة واملنافسني في منطقتنا، ودراسة مؤشرات ومقاييس االستدامة املطبقة على الصعيد العاملي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
واالطالع على املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة الصادرة عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير على نطاق القطاع املالي )GRI(. كما قمنا بجمع 
املعلومات من مدراء ميثلون مجاالت وظيفية مختلفة داخل بنك الكويت الوطني، مبا في ذلك عالقات املستثمرين. وبناًء على هذا التحليل، حددنا مجاالت 
التركيز الستة الرئيسية من أجل املضي قدًما نحو حتقيق االستدامة في بنك الكويت الوطني واملوضحة في هذا التقرير وهي: املساهمة في التنمية 

االقتصادية، خدمة العمالء، الريادة في مجال احلوكمة، احترام وتطوير املوظفني، االهتمام ببيئتنا ومسؤوليتنا االجتماعية.
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في  بارزة  مكانة  الوطني ستساعده في حتقيق  الكويت  بنك  تبناها  التي 
املنطقة وفي األسواق اخلارجية باعتباره "اخليار األول بني البنوك". إن 
بعض مشاريع االستدامة التي مّولها بنك الكويت الوطني مؤخًرا، أو إلتزم 
بتمويلها تشمل تطوير مصفاة الوقود، مشاريع الطاقة الشمسية، محارق 
املساكن  بناء  البحر،  مياه  حتلية  محطات  طاقة،  إلى  النفايات  حتويل 

وتشييد املستشفيات.

خدمة العمالء
يتمثل التركيز األساسي لبنك الكويت الوطني في جعل اخلدمات املصرفية 
إلى  ونهدف  العمالء  وقت  نُقّدر  وألننا  باملعلومات.  وأغنى  أسرع  أسهل، 
لتلبية  فعالة  آليات  الوطني  الكويت  بنك  أنشأ  خدمتهم،  جتربة  تعزيز 
احتياجاتهم على جميع مستويات مراحل اخلدمة. وبناًء على مواطن قوتنا 
املتمثلة في تقدمي خدمات عالية اجلودة، مستوى عاٍل من رضا العمالء، 
حلول مصرفية مبتكرة، توفر التكنولوجيا املتقدمة، خدمات العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة واإلشراك املستمر للعمالء، فإن بنك الكويت 
مجال  في  للعمالء  أفضل  جتربة  لتقدمي  كامل  بشكل  مستعد  الوطني 

اخلدمات املصرفية املستدامة.

الريـادة في مجال احلوكمة
صارمة  تدابير  ويعتمد  دوري  بشكل  احلوكمة  إطار  بتطوير  البنك  يقوم 
املتعلقة  السياسات  للمجموعة،  احلوكمة  دليل  على  لإلشراف  وفعالة 
والشفافية،  اإلفصاح  املهنية،  واألخالق  السلوك  ميثاق  مثل  باحلوكمة 
اإلبالغ عن املخالفات، سرية املعلومات وحماية حقوق أصحاب املصالح. 
وينصب تركيزنا احلالي على التطوير الفعال واملستمر ملنظومة احلوكمة 
املطبقة على مستوى املجموعة، ومبا يعزز ثقافة احلوكمة واإللتزام على 

مستوى كافة كيانات املجموعة.

احترام وتطوير املوظفني
إن بيئة العمل والثقافة التنظيمية الداعمة لدى بنك الكويت الوطني جتعلنا 
أحد "أفضل أماكن العمل" في املنطقة. وقد عمل البنك على تطوير ووضع 
برامج مفيدة للموظفني لتوفير بيئة عمل سليمة، مثل التدريب والتطوير، 
الصحة والسالمة وغيرها من املبادرات األخرى اخلاصة باملوارد البشرية. 
ومن بني مبادرات االستدامة الرئيسية األخرى: دعم العمالة الكويتية من 
الكويت  خالل توظيفها وتنميتها لشغل املناصب اإلدارية. كما يعزز بنك 
من  جيدة  بنسبة  اإلحتفاظ  خالل  من  العمل  مكان  في  التنوع  الوطني 

الكوادر النسائية واملوظفني متعددي اجلنسيات في الوظائف املختلفة.

العناية ببيئتنا
جهودنا  وتعزيز  التالي  املستوى  إلى  االستدامة  مببادرات  ارتقاءنا  إن 
لتحسني التأثير البيئي لعملياتنا، قد ساهم في انتقال بنك الكويت الوطني 
إلى مؤسسة ذات أثر كربوني منخفض وذلك مبا يتوافق مع مبادئ خط 
اجلديد  الرئيسي  مقرنا  أن  كما  كبيرة.  دفعة  أكسبنا  ما  وهو  اإلستواء 
في مدينة الكويت مت تصميمه وفق معايير LEED الذهبية للحفاظ على 
الطاقة، احلد من النفايات، احلد من انبعاثات الكربون وتوفير بيئة صحية 
تدويرها  املعاد  املواد  باستخدام  بني  فقد  ملوظفينا.  وخضراء  ومريحة 
واحمللية. وبعد رؤيتنا لالستدامة باعتبارها قيمة أساسية من قيم التميز 
في العمل، سيستمر بنك الكويت الوطني في معاجلة املسائل البيئية عبر 

أعمالنا وعملياتنا املختلفة.

املسؤولية االجتماعية
بنك  يستثمر  حيث  تام  بشكل  االجتماعي  بالعمل  االلتزام  على  نحرص 
والتي  االجتماعية،  املسؤولية  مبادرات  في  باستمرار  الوطني  الكويت 
جتاوزت قيمتها 170 مليون دينار كويتي خالل العقدين املاضيني. لقد كان 
حتديد ودعم عوامل التنمية في الشباب وتطوير الرعاية الصحية من بني 
أول  إنشاء  التي حتققت مؤخًرا هو  األولى. ومن بني إجنازاتنا  أولوياتنا 
مركز متخصص للعالج باخلاليا اجلذعية لألطفال في الكويت. وقد منح 
بنك الكويت الوطني جائزة "أفضل ممارسة اجتماعية في الصحة العامة" 

.GUST من قبل جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

تطوير املستقبل
إن املضي قدًما في مهمة بنك الكويت الوطني يتحقق بإدراك اإلمكانات 
عملياتنا  تقدمي  في  التميز  لتحقيق  السعي  خالل  من  ملؤسستنا  الكاملة 
وخدماتنا. كما أن تطبيق منوذج متميز ومتقدم لالستدامة، يعزز نهجنا 
االستراتيجي لتحقيق أهدافنا اخلاصة في تقدمي خدمات مالية مسؤولة 
الوقت ذاته. هذا ونرحب دائًما بأي مالحظات من  واحلفاظ عليها في 
اخلاصة  خطتنا  وحتقيق  املبادرة  هذه  لتعزيز  الكرام  املصالح  أصحاب 

باالستدامة.

ناصـر مساعـد السـايــر 
رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس جلنة البنك واملجتمع 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة : النهوض باالستدامة في بنك الكويت الوطني
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة 
وموظفينا، أن أعلن عن إصدار التقرير األول اخلاص باالستدامة لبنك 
إلى األمام في تقييم ووصف  الوطني. فقد خطونا خطوة هامة  الكويت 
السياسات  للبنك،  االجتماعية  املسؤولية  باالستدامة،  املتعلقة  اآلثار 

واالستراتيجيات، فضاًل عن برامج ومبادرات التطوير والتحسني. 

النمو املتأصل في قيمنا األساسية 
لقد متيز العام 2016 بالنمو واالجنازات. واستكماالً لكل ما مت حتقيقه، 
تبقى أولوياتنا هي بناء وتعزيز الثقة والوالء مع أصحاب املصالح باإلضافة 

إلى املجتمع الذي نعمل فيه. 
إن قيمنا األساسية املتمثلة في املثابرة والنزاهة والنهج احملافظ واملعرفة 
هي جزًءا ال يتجزأ من استراتيجيتنا اخلاصة بالعمل، اتخاذ القرار وبناء 
املالية  للخدمات  الوطني  الكويت  بنك  تقدمي  إلى  وباإلضافة  العالقات. 
األكثر متيًزا، فإننا نسعى جاهدين إلى تقدمي مزايا اقتصادية واجتماعية 
وبيئية تعود بالفائدة على منطقتنا. ومن هذا املنطلق، فقد كرسنا أنفسنا 
لكي نرتقي في مجاالت عدة أبرزها: اإلبتكار، التنمية البشرية، االزدهار 
االقتصادي، حماية بيئتنا وموظفينا من خالل تبني العديد من املبادرات 

االجتماعية والعمل على بناء مجتمعات سليمة.
التغيير  مواكبة  على  املتنامي  الطلب  تلبية  الوطني  الكويت  بنك  يواصل 
منتجاتنا  في  التكنولوجي  التقدم  عنصر  بإدخال  نقوم  حيث  والتطور. 
الناشئة.  األسواق  في  الواعدة  النمو  فرص  القتناص  وذلك  وخدماتنا 

وباإلضافة إلى تطور األعمال، نقوم بإتباع استراتيجيات لتطبيق االستدامة 
في تقدمي املنتجات، اخلدمات، السياسات واملمارسات اخلاصة باحلوكمة 
املصالح  أصحاب  أن  متاًما  ندرك  كما  البنك.  منو  ملواكبة  وذلك  ككل 

يتوقعون اآلن هذا التكامل في عملية االستدامة.

أصحاب املصالح والقضايا الهامة
ندرس باستمرار استراتيجيات حلول فعالة لتعزيز أدائنا في ستة مجاالت 
رئيسية متعلقة باالستدامة والتي تشكل أهمية ألصحاب املصالح وهي: 
في  الريادة  حتقيق  العمالء،  خدمة  االقتصادية،  التنمية  في  املساهمة 
ومسؤوليتنا  ببيئتنا  العناية  املوظفني،  وتطوير  احترام  احلوكمة،  مجال 
ومع  التقرير.  هذا  جوهر  تشكل  الستة  املجاالت  هذه  إن  اإلجتماعية. 
نلتزم مبستوى أعلى من اشراك املساهمني وحتديد  املضي قدًما، فإننا 

القضايا الهامة.

املساهمة في التنمية االقتصادية
النمو اخلاصة به لتطبيق  الكويت الوطني بتنسيق أهداف  لقد قام بنك 
من  البنك  يلعب  والتي   ،2035 لعام  الكويت  رؤية  ودعم  التنمية  خطط 
وفيما يخص  املنطقة.  املتسارع في  النمو  دعم  دوًرا محورًيا في  خاللها 
متويل املشاريع اخلاصة بتطوير البنية التحتية للحكومة الكويتية، فإن بنك 
الكويت الوطني ميول كذلك مشاريع التنمية العمالقة ومشاريع الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص ومشاريع توسعة الشركات. إن هذه املبادرات 

االلتزام بالريادة.. وأبرز احملطات 
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ملتزمون باالستدامة

املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع أساس ثقافتنا
لثقافته  أساساً  االجتماعية  املسؤولية  الوطني  الكويت  بنك  اتخذ  لطاملا 
ومحور  إرثنا  دائًما  الثقافة  هذه  وستبقى  عمل،  يوم  أول  منذ  وأعماله 
البنك  رفض  الذي  املشهور  الكويتي  التاجر  قصة  ومازالت  مساهماتنا. 
كفيل  وجود  بدون  بفتح خطاب ضمان  طلبه  األوسط  للشرق  البريطاني 
متداولة على نطاق واسع بني موظفي وعمالء بنك الكويت الوطني وحتى 
يومنا هذا، وهو ما حث وشجع مؤسسينا الكويتيني التسعة على تأسيس 
الواقعة سبًبا  الوطني منذ خمس وستني عاًما. وكانت تلك  الكويت  بنك 
رئيسًيا في نشوء فكرة امتالك بنًكا وطنًيا تتمثل رسالته في خدمة املصالح 
الوطني كأول بنك  الكويت  بالدرجة األولى. وهكذا تأسس بنك  الوطنية 
محلي في الكويت وأول شركة مساهمة في منطقة اخلليج العربي. وكان 
للمواطنني  املالية  االحتياجات  تلبية  الفترة هو  الثابت طوال هذه  هدفنا 

الكويتيني ودعم النمو االقتصادي للدولة. 

العناصر  على  تنطوي  رسالة  الوطني  الكويت  بنك  انتهج  البداية،  ومنذ 
األساسية لالستدامة واملسؤولية االجتماعية. وعندما افتتحنا أبوابنا ألول 
عمالؤنا  يتمكن  حتى  للبنك  مجاور  مياه صغير  سبيل  بوضع  قمنا  مرة، 
واملارة من احلصول على املياه مجانا. وميكننا القول بأن هذا العمل هو 

أول أعمالنا اخليرية. 

وقد لعب بنك الكويت الوطني ومازال يلعب دوًرا بارًزا في التنمية االقتصادية 
وإنشاءات البنية التحتية في الكويت. وبناًء على خبرتنا املصرفية العميقة، 
املميزة  واالستثمارية  املالية  واحللول  اخلدمات  نطاق  بتوسعة  قمنا 

واملتكاملة التي نقدمها لألفراد والشركات واملؤسسات في املنطقة. 

ثابتة ومستمرة ملساهميه،  الوطني من حتقيق عوائد  الكويت  بنك  متكن 
فضاًل عن تطوير املمارسات األخالقية للحوكمة واإلدارة، وإيالء االهتمام 
ملوظفينا، وإتباع السبل الالزمة لتقليل اآلثار السلبية على البيئة واالستثمار 
في املجتمع الذي نعمل فيه. كما نقوم بتقدمي خدمات مميزة لعمالئنا على 
الصعيدين احمللي والعاملي، مما يُكسب بنك الكويت الوطني سمعة مرموقة 
البنوك أماًنا وموثوقية في منطقة الشرق األوسط  بتصنيفه كأحد أكثر 

وشمال أفريقيا والعالم.

الوطني  الكويت  بنك  قام  باالستدامة،  وصفها  وقبل  السنوات  مر  وعلى 
اخلدمة  وجودة  االقتصادي  واإلسهام  والتحفظ  النزاهة  مفاهيم  بدمج 
وأهدافنا  رسالتنا  من  يتجزأ  ال  كجزء  واحلوكمة  االجتماعية  واملسؤولية 

وممارساتنا. 

نهج جديدة نحو االستدامة
لقد طرأت متغيرات عدة على املجال الذي ميارس من خالله بنك الكويت 
الوطني أنشطته، ونحن نعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية واالستفادة 
منها بقدر اإلمكان، والسعي الدائم لتلبية االحتياجات واملتطلبات املتنامية 
مدار  على  املتاحة  اإللكترونية  املصرفية  باخلدمات  يتعلق  فيما  للعمالء 
الساعة 24/7، ووضع استراتيجيات النجاح في بيئة جيوسياسية متغيرة 
بشكل مستمر، باإلضافة إلى االستفادة من فرص النمو احمللية والدولية. 
بالتغير املناخي  املتعلقة  البيئية  التحديات  وفي سياق متصل، ومع تزايد 
والتأثيرات السلبية األخرى للقطاع الصناعي على البيئة واملجتمع، فقد 
بشأن  واملجتمع  واملستثمرين  العمالء  وتوقعات  طموحات  سقف  ارتفع 
الحظنا  كما  املالية.  املؤسسات  في  االجتماعية  واملسؤولية  االستدامة 
املالية لضغوط متزايدة من  العاملي تتعرض املؤسسات  أنه على الصعيد 
واملصاحبة  باالستدامة  املتعلقة  املخاطر  من حدة  والتخفيف  تقييم  أجل 
الشركات  تقوم  أن  باملجموعة  املصالح  أصحاب  ويتوقع  لالستثمارات. 
التي تقدم اخلدمات املصرفية واملالية بإدخال مفاهيم االستدامة البيئية 
االستثمار،  وخيارات  املخاطر  إدارة  ضمن  واالقتصادية  واالجتماعية 
وعروض املنتجات واخلدمات، استهالك املوارد واالنبعاثات الناجتة عنها، 
االجتماعية، سياسات  املشاركة  والسالمة،  األمن  البشرية،  املوارد  تنمية 
وممارسات احلوكمة، فضاًل عن اإلفصاحات والتقارير املتعلقة باحلوكمة 
الوطني  الكويت  بنك  ويلتزم  الشركات.  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
بتطــوير سياســات وممـــارسات االستدامة لديــــه وإصدار تقاريـــر أكثــــر 
شمولية حول تأثيره البيئي وماهية السياسات واملمارسات اإلدارية لديه، 
التزامه أيًضا  كما يلتزم بنشر ما يقوم به بأفضل طريقة ممكنة بجانب 

مبواكبة الظروف املتغيرة والتوقعات الصارمة في هذا املجال.

لدى بنك الكويت الوطني أساًسا قوًيا، يتمثل في القيادة العليا املستقرة 
القوية  القاعدة  والتكّيف. ومن خالل هذه  واالبتكار  املجتمعية  والقواعد 
ميكننا االنطالق نحو آفاٍق جديدة. إن كل هذه املميزات املتمثلة في قيمنا 

)املوضحة في صفحة 8( تعزز وتدعم التزامنا جتاه حتقيق االستدامة. 

االستدامة  اعتبارات  دمج  على  ينطوي  جديًدا  مساًرا  اآلن  نسلك  نحن 
ضمن نطاق أعمالنا الرئيسية. إن هذا املسار اجلديد يؤدي إلى حتقيق 
قيمنا  مع  ينسجم  أنه  إلى  باإلضافة  وجّيدة،  ناجحة  جتارية  ممارسات 
األخالقية ورسالتنا. وميكن ملبادرات واستثمارات االستدامة املتطورة أن 
املبتكرة، وحتفز فرص  املنتجات واخلدمات  تقلل حجم املخاطر وتشجع 
االستدامة  مفهوم  تطبيق  أن  كما  العمالء.  رضا  مستوى  وحتسن  النمو، 
يؤدي إلى حتسني مساهماتنا وتأثيرنا البيئي بشكل عام، وتعزيز مكانتنا 
بشكل  وميكننا  التجارية  عالمتنا  قيمة  وزيادة  وخارجها،  املنطقة  في 
أفضل على الوفاء بتوقعات املستثمرين واألطراف املعنيني اآلخرين، زيادة 
فرص احلصول على رأس املال وإضفاء مزيًدا من األمان على قراراتنا 

االستثمارية املستقبلية.

تأسس بنك الكويت الوطني العام 1952 ليكون أول مصرف وطني في دولة 
الكويت ومنطقة اخلليج العربي. ومنذ تأسيسه كأول بنك محلي في دولة 
الكويت الناشئة، احتل موقًعا ريادًيا بني أقرانه في القطاع املصرفي في 
املنطقة. ويقدم بنك الكويت الوطني حالًيا مجموعـة متكاملة وشاملة مـن 
اخلدمـات املصرفية واالستثمارية لعمالئه من الشركات ورجال األعمال 
واملؤسسات، باإلضافة إلى عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة واملمتازة 

والشخصية في دولة الكويت والعواصم العاملية.

على مدى العقود الثالثة األولى، كان تركيزنا منصًبا على السوق الكويتية. 
التوسع  الوطني في وضع خطة  الكويت  الثمانينات، بدأ بنك  وفي بداية 
مصرفية  خدمات  توفر  فروع  افتتاح  طريق  عن  اجلغرافية  الناحية  من 
متكاملة في جنيف، لندن، نيويورك، باريس، سنغافورة، البحرين ولبنـان. 
وكانت تتمثل أهدافنا في تلبية احتياجات عمالئنا بشكل أفضل، وتوفير 
أماكن مناسبة وآمنة لودائعهم، فضاًل عن جذب االستثمارات والتدفقات 

التجارية إلى الكويت.

بلدان  في  بالتوسع  قراًرا  الوطني  الكويت  بنك  اتخذ   ،2004 العام  وفي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تتميز بفرص النمو الواعدة 
ومصر  العراق  في  االستحواذات  من  بالعديد  القيام  طريق  عن  وذلك 
وتركيا، باإلضافة إلى افتتاح فروع في األردن، اململكة العربية السعودية 
انطلقت استراتيجية منو  املتحدة )دبـي(. كما  العربية  )جـدة( واإلمارات 
على  فعل  كرد  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  نحو  الوطني  الكويت  بنك 

بنك الكويت الوطني: خمسة وستون عاًما من الريادة في تقدمي اخلدمات املالية 

في  فرعه  البنك  افتتح   ،2013 العام  وفي  اإلقليمي.  االستقرار   حال عدم 
الوطني ميتلك  الكويت  أبوظبي. وكما في 31 ديسمبر 2016، أصبح بنك 
شبكة تضم 153 فرًعا محلًيا وعاملًيا وشركة تابعة ومكاتب متثيل في 15 بلًدا.

الكويت الوطني أكبر مجموعة مصرفية رائدة في  وتعتبر مجموعة بنك 
والتسليفات،  العمالء  وقروض  والودائع  األصول  حيث  من  الكويت  دولة 
حيث يستأثر بنك الكويت الوطني بحصص سوقية كبيرة من ودائع العمالء 
بطاقات  واستخدام  الكويتيني  للعمالء  الشخصية  املصرفية  واخلدمات 
االئتمان الشخصية؛ باإلضافة إلى أعلى حصة سوقية في قطاع الشركات 
األجنبية والتمويل التجاري. كما نتميز بأننا املجموعة املصرفية الوحيدة 
التقليدية  املصرفيتني  السوقني  في  أنشطتها  تزاول  التي  الكويت  في 
واإلسالمية على حد سواء. ويسعى بنك الكويت الوطني جاهًدا للحفاظ 
اخلدمات  تقدمي  مجال  في  املصرفية  السوق  في  الريادي  موقعه  على 
وتوسيع  واخلاصة،  الشخصية  املصرفية  واخلدمات  للشركات  املصرفية 
اخلدمات  تقدمي  توفر  بطرق  اجلغرافي  تواجدنا  وتعزيز  خدماتنا  نطاق 

بشكل أفضل لعمالئنا. 

وتتمثل استراتيجية أعمال بنك الكويت الوطني حالًيا في الدفاع وتعزيز 
موقعنا الريادي في الكويت وذلك عن طريق تنويع محفظة منتجاتنا وتوسعة 
التعاون  مجلس  دول  في  )خاصة  اجلغرافية  الناحية  من  أعمالنا  نطاق 
باألعمال  احلافل  سجلنا  على  احلفاظ  في  استمرارنا  ويُعد  اخلليجي(. 

املصرفية اجلديرة بالثقة واملسؤولة ركًنا أساسًيا في هذه االستراتيجية.
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ركائز االستدامة الست في بنك الكويت الوطني

قمنا بتحديد مجاالت التركيز الستة الرئيسية من أجل املضي قدًما نحو حتقيق االستدامة في بنك الكويت الوطني. سوف نقدم فيما يلي حملة سريعة 
عن نشاطنا في كل مجال من هذه املجاالت. يستعرض هذا التقرير الحقاً سياسات االستدامة واألداء واملبادرات اخلاصة ببنك الكويت الوطني بشكل 

أكثر تفصياًل.

املساهمة في التنمية 
االقتصادية

   

خدمة العمالء 
الريادة في 

مجال احلوكمة

الشـــريك الرئيســـي في متويل مشـــاريع التنمية 	 
احلكوميـــة وتطوير البنيـــة التحتية 

اخليار املصرفي األول للشركات الكبرى	 

متويل مشروع الوقود البيئي املتعلق باالستدامة	 

احلفـــاظ علـــى موقعنـــا بـــني أكثر 	 
البنـــوك أماًنـــا في العالـــم للمرة 11 

التوالي علـــى 

90% نســـبة رضـــا العمـــالء علـــى 	 
مســـتوى مجموعـــة بنـــك الكويـــت 

الوطنـــي

االبتـــكار من أجل تلبيـــة احتياجات 	 
العمـــالء طوال مـــدة التعامل معهم

إجراء حتســـينات وإدخـــال خدمات 	 
إضافيـــة للعمـــالء ذوي االحتياجات 

اخلاصة

إطار حوكمة قوي	 

عقـــد دورات تدريبيـــة وورش عمـــل وجلســـات 	 
وتطبيـــق  باحلوكمـــة  يتعلـــق  فيمـــا  توعيـــة 

الرقابيـــة املتطلبـــات 

تقييـــم التطبيق الفعـــال للمجموعة في إطار 	 
احلوكمة سياسات 

املسؤولية االجتماعيةاالهتمام ببيئتنااحترام وتطوير املوظفني

املجموعــة	  فــي  املوظفــني  عــدد  إجمالــي   بلــغ 
 2,429 موظًفــا* )كمــا فــي ديســمبر 2016 منهــم

ــا  ــت، و125 موظًف ــة الكوي ــا فــي دول 2,271 موظف

فــي الوطنــي لالســتثمار، و33 موظًفــا فــي شــركة 
الوطنــي للوســاطة املاليــة(

توظيف 282 كويتية وكويتياً في 2016	 

الكويــت 	  بنــك  اســتثمر   ،2016  -  2015 فــي 
فــي  2.55 مليــون دينــار كويتــي  الوطنــي مبلــغ 
مبهــارات  تتعلــق  وتطويريــة  تدريبيــة  برامــج 
غســل  ومكافحــة  الفنيــة  واملهــارات  القيــادة 

املصرفيــة والدراســات  األمــوال 

تطويــر 	  فــي  الوطنــي"  "أنــا  مبــادرة  مســاهمة 
جــودة اخلدمــة وزيــادة رضــا العمــالء وتعزيــز 

ومســاهمتهم املوظفــني  مشــاركة 

لبنك 	  اجلديد  الرئيسي  املبنى 
 "LEED" مبعايير  الوطني  الكويت 

الذهبية كونه مبنى صديًقا للبيئة

التي 	  املبادرات  من  العديد  إطالق 
السلبية  اآلثار  تقليل  إلى  تهدف 
على البيئة، مثل: ترشيد استهالك 
وإعادة  الورقية  واملنتجات  الطاقة 
واحلد  اإللكترونية  املعدات  تدوير 
وسائل  عن  الناجتة  االنبعاثات  من 

النقل

واالجتماعي، 	  البيئي  األثر  تقييم 
خط  ومبادئ  معايير  وتطبيق 
 )Equator Principals( اإلستواء 
االستثمارات  جميع  في  الالزمة 
بني  بالشراكة  املتعلقة  املالية 

القطاعني العام واخلاص

مبــادرات هامــة ضمــن ركائزنــا األربــع للعمــل 	 
رعايــة  االجتماعيــة،  التنميــة  االجتماعــي: 

األطفــال، الصحــة وحمايــة البيئــة

مبــادرات مميــزة للمجتمــع منهــا مبــادرة "أحلــم 	 
الكويــت  مــع مستشــفى  بالتعــاون  أكــون"  أن 
الوطنــي لألطفــال، أكادمييــة الوطنــي، ســباق 

ــف الشــواطىء ــي للمشــي وتنظي الوطن

أكثــر مــن 170 مليــون دينــار كويتــي مســاهمات 	 
اجتماعيــة خــالل عقديــن

* باستثناء بنك الكويت الوطني انترناشيونال وبنك بوبيان

رؤيتنا، رسالتنا وقيمنا
رؤيتنا »أن نكون البنك الذي تعرُفه وتثُق به بفضل قيمنا األساسّية، موّظفينا واخلبرات التي نُقدمها«. تهدف استراتيجيتنا وقراراتنا وعالقاتنا إلى حتقيق 

رسالة ورؤية بنك الكويت الوطني مع مراعاة قيمنا األساسية.

القيم األساسية لبنك الكويت الوطني رسالة بنك الكويت الوطني

املثابرة تقدمي خدمات مالية ذات مستوى عاملي وخدمة عالية اجلودة لعمالئنا 

النزاهة استقطاب أفضل الكفاءات املصرفية في املنطقة وتطويرها واحلفاظ عليها

التحفظ  القيام مبسؤوليتنا جتاه املجتمع الذي نعمل فيه

املعرفة اإللتزام املطلق بقيمنا األساسية وهي املثابرة، النزاهة، التحفظ واملعرفة

بذلك، نستطيع أن نواصل حتقيق أعلى العوائد ملساهمينا 



1011

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

الشراكة في املشاريع املتعلقة باالستدامة
يلعب بنك الكويت الوطني دوًرا رئيسًيا كشريك مالي في املشاريع الكبرى املتعلقة باالستدامة. وتتضمن املشروعات اجلاري تنفيذها في مجال التنمية 
أعمال تطوير مصفاة الوقود البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية، مشروع حتويل النفايات إلى طاقة باستخدام احملارق، محطات حتلية مياه البحر، توفير 
الوحدات السكنية وإنشاء املستشفيات. وموضح أدناه شرحاً مختصراً عن مشروع الوقود البيئي اخلاص بشركة البترول الوطنية الكويتية وهو املشروع 

الذي يلعب فيه بنك الكويت الوطني دور الشريك املمول واملالي. 

مشروع الوقود البيئي 

قام بنك الكويت الوطني خالل العام وبالتعاون مع عدد من البنوك احمللية األخرى، بتنسيق، هيكلة وترتيب قرض بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي لتزويد 
شركة البترول الوطنية الكويتية بالتمويل الالزم ملشروعهم االستراتيجي املعروف باسم الوقود البيئي. إن شركة البترول الوطنية الكويتية هي شركة تابعة 
فرعية مملوكة بالكامل ملؤسسة البترول الكويتية وتزاول أعمالها من خالل ثالث مصاٍف محلية )الشعيبة وميناء األحمدي وميناء عبداهلل(، بقدرة تكريرية 
تبلغ 936,000 برميل يومًيا. كما أن شركة البترول الوطنية الكويتية تتولى مسؤولية التسويق احمللي للوقود وإدارة وتشغيل خمسة مرافق للتصدير البحري 

فضاًل عن مرافق مؤقتة الستيراد الغاز الطبيعي املسال. 

وينطوي املشروع، الذي يعد جزًءا من خطة التنمية االقتصادية لدولة الكويت والبالغة 99.3 مليار دوالر أميركي، على أعمال ربط وحتديث وتوسعة اثنتان 
من أكبر املصافي في الشرق األوسط، وهما مصفاتي ميناء عبداهلل وميناء األحمدي. وتتضمن أعمال التطوير والتحديث وحدة استخالص الكبريت ووحدة 
إزالة الكبريت من زيت الغاز، حيث من املتوقع أن ينخفض محتوى الكبريت في املنتجات البترولية إلى 5%. سوف يتم دمج العديد من املرافق املتواجدة 

خارج موقع املصفاة ضمن العمليات التشغيلية، مما يحد قلياًل من التلوث الناجت عن وسائل النقل. 
ومن املتوقع أن يوفر املشروع الثاني، مصفاة الزور اجلديدة، طاقة تكريرية تبلغ 225,000 برميل يومًيا من الوقود ذي احملتوى الكبريتي املنخفض )أقل من 

1% كبريت مقارنة بالنسبة احلالية البالغة %4(.

 
وبشكل مجمل، فإن مشروع الوقود البيئي يهدف إلى حتديث وتطوير وحتسني مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبداهلل من أجل حتويلهم إلى مجمع كبير 

متكامل لتكرير النفط لتلبية االحتياجات املختلفة لسوق النفط العاملي.

وتتوقع شركة البترول الوطنية الكويتية أن تتسم مصفاتيها باملميزات التالية بعد االنتهاء من مشروع الوقود البيئي. 
مجمع تكريري متكامل لتلبية احتياجات األسواق املختلفة أ( 

القدرة على تلبية احتياجات األسواق احمللية والعاملية وفًقا للكميات واملواصفات العاملية بحلول 2020 ب( 
االرتقاء باألداء البيئي ومستويات السالمة ج( 

حتويل زيت الوقود ذي احملتوى الكبريتي املرتفع إلى منتجات بترولية عالية اجلودة د( 
خلق فرص عمل جديدة للعمالة الكويتية في مجال التكرير ه( 

املساهمة في التنمية االقتصادية

دعم النمو االقتصادي والتنمية | الشراكة في املشاريع املتعلقة باالستدامة

دعم النمو االقتصادي والتنمية
متاشًيا مع غايتنا في دعم النمو االقتصادي للكويت، كان بنك الكويت الوطني ومازال في طليعة اجلهات املمولة ملشاريع تطوير البنية التحتية اخلاصة 
باحلكومة الكويتية والتي تقع ضمن نطاق خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، حيث يقدم التمويل الالزم للمشروعات احلكومية العمالقة منها على سبيل 
املثال مشروع محطة الزور الشمالية إلنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه وغيرها من مشاريع الـ BOT مثل توسعة محطة الصليبية ملعاجلة مياه الصرف 
الصحي. وبدأت املرحلة األولى من مشروع محطة الزور الشمالية إلنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه في نوفمبر 2016، األمر الذي ساهم في زيادة 
توليد الطاقة الكهربائية في البالد بشكل ملحوظ وبأقل تكلفة إلى جانب توفير فرص عمل للكويتيني. من جهة أخرى، مازال العمل مستمراً في مشروع 

توسعة محطة الصليبية ملعاجلة مياه الصرف الصحي ومن املتوقع أن يتم اإلنتهاء من املشروع في العام 2017.
 

أما فيما يتعلق مبشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فقد كان بنك الكويت الوطني أكبر البنوك املشاركة في توفير التمويل التجاري للمشاريع. 
ففي العام 2016، قّدم بنك الكويت الوطني الدعم للمتقدمني بالعطاء ملشروع محطة الزور الشمالية إلنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه - املرحلة 
الثانية - ومشروع معاجلة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد ومشروع العديلية لتوليد الطاقة الشمسية. وبهدف تسهيل دعم مشاريع التطوير والبنية 
التحتية، قام بنك الكويت الوطني بتشكيل وحدة متويل املشروعات املتخصصة كوحدة استراتيجية جديدة لتلبية احتياجات أنشطة متويل املشروعات 

وإدارتها بطريقة مثلى على أيدي فريق متخصص ميلك خبرة طويلة في مجاله على مستوى املنطقة.
وخالل العام 2016، مت تكليف بنك الكويت الوطني للقيام بقيادة العديد من التحالفات املصرفية لتوفير تسهيالت متويلية بقيمة 5 باليني دوالر أميركي 
لشركة ايكويت للبتروكيماويات ومتويل ما يقارب 280 مليون دوالر أميركي للشركة الكويتية للستايرين. وقد ساهم هذا الدعم املقدم من بنك الكويت 

الوطني في تعزيز منو األعمال التشغيلية لشركة ايكويت للبتروكيماويات.
 

وحتتل مجموعة بنك الكويت الوطني مكانة متميزة بفضل موقعنا املتقدم في السوق وخبرتنا الفريدة في مجال هيكلة وقيادة الصفقات الكبرى وأعلى 
حد قانوني لإلقراض. كمـا حافظنا على أعلى حصة سوقية في أغلب قطاعات األعمال، وذلك نتيجة اخلدمات املميزة واملنتجات املتطورة التي نوفرها.

 
تفرض مجموعة بنك الكويت الوطني سيطرتها على السوق باعتبارها اخليار األول للشركات الرائدة في الكويت. وحتتل مجموعة اخلدمات املصرفية 
نها من اقتناص أي فرص أعمال جاذبة لالستثمارات باإلضافة إلى مواصلة دعم الطموحات التنموية  للشركات في بنك الكويت الوطني موقًعا جّيًدا ميِكّ

الوطنية على املدى الطويل، وذلك بفضل موقعها املتقدم في السوق وخبرتها الفريدة فيما يتعلق بهيكلة وقيادة الصفقات الكبرى في السوق الرأسمالي.

خطة التنمية 2035 لدولة الكويت

رؤية  الصباح  اجلابر  األحمد  الشيخ صباح  البالد  أمير  السمو  الكويت تصور حضرة صاحب  دولة  تتبع 
2035". وتتركز رؤية احلكومة على حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري رائد في املنطقة والعالم. 

مت وضع خمسة أهداف استراتيجية: 
قيادة القطاع اخلاص للتنمية وفق آليات محفزة  )1

تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية   )2
إدارة حكومية فعالة   )3

دعم التنمية البشرية واملجتمعية   )4
زيادة الناجت احمللي االجمالي ورفع مستوى معيشة املواطن  )5

ومع اكتساب خطة تنمية الكويت 2035 مزيًدا من الزخم، فإن بنك الكويت الوطني يلعب دوًرا هاًما في املساعدة على توفير التمويل ملشاريع 
تطوير البنية التحتية والتنمية االقتصادية. إضافة إلى ذلك، فقد شارك بنك الكويت الوطني في طاولة احلوار املستديرة املتعلقة بخطة التنمية 

الوطنية لدولة الكويت. 
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رضا العمالء
إن املوقع املتميز الذي يحتله بنك الكويت الوطني يعود إلى املثابرة في تزويد عمالئنا بأفضل اخلدمات التي تلبي كامل احتياجاتهم. كما يتفانى موظفو 
بنك الكويت الوطني في عملهم لضمان حتقيق رضا العمالء في كل قطاع من قطاعات أعمالنا ولتلبية مستوى توقعاتهم وحتى جتاوزها. وبشكل عام، 
حصل بنك الكويت الوطني على معدالت ممتازة في استطالعات رضا العمالء: 91% في مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد في الكويت، 90% في 
مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة، 91% في مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات و90% في بنك الكويت الوطني - مصـر. وفي الوقت ذاته فإن 
توقعات العمالء في تزايد مستمر من جهة توفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة من حيث االستخدام، باإلضافة إلى إمكانية االستفادة منها بشكل 

أكثر فاعلية لتلبية االحتياجات اخلاصة. 

مستوى رضا
العمالء 

زيادة مستوى توقعات العمالء 

بنك الكويت الوطني-خدمات الشركات %91
 مصر %90

اخلدمات املصرفية اخلاصة 
%90

اخلدمات الشخصية - 
الكويت %91

معلومات وافية )تخصيصها حسب االحتياجات(خدمات سريعةخدمات سهلة االستخدام 

*املصدر: قسم األبحاث في بنك الكويت الوطني

 جتربة ممتازة للعمالء وتطور يجمع كل القطاعات على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني*

خدمـة العمــالء

تقدمي خدمات مميزة | تسهيل احلصول على اخلدمات املصرفية | قنوات تواصل تتميز بالنزاهة

تقدمي خدمات مميزة 
منذ تأسيسه، يُعرف بنك الكويت الوطني بأنه "البنك الذي تعرفه وتثُق به". وتشكل عملية تقدمي اخلدمات عالية اجلودة ركيزة أساسية في احتالل بنك 
الكويت الوطني ملكانته املرموقة في السوق احمللية وحتقيق النمو في املنطقة والعالم، باإلضافة إلى كونها جزًءا ال يتجزأ من طريقة إدارة أعمالنا اليومية. 
تنبع قوة بنك الكويت الوطني من فهمنا العميق الحتياجات العمالء، إجراء األبحاث الالزمة ملتابعة آخر تطورات األسواق ومالحظة أي تغيير على مستوى 
احتياجات العمالء، قدرة البنك على إطالق منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية متطلباتهم، التزامنا بتقدمي خدمة عمالء متميزة وتكريس جهودنا لتحقيق 

أداء مالي ممتاز وثابت.

جودة اخلدمات املصرفية
لطاملا متّيز بنك الكويت الوطني على نطاق واسع بتقدمي اخلدمات املصرفية عالية اجلودة، كما أنه يبقى اخليار األول للعمالء بسبب ثبات أدائه كبنك آمن 

ومستقر لفترات طويلة األمد. وتقف اجلوائز العديدة التي حصل عليها واملوجزة أدناه كدليل واضح يؤكد مدى قوة أدائه وخدماته املصرفية.

قيمة العالمة التجارية
يتمتع بنك الكويت الوطني بسمعة مرموقة ودرجة عالية من االنتشار من حيث العالمة التجارية إذ أن قيمة عالمتنا التجارية قوية ومتنامية. ويعتبر بنك 
الكويت الوطني بني أكبر 10 بنوك في قائمة العالمات التجارية املصرفية األعلى قيمة في الشرق األوسط والعالمة التجارية األعلى قيمة في الكويت 
وفًقا للتقرير الصادر عن الشركة العاملية لتقييم العالمات التجارية "براند فاينانس"، ومت تصنيف العالمة التجارية لبنك الكويت الوطني عند AA. وجتدر 
اإلشارة إلى أن تقييم براند فاينانس يرتكز على معايير عدة منها األداء املالي وتوقعات اإليرادات ومعدالت النمو ومؤشر قوة العالمة التجارية واالستدامة 

وإحصاءات احملللني.

أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم 11 مرة متتالية 
من 2009 إلى 2016 )مرتان في أعوام 2009 - 

)2013 - 2012
مصرف العام - الكويت 2007 - 2008، 2010 أفضل بنك في الكويت 1994 - 2016

2016 - 2015 - 2013 ،2011 -

أفضل بنك في الشرق األوسط
2015 - 2013 - 2010

 أفضل بنك في الشرق األوسط
2013 ،2011 - 2010 ،2008 - 2007

مصرف العام - الشرق األوسط
2011 - 2010 ،2008 - 2007

أفضل بنك في الكويت
من 2010 إلى 2016

أفضل مؤسسة مدارة مهنياً في الشرق األوسط 
2013 - 2012

لتمويل  بنك  وأفضل  مصرفية  خدمات  أفضل 
املشاريع 2009

في  اخلاصة  املصرفية  للخدمات  بنك  أفضل 
الكويت 2015 - 2016

في  اخلاصة  املصرفية  للخدمات  بنك  أفضل 
صفقة العام - الشرق األوسط 2007، 2009الكويت 2006، 2009 - 2015 - 2016 - 2017

الشرق  في  التمويل  مخاطر  إلدارة  بنك  أفضل 
األوسط 2016

الكويت  في  االستثمارية  للخدمات  بنك  أفضل 
2009

صفقة العام - الكويت 
2007 - 2005 ،2004 ،2002 - 2001

أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت
من 2008 إلى 2017

في  اإلقليمي  املصرفي  للقطاع  مساهمة  أكبر 
الشرق األوسط 2008

أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في 
الشرق األوسط 2013 - 2015 - 2016

أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في 
الكويت من 2013 إلى 2016

أفضل مزود لصناديق أسواق النقد في الشرق 
األوسط 2011 - 2012
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قمنا بتخصيص أجهزة سحب آلي خلدمة العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة في ستة فروع تغطي جميع احملافظات الست، وجهازاً آخر في جمعية 
املكفوفني ليصبح العدد اإلجمالي ألجهزة السحب اآللي التي تقدم اخلدمات املصرفية لذوي االحتياجات اخلاصة 7 أجهزة. ومت تزويد هذه األجهزة 
بخاصية إضافية وهي وجود منفذ للسماعات ميكن للعمالء املكفوفني من خالله وضع سماعاتهم اخلاصة ومن ثم استخدام لوحة مفاتيح جهاز السحب 
اآللي إلجراء املعامالت وعمليات السحب. وتكون شاشة اجلهاز بيضاء دون أي معلومات خالل إجراء املعامالت، وذلك لتجنب إطالع املارة على محتويات 
الشاشة. كما توجد ميزة أخرى في هذا اجلهاز، أال وهي مالءمة ارتفاع جهاز السحب اآللي ملستوى ارتفاع الكرسي املتحرك، مما يوفر الراحة للعمالء 

الذين يستخدمون الكراسي املتحركة. 

قنوات تواصل مع العمالء تتميز بالنزاهة 
يعمل بنك الكويت الوطني بشكل دؤوب على تطوير التواصل بطريقة نزيعة وشفافة مع أصحاب املصالح. كما يتم تزويد املستثمرين مبلخصات واضحة 
وشاملة حول أدائنا وحتليالت أعمالنا واستراتيجيتنا. ويسعى موظفو بنك الكويت الوطني جاهدين نحو فتح قنوات تواصل مباشرة ونزيهة ومناسبة مع 
العمالء حول املنتجات، باإلضافة الى ملخصات حول املخاطر والقرارات املالية املتعلقة بهم. كما قمنا بتعزيز عالقاتنا القوية مع اجلهات الرقابية، فضاًل 
عن التزامنا بجميع القوانني واللوائح املعمول بها. وفي هذا اإلطار، يتم تدريب موظفي البنك اجلدد على برامج مكافحة غسل األموال كما يتم تزويدهم 
دورًيا بآخر التطورات والقرارات في هذا املجال. ميكنكم اإلطالع على املزيد من التفاصيل في فقرة التدريب على مكافحة غسل األموال وبرنامج "أنا 
الوطني" لتحسني جودة خدمة العمالء. وتتمثل إحدى نقاط القوة لدى بنك الكويت الوطني في قدرتنا على بناء عالقات استراتيجية قوية واحلفاظ عليها 

عبر هذه القطاعات املتعددة، وإن هذه امليزة مدعومة بالثقة والنزاهة لطاملا كانت أحد العوامل الهامة للغاية بالنسبة لتعزيز فعالية ومنو أعمالنا. 

االبتكـار
يقودنا التركيز على العمالء نحو ارتياد آفاٍق جديدة. حيث أننا راجعنا أفكارنا وخططنا لتطبيق تقنيات جديدة من شأنها تلبية احتياجات العمالء بشكل 
أفضل، سواء كانت متعلقة بحياتهم أو مجتمعهم في الكويت أو في اخلارج. نحن نعمل على توفير خدمات مصرفية شخصية آمنة ومناسبة ومالئمة 
ألمناط حياة وتوقعات العمالء، حيث بإمكان العمالء إجناز معامالتهم من خالل خدمة الوطني عبر املوبايل وإمكانية الوصول الفوري للخدمات على مدار 
الساعة 24/7. كما يحرص بنك الكويت الوطني على تصميم منتجات تلبي االحتياجات املتغيرة للعمالء في كل مرحلة من مراحل حياتهم، وإضافة املزيد 
من العروض التي تركز على الشباب، وإيصال خدماتنا إلى مراكز التسوق التي مازالت تعد كوجهة اجتماعية هامة. ومن األمثلة على ذلك، خدمة "الدفع 
باللمس“ NBK Tap & Pay” عبر أجهزة نقاط البيع التي تهدف إلى توفير وقت العمالء ومنحهم جتربة مصرفية متميزة. كما تتيح هذه التقنية املصرفية 
املتطورة للعمالء إمكانية الدفع مبجرد ملس بطاقتهم جلهاز نقطة البيع بالنسبة للمشتريات التي تبلغ قيمتها 10 د.ك أو أقل. وإلى جانب ذلك، دَشن بنك 
الكويت الوطني مؤخًرا تقنية جهاز الصرف التفاعلي )ITM( الذي يسهل عملية إجراء املعامالت املصرفية عن بعد من خالل التواصل مع أحد موظفي 

البنك بالصوت والصورة.

تسهيل احلصول على اخلدمات املصرفية

يقوم بنك الكويت الوطني بتطوير اخلدمات بشكل أكثر فاعلية لتلبية احتياجات كافة عمالئنا. واستناًدا إلى تعليمات وتوجيهات بنك الكويت املركزي بتوفير 
خدمات مصرفية للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة في كل محافظة، فقد أطلقنا مبادرات من أجل تسهيل حصول ذوي االحتياجات اخلاصة على 

اخلدمات املصرفية في عدد من فروعنا آخذين في احلسبان جميع أشكال اإلعاقة لتكون لدينا فروعاً صديقة لهم: 

· جميع فروع بنك الكويت الوطني مجهزة مبداخل تسهل دخول مستخدمي الكراسي املتحركة )املمرات املنحدرة(	
· توفر فرع مخصص لذوي االحتياجات اخلاصة في: 	

الفرع الرئيسي لبنك الكويت الوطني 	 
فرع سينما الساملية	 
فرع الفحيحيل الساحلي 	 
فرع مبارك الكبير 	 
فرع سعد العبداهلل 	 
فرع الرحاب	 

· حتتوي معظم فروع بنك الكويت الوطني على صناديق األمانات والتي تضمن األولوية والراحة وسهولة الوصول للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة 	
· توفر جهاز سحب آلي مخصص لذوي االحتياجات اخلاصة في كل فرع من الفروع املذكورة أعاله، حيث تزود عمالءنا بالراحة واألمان نظراً لوجودها 	

في غرفة خاصة مغلقة:
كرسي متحرك بارتفاع مناسب 	 
خاصية استخدام السماعات 	 
لوحة مفاتيح برايل	 

· املستندات 	 بنسخ فورية من  العمالء  لتزويد  الستة املخصصة خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك  الفروع  برايل في  بلغة  توفير طابعة مزودة 
املطلوبة، في حال احلاجة إليها

· القدرة على التعرف على حسابات العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة مبجرد تزويدنا باملستندات املطلوبة لتسهيل التعرف عليهم في الفرع 	
· يتواجد موظف عالقات واحد على األقل في الفرع خلدمة العمالء ذوي االحتياجات اخلاصة، ويكون لديه القدرة على استخدام لغة اإلشارة 	
· يتم توفير جهاز لوحي iPad في مكتب موظف العالقات. ويتضمن هذا اجلهاز جميع الشروط واألحكام باللغتني اإلجنليزية والعربية حتى يتسنى 	

للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة سماعها 
· إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية وبطاقة سحب آلي مقترنة بصورة العميل من ذوي االحتياجات اخلاصة 	
· تدريب 7 من موظفي بنك الكويت الوطني يعملون في ستة فروع مختلفة على استخدام لغة اإلشارة 	
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هيكل مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه
يتكون مجلس إدارة املجموعة من تسعة أعضاء غير تنفيذيني ميثلون املساهمني، ويتم انتخابهم عن طريق اجلمعية العمومية ملدة ثالث سنوات. ويهدف 

مجلس اإلدارة إلى تعزيز جناح املجموعة على املدى البعيد وتوفير قيمة مستدامة لصالح مساهمي املجموعة.

يتسم هيكل مجلس اإلدارة بالتنوع في اخلبرات واملؤهالت واملعرفة العميقة في القطاع املصرفي وقطاعات األعمال التجارية األخرى. كما ميتلك مجلس 
املخاطر،  وإدارة  الداخلية  الرقابة  ونظم  واحلوكمة  االستراتيجي  والتخطيط  واالقتصاد  التمويل  مجاالت  في  الالزمة  املهارات  بصورة جماعية  اإلدارة 

باإلضافة إلى اخلبرات املتميزة في بيئة األعمال احمللية واإلقليمية.

ويتميز هيكل مجلس إدارة املجموعة بكونه متوازناً وغير معّقد مما يسهل عملية احلصول على املعلومات وتبادلها بشكل دقيق وفي الوقت املناسب بني 
كيانات املجموعة، وذلك من خالل احلفاظ على قنوات اتصال مباشرة بني كياناتها وجميع أصحاب املصالح، وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز مبادئ 

اإلفصاح والشفافية املتعلقة بعمليات املجموعة. وعالوة على ذلك، فإن هذا الهيكل يضمن احلفاظ على الدور الرقابي الفعال ملجلس اإلدارة وجلانه.

فيما يلي حملة موجزة عن هيكل مجلس إدارة بنك الكويت الوطني واللجان املنبثقة عنه: 
· جلنة احلوكمة 	
· جلنة املخاطر 	
· جلنة الترشيحات واملكافآت 	
· جلنة االئتمان 	
· جلنة التدقيق 	

إن منظومة احلوكمة اخلاصة مبجموعة بنك الكويت الوطني معروضة في صفحة "عن مجموعة الوطني" على املوقع اإللكتروني لبنك الكويت الوطني حتت 
اسم احلوكمة كما مت توثيقها وحتديثها ونشرها ضمن تقريرنا السنوي. ومن املهم أيًضا مالحظة إن مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني أكثر تنوعاً 

من البنوك اإلقليمية األخرى التي تسيطر عليها عائلة واحدة، حيث ميثل مجلس إدارة املجموعة العديد من العائالت املؤسسة.

الريادة في مجال احلوكمـة 

احلوكمة | إدارة املخاطر | امللكيـة

احلوكمـة 
حترص مجموعة بنك الكويت الوطني على اإللتزام بأعلى معايير احلوكمة 
املسؤولة واألخالقية فضاًل عن التقّيد بالشفافية والنزاهة في ممارسات 
هيكل  من  كٍل  ونشر  بتوثيق  قمنا  فقد  لذلك،  ووفقاً  اإلدارة.  واتصاالت 
مع  شفافية  أكثر  تواصل  عملية  نحو  سعياً  احلوكمة  وسياسات  وإطار 

األطراف املعنية.
 

سعت املجموعة نحو مواكبة أفضل املمارسات والتوصيات الدولية املتعلقة 
كما  املصالح.  أصحاب  وحماية حقوق  املخاطر  وإدارة  احلوكمة  مبسائل 
تلتزم املجموعة بجميع األحكام واملتطلبات املنصوص عليها في تعليمات 
ومعايير  قواعد  بشأن   2012 يونيو  في  الصادرة  املركزي  الكويت  بنك 
الرقابية  التعليمات  جلميع  االمتثال  عن  فضاًل  البنوك،  في  احلوكمة 
األخرى ذات الصلة والتي مت إصدارها في الدول التي تعمل بها املجموعة. 

ركزت املجموعة على االرتقاء مبفهوم احلوكمة وثقافة االلتزام على مستوى 
كافة كيانات املجموعة، وذلك من خالل تطوير إطار شامل للحوكمة مما 
املساهمني  ثقة  من  وعزز  املجموعة  داخل  فعالة  مؤسسية  قيماً  أرسى 
ويتمثل هذا األمر في تطبيق حزمة من  وغيرهم من أصحاب املصالح. 
ملواكبة  دوري  بشكل  والضوابط وحتديثها  واملعايير  واألنظمة  السياسات 

أفضل املمارسات الدولية. 

أهم اإلجنازات في العام 2016
استطاعت املجموعة خالل العام 2016 حتقيق العديد من اإلجنازات فيما 
يتعلق بالتطوير املستمر ملنظومة احلوكمة، وميكن تلخيص ذلك فيما يلي: 

ألفضل 	  وفًقا  احلوكمة  ومواثيق  سياسات  وتطوير  مراجعة 
املمارسات املعمول بها، فضاًل عن القوانني واللوائح املعمول بها 
واملتبعة في دولة الكويت إلى جانب متطلبات اجلهات الرقابية 

في الدول األخرى التي تعمل بها املجموعة
مجال 	  في  احلديثة  اآللية  النظم  من  حزمة  وتطبيق  تطوير 

اإللتزام الرقابي، املخاطر التشغيلية، قانون اإللتزام الضريبي 
األميركي )فاتكا( ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

داخل 	  وتطويرها  احلوكمة  منظومة  تطبيق  فعالية  مدى  تقييم 
وحدات  ومراقبة  الدعم  توفير  خالل  من  املجموعة  كيانات 
شؤون  إدارة  في  ملساعدتهم  التابعة  الشركات  في  احلوكمة 

مجلس إدارة الشركات التابعة واللجان املنبثقة عنه
مستوى 	  على  التوعوية  الدورات  من  العديد  وتنظيم  عقد 

من  وغيرها  احلوكمة  تطبيقات  حول  املجموعة  موظفي  كافة 
املتطلبات الرقابية األخرى

نطاق 	  على  احلوكمة  تقارير  إعداد  لنظام  املستمر  التطوير 
املجموعة

الشركات، 	  املتعلقة بحوكمة  املال  بقواعد هيئة أسواق  االلتزام 
الوطني  شركتي  وجود  خالل  من  جلياً  األمر  هذا  ويتضح 
لالستثمار )إن بي كيه كابيتال( وشركة الوطني للوساطة املالية 
ضمن قائمة الشركات العشر األوائل من حيث تلبية واستيفاء 

جميع متطلبات وشروط هيئة أسواق املال

يحتوي موقعنا اإللكتروني على املواضيع التالية كجزء من إطار 
احلوكمة اخلاص مبجموعة بنك الكويت الوطني. وفيما يلي أبرز 

هذه املواضيع:
· هيكل احلوكمة 	
· مجلس اإلدارة 	
· اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 	
· مكتب احلوكمة 	
· القيم السلوكية 	
· إدارة املخاطر والرقابة الداخلية 	
· حوكمة املكافآت واملزايا 	
· الشفافية واإلفصاح عن املعلومات 	
· حقوق املساهمني وأصحاب املصالح 	
· عقد التأسيس والنظام األساسي 	



1819

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

ميثاق السلوك واألخالق املهنية 
فيما يلي جدول محتويات ميثاق السلوك واألخالق املهنية اخلاص ببنك الكويت الوطني إللقاء نظرة سريعة على املوضوعات املتعددة التي مت تناولها. 

 

1- مقدمة
اخللفية	 
 نطاق دليل االلتزام	 
عدم االلتزام بالنظم الداخلية أو املتطلبات الرقابية	 
مسؤولية حتديث هذا الدليل	 
مخالفة املتطلبات	 

6- التعامالت الشخصية ومصالح العمل اخلارجية
السياسة العامة	 
مصالح العمل اخلارجية	 
تطبيق القواعد على املوظفني 	 
احلسابات التي تطبق عليها القواعد	 

2- مبادئ التزام بنك الكويت الوطني
املهنية	 
مراعاة مصلحة العميل	 
جتنب تعارض املصالح	 
السرية املصرفية	 
االلتزام باملتطلبات الرقابية	 

7- القواعد العامة األخرى السارية على جميع املوظفني 
اإلغراءات املالية - الهدايا الشخصية - الترفيه	 
املعامالت الشخصية مع العمالء	 
تعويض خسائر العمالء	 
الزيارات واالستفسارات الرقابية	 
البريد الشخصي للموظفني 	 
التعامل على احلساب الشخصي للموظف	 
الدعاوى القانونية الشخصية	 
العمل خارج البنك	 
اخلطب والندوات واحملاضرات	 
املقامرة واألنشطة األخرى غير املشروعة	 
التواصل مع اإلعالم	 

3- سرية املعلومات
تعريف سرية املعلومات	 
الواجبات املتعلقة بسرية املعلومات	 
اإلفصاح عن املعلومات السرية لألطراف اخلارجية	 
إرشادات احملافظة على سرية املعلومات	 

4- املعلومات الداخلية
تعريف املعلومات الداخلية	 
سياسة سوء استخدام املعلومات الداخلية	 
إبالغ مجموعة االلتزام عند استالم معلومات داخلية	 
أمثلة عملية للمعلومات الداخلية 	 
فترات حظر نشاط التداول	 

8- السياسة املتعلقة بغسل األموال
بيانات هوية العميل 	 
الكشف واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة	 
التعاون	 
عدم اإلفصاح	 
األمانة والنزاهة	 

5- حوائط الصد ملنع تسريب املعلومات والبيانات 
اإلرشادات العامة	 
اننقال املعلومات بني اإلدارات	 

9- اإللتزام الضريبي

هيكل احلوكمة 
يوضح الرسم التالي هيكل حوكمة مجموعة بنك الكويت الوطني املعني بشؤون تطبيق إطار احلوكمة.

يُقدم تقريرنا السنوي للعام 2016 تفاصيل املهام الرئيسية لكل جلنة وتشكيلها من األعضاء وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو باإلضافة إلى أهم 
اإلجنازات. كما يبنّي التقرير إجراءات التقييم الذاتي ملجلس اإلدارة ونظام مراجعة نظم الرقابة الداخلية ونتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية من 
قبل جهة خارجية مستقلة، حيث تضمن تقرير املراجعة فحص جميع اإلدارات باملجموعة وهي: احلوكمة، إدارة املخاطر، مكافحة غسل األموال، اخلدمات 
املصرفية الشخصية، اخلزينة، ائتمان الشركات، االئتمان االستهالكي، املوارد البشرية، الرقابة على الصناديق والعمليات، الرقابة املالية، الشؤون اإلدارية، 

التدقيق الداخلي، تكنولوجيا املعلومات، الشؤون القانونية، األوراق املالية وسرية معلومات العمالء. 

مجلس اإلدارة

جلنة الترشيحات 
واملكافآت 

مكتب احلوكمة 

جلنة احلوكمة  جلنة االئتمانجلنة املخاطر جلنة التدقيق 

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

أمني سر مجلس اإلدارة

مجموعة إدارة املخاطر
واإللتزام

مجموعة إدارة التدقيق 
الداخلي
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الشفافية واإلفصاح عن املعلومات 
تعكس جميع متطلبات اإلفصاح )مبا في ذلك  املعلومات  واإلفصاح عن  بالشفافية  وتبني سياسة خاصة  بتطوير  الوطني  الكويت  بنك  قامت مجموعة 
الداخلية للمجموعة ومسؤولية الشركات. يشمل إطار عمل اإلفصاح عن  املالية والرقابية( واإلرشادات اخلاصة باالتصاالت  املالية وغير  اإلفصاحات 
املعلومات كافة املعلومات النوعية والكمية الرئيسية املتعلقة باألداء املالي واالستقرار املالي، إدارة املخاطر، املكافآت، احلوكمة، املعامالت مع األطراف 
ذات العالقة، تعارض املصالح والتغيرات اجلوهرية في قطاع األعمال. يوجد لدى املجموعة وحدة مركزية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة عمليات اإلفصاح 
وتبادل املعلومات داخل املجموعة، تتولى الوحدة مسؤولية إتاحة املعلومات الدقيقة، صحيحة، منسقة، وذات اجلودة العالية في حينها لألطراف املعنيني 

داخل وخارج املجموعة.

يتوفر مزيد من املعلومات حول نهج وسياسة اإلدارة فيما يتعلق بالشفافية واإلفصاح والتقارير السنوية وحتليالت السوق واملستندات األخرى على املوقع 
اإللكتروني ملجموعة بنك الكويت الوطني.

إدارة املخاطـر 
متثل اخلدمات املصرفية املسؤولة والسليمة أحد العناصر األساسية بالنسبة الستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني وعملية اتخاذ القرار. كما حترص 
مجموعة بنك الكويت الوطني دوًما على حتقيق االستقرار واألداء القوي وتعظيم العوائد ملساهمينا، وذلك تكريًسا ملوقعه كأحد املؤسسات املالية الرائدة 
في املنطقة. ونعمل بشكل يومي على بناء سمعتنا كبنك آمن وجدير بالثقة واحلفاظ عليها. ويحظى بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية في 
املنطقة. وقد مت إدراج بنك الكويت الوطني ضمن قائمة الـ50 بنًكا األكثر أماًنا في العالم للمرة احلادية عشر على التوالي، وحصل على تصنيف +A من 

وكالة "ستاندرد آند بورز"، ومت تأكيد تصنيفات البنك طويلة األجل عند Aa3 من قبل وكالة "موديز"، وتصنيف -AA من وكالة "فيتش". 

يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملجموعة بنك الكويت الوطني على إدارة رأس املال وفق إطار املخاطر. كما في ديسمبر 2016، بلغ معدل كفاية 
رأس املال 17.7% مستوفًيا )ومتجاوًزا( بذلك املتطلبات الرقابية لبنك الكويت املركزي بشأن معيار كفاية رأس املال بازل III التي تنص على وجوب احتفاظ 
البنوك بحد أدنى تبلغ نسبته 8% من رأس املال إلى املوجودات املرجحة باملخاطر بحلول نهاية العام 2016. ومُيثل هذا املعدل مؤشًرا على االستقرار املالي 

والفعالية التي يتمتع بهما البنك. 

ومت حتديد استراتيجية إدارة املخاطر ونهج وهيكل مجموعة بنك الكويت الوطني، باإلضافة إلى سياسة وإطار عمل املكافآت واملزايا، وميثاق السلوك 
واألخالق املهنية وتعارض املصالح والسرية واالبالغ عن املخالفات وبيان حقوق االطراف ذات الصلة ونشرها في التقرير السنوي 2016. 

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
توضح سياسة املعامالت مع األطراف ذات العالقة املبادئ اإلرشادية حول سبل إجراء وإدارة املعامالت مع هؤالء األطراف، سواء كانت تلك املعامالت بني 
املجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة أو شركاتها أو أطراف أخرى ذات عالقة أو اإلدارة التنفيذية واملوظفني، مبا في ذلك عمليات التمويل واألنشطة التجارية 

األخرى. وتلتزم السياسة باملعايير الرقابية واملعايير احملاسبية الدولية للتقارير املالية.

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

تتضمن إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة ببنك الكويت الوطني ما يلي: 
يعتبر غسل األموال/متويل اإلرهاب جرمية جنائية في دولة الكويت حسب قانون 2013/106	 
حتظر سياسات بنك الكويت الوطني التعامل مع أي من بنوك الظل )البنوك الورقية( أو حسابات مجهولة الهوية أو حسابات مرقَمة سرية 	 
إن مسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مكلف بأدوار ومسؤوليات ومهام محددة بشكل واضح 	 
تتضمن سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب احلصول على موافقة من قبل مجلس اإلدارة أو جلنة عليا على مناذج 	 

حتديد هوية العميل في بداية العالقة مبا يتماشى مع معايير مجموعة العمل املالي، وتصنيف العمالء واملعامالت على أساس املخاطر والذي 
يتم مراجعته بشكل دوري

تدابير العناية الواجبة املشددة وذلك بناًء على درجة مخاطر العمالء أو حدث مسبب 	 
وضع نظم رقابة لتحديد مصادر األموال/مصادر الثروات في حسابات العمالء 	 
عدم السماح بإجراء أي معامالت مع عمالء غير محددين 	 
توافر إجراءات مراقبة عمليات اإليداع والسحب مببالغ ضخمة 	 
توافر معلومات كاملة عن جميع أنواع معامالت املدفوعات 	 
إجراءات اإلبالغ عن األنشطة املشبوهة للمراقبة 	 
إجراء مطابقة للعمالء حسب أسمائهم في ضوء القوائم السوداء ذات الصلة 	 
االحتفاظ بسجل يحتوي على كافة املستندات واملعلومات املرتبطة بالعمالء ملدة خمس سنوات على األقل	 
إجراء تدريب سنوي على أعمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع االحتفاظ بسجالت احلضور وكذلك املواد التدريبية املستخدمة 	 
ومتويل 	  األموال  مكافحة غسل  لتعليمات  باالمتثال  يتعلق  فيما  مستقلني  خارجيني  مدققني  بواسطة  سنوية  تدقيق/اختبارات  عمليات  إجراء 

اإلرهاب 
سياسات متعلقة بالتعامل فقط مع بنوك مراسلة متلك تراخيص ملزاولة أنشطتها في بلدانها األصلية 	 
 	 VII االمتثال للتوصيات اخلاصة ملجموعة العمل املالي
سياسات حتظر على أي طرف ثالث من الوصول مباشرة إلى حساباته من خالل البنوك املراسلة 	 
سياسات توفر احلماية للموظفني الذين يبلغون بحسن نية عن أنشطة أو حتويالت مشبوهة 	 
التأكد من عدم وجود إجراءات رقابية أو جنائية ناجتة عن انتهاكات لقوانني وضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب	 
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احتـرام وتطوير املوظفيـن

التدريب والتطوير | تخطيط التعاقب الوظيفي | التنوع / تكافؤ الفرص | إشراك املوظفني | 

صحة وسالمة املوظفني | املكافآت واملزايا | العمالة وحقوق اإلنسان 

يؤمن بنك الكويت الوطني بأن املوظفني األكفاء وامللتزمني هم أحد العوامل الهامة للبناء واحلفاظ على والء العمالء وتقدمي خدمات مميزة. كما يقوم 
موظفونا بتطوير عروض منتجاتنا وخدماتنا اجلديدة لتلبية االحتياجات املتغيرة للعمالء. إن أعمال ومساهمات موظفينا متكن البنك من حماية وتعزيز 

موقعنا الريادي في السوق املصرفية وبناء عالمتنا التجارية وتعزيز سمعتنا في املجتمع.

فيما يلي عدد موظفي مجموعة البنك الوطني 2015 - 2016:

20152016تفصيل عدد موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني

2,2622,271بنك الكويت الوطني - الكويت 

125125شركة الوطني لالستثمار )إن بي كيه كابيتال(

3233شركة الوطني للوساطة املالية

2,4192,429إجمالي عدد موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني*

 
* باستثناء بنك الكويت الوطني انترناشيونال وبنك بوبيان.

إن بيئة العمل املهنية التي يتميز بها بنك الكويت الوطني فضاًل عن الثقافة التنظيمية الداعمة جتعلنا أحد أكثر األماكن رقًيا التي ميكن للموظفني اإللتحاق 
بها والعمل فيها في املنطقة. إن ثقافة "األسرة الواحدة" التي يتبعها بنك الكويت الوطني، باإلضافة إلى سياسة التواصل املفتوح وبيئة العمل الصديقة 
جتعل من البنك اخليار األول للعديد من املوظفني الباحثني عن عمل. نحن نهدف إلى دعم االحتياجات واألهداف املهنية والشخصية من خالل املوازنة 
بني العمل واحلياة الشخصية. وفي إطار السعي إلى تعزيز قوة مكانته في القطاع املصرفي، يقوم البنك بتطوير مجموعة كبيرة من برامج املوارد البشرية، 
والسّيما في مجال التوظيف والتعيني، التدريب والتطوير، والتعاقب الوظيفي باإلضافة إلى إشراك املوظفني، والتنّوع والصحة والسالمة. وفيما يلي موجز 

ألهم هذه البرامج:

امللكيــة 
يوضح اجلدول التالي هيكل امللكية لبنك الكويت الوطني. 

الشركات التابعة 
فيما يلي الشركات التابعة للبنك كما في 31 ديسمبر 2015:

 

النشاط األساسيبلد التأسيساسم الشركة
نسبة 

امللكية %

100.0%إدارة استثمار سويسرا بنك الكويت الوطني بنك بريفي )سويسرا( إس. إيه. 

100.0%أعمال مصرفية اململكة املتحدة بنك الكويت الوطني )انترناشيونال( بي. إل. سي.

100.0%شركة استثمار قابضة جزر الكاميان ناشيونال إنفستورز جروب هولدجنز ليمتد

99.9%شركة استثمار الكويتشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 

98.5%أعمال مصرفية مصربنك الكويت الوطني - مصر ش.م.م.

86.7%وساطة الكويت شركة الوطني للوساطة املالية ش.م.ك.)مقفلة(

85.5%أعمال مصرفية لبنـان بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 

84.3%أعمال مصرفية العراق مصرف اإلئتمان العراقي ش.م.خ.

58.4%أعمال مصرفية إسالمية الكويت بنك بوبيان ش.م.ك.ع. 

كما في 31 ديسمبر 2015، كانت نسبة 38.1% من حصة املجموعة في بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. مملوكة لشركة قابضة وسيطة وهي بنك الكويت 
الوطني هولدينغ )لبنان( ش.م.ل.

كما في 31 مارس 2016، ميتلك املساهم التالي نسبة ملكية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 5% من رأس املال املُصدر: 

النسبة املئوية للمساهم في األسهماملساهمني

5.53%املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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نشاطات التدريب والتطوير
أهم ما ورد في األعوام 2014 و2015 و2016

201420152016

1,2611,6302,416التدريب: عدد املشاركني من إجمالي املوظفني داخل الكويت*

1,3601,229غير متوفرالتدريب على حلول نظام برنامج أوراكل: عدد املشاركني 

التدريب على مكافحة غسل األموال )حماية بنك الكويت الوطني(:
1,033187غير متوفرعدد املشاركني

871219عدد دورات التدريب على مكافحة غسل األموال )حماية بنك الكويت الوطني(

46197140دورات معهد الدراسات املصرفية: عدد املشاركني

218221 194دورات املوظفني اجلدد )يال وطني(: عدد املشاركني

131314عدد دورات املوظفني اجلدد )يال وطني(

أكادميية الوطني )برنامج ُمعد لتطوير مهارات حديثي التخرج ذوي 
التقديرات التراكمية املرتفعة( 

36 خريجا52ً خريجا36ً خريجاً

455035برنامج الشباب )للموظفني املبتدئني(: عدد املشاركني

192194183ورش عمل تدريبية وفقاً لألدوار: عدد املشاركني

121414عدد ورش العمل التدريبية وفقاً لألدوار

412310248التدريب على مهارات التطوير الذاتية: عدد املشاركني

232216عدد دورات التدريب على مهارات التطوير الذاتية

* إن مجموع املشاركني في جميع الدورات التدريبية يفوق العدد اإلجمالي املدرج في قوائم "عدد املشاركني من إجمالي املوظفني داخل الكويت"، حيث 

شارك بعض املوظفني في أكثر من دورة تدريبية

التدريب اإللزامي للموظفني اجلدد
قام بنك الكويت الوطني بتطوير مجموعة جديدة من البرامج التدريبية لدعم تنمية املهارات لدى املوظفني اجلدد. وفي العام 2015، حضر 320 فرداً، 

كجزء من جدول تدريبهم، اجللسات التالية:
· اإلسعافات األولية - اإلنعاش القلبي الرئوي الذي قدمته السيدة/ ديانا شمايتلي	
· برنامج تدريب اآليزو بواسطة فريق التدريب والتطوير	
· التدريب على مكافحة غسل األموال بواسطة فريق مكافحة غسل األموال	
· األمن والسالمة بواسطة السيد / خالد املتروك 	

مبادرة أكادميية الوطني 
تهدف مبادرة أكادميية الوطني إلى تطوير مهارات اخلريجني اجلدد من حملة الشهادات اجلامعية الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة، وهو ما يندرج 
ضمن إطار استراتيجيتنا لتوظيف وتطوير مهارات املواطنني املؤهلني. ويتم إطالع املشاركني على سياق وبيئة العمل في بنك الكويت الوطني، باإلضافة إلى 
تطلعات البنك من خالل محاضرات نظرية، والتدريبات أثناء العمل، باإلضافة إلى التناوب على األقسام املتنوعة داخل البنك. وقد التحق املتدربون من 

الكوادر الكويتية البالغ عددهم 52 و61 بالعمل في مجموعات مختلفة داخل بنك الكويت الوطني خالل العامني 2015 و2016 على التوالي.

التدريب والتطوير
يلتزم بنك الكويت الوطني بالعمل على تدريب موظفيه وحتقيق التطوير الذي يساعدهم على تشكيل املهارات والكفاءات الالزمة ألداء مهامهم باإلضافة إلى 
دعمهم في حتقيق طموحاتهم املهنية. ويكُمن هدفنا في تقدمي برامج تعمل على حتفيز ودفع املوظفني للتقدم في املنحنى التعليمي والعمل على مساعدة 
املوظفني ذوي اخلبرة من أجل االستعداد ألداء املهام والتكليفات اجلديدة. كما أننا نقدم تدريباً مكثفاً لضمان احترام جميع موظفينا ملسؤوليتنا القانونية 

واألخالقية.

في العام 2009، افتتح بنك الكويت الوطني أكادميية الوطني لتقدمي برامج تدريبية متخصصة للموظفني اجلدد وتوفير عدداً أكبر من الفرص املهنية 
للمواطنني الكويتيني. وتُعتبر هذه املبادرة الرائدة هي األولى من نوعها على مستوى القطاع اخلاص في الكويت والتي مت إعدادها خصيًصا خلدمة املوظفني 

داخل املؤسسة.
 

واليوم، يقدم بنك الكويت الوطني مجاالً واسعاً من دعم التطوير املهني والتدريب، والذي قد مت إعداده لتلبية احتياجات واهتمامات املوظفني األفراد. 
هذا ويقدم مركزنا املتطور للتدريب اإلرشاد والتثقيف للموظفني في مجال خدمة العمالء، تطوير احللول املالية، إدارة املخاطر واحلوكمة، باإلضافة إلى 

مناهج التعليم التقنية.

وفي العامني 2015 و2016، ازداد بشكل ملحوظ استثمار واهتمام بنك الكويت الوطني بتدريب وتطوير املوظفني عما كان عليه احلال في السنوات املاضية. 
وقد بلغت قيمة استثمارات بنك الكويت الوطني في مجال التدريب والتطوير قرابة 1.25 مليون دينار كويتي و1.3 مليون دينار كويتي في العامني 2015 و2016 
على التوالي. ويوجز اجلدول التالي مستويات املشاركة في أنشطة التدريب والتطوير حيث يتضح وجود زيادة في العدد اإلجمالي للموظفني الكويتيني 
املشاركني في التدريب بحوالي نسبة 29% في العام 2015 عما كانت عليه في العام 2014، باإلضافة إلى زيادة بحوالي 45% في العام 2016 عما كانت 

عليه في العام 2015، حيث بلغ إجمالي نسبة النمو 88% على مدار العامني.
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مت تصميم برنامج الشباب اخلاص ببنك الكويت الوطني ليساعد الكوادر الكويتية الشابة من حملة الدبلوم على االلتحاق بشبكة فروعنا كمبتدئني بعد 
إكمالهم للبرنامج بنجاح. ويعمل البرنامج على تعزيز معرفتهم املصرفية واملهارات التشغيلية باإلضافة إلى املهارات السلوكية املصرفية. وفي العام 2015، 
مت إطالق 3 نسخ من برنامج الشباب التدريبي بإجمالي حضور 50 متدرًبا من حملة الدبلوم حديثي التخرج. بينما أكمل البرنامج 35 متدرًبا آخرين في 

العام 2016. وانضم املوظفون اجلدد إلى شبكة الفروع في مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية. 

منهج مهارات اإلدارة
ويقدم منهج مهارات اإلدارة البرامـج التدريـبية اخلاصة بتطويـر املهارات الشـخصية. ففي العامني 2015 و2016 استهدفت هذه البرامج جميع املوظفني 
سواء كانوا )مبتدئني أو من ذوي اخلبرة( لتغطي بذلك املستوى املتوسط واإلداري، تضمنت برامج تدريبية متخصصة، التدريب على املهارات الفنية، 
باإلضافة إلى برامج تدريب معهد الدراسات املصرفية. هذا وقد مت تنسيق جميع البرامج التدريبية بني العديد من املوردين محلًيا وخارجًيا، وأُجريت 
جميعها داخل أماكن عمل بنك الكويت الوطني. وفي العام 2015 مت تنظيم 22 دورة تدريبية شارك فيها 310 متدرًبا، بينما نُظمت 16 دورة تدريبية شارك 

فيها 248 متدرًبا وذلك عبر 25 جلسة في العام 2016.

تطوير مواهب قادة املستقبل
في العام 2015، أطلق بنك الكويت الوطني برنامج قادة املستقبل الذي يهدف إلى تطوير املهارات القيادية واملهنية للقيادات والكوادر الشابة في بنك الكويت 

الوطني. وفي العام 2016، شارك 52 متدرًبا في البرنامج مقسمني على مجموعتني يضم كل منهما 26 مشارًكا.

تطوير املهارات القيادية
في العام 2016، نظم البنك برامج فرص تطوير املهارات القيادية لـ 38 موظًفا. ركزت هذه البرامج على املوظفني ذوي اخلبرة في املناصب احلساسة. 

شملت هذه البرامج التدريبية جامعات هارفرد لألعمال، جامعة شيكاغو بوث لألعمال ومعهد الدراسات املصرفية في الكويت.

تطوير مهارات الشباب الكويتي
واصل خالل العام 2016 استراتيجيته الهادفة إلى االستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، حيث وفر 282 فرصة عمل للمواطنني الكويتيني من اجلنسني 
مواصاًل بذلك التزامه العميق جتاه توظيف الكوادر الوطنية ومكرساً موقعه كأحد أكبر اجلهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص. وأمام هذه 
املبادرات باتت الكوادر الوطنية تشكل ما يزيد على 66,4% من إجمالي العاملني في بنك الكويت الوطني في نهاية ديسمبر 2016. ويبقى بنك الكويت 
الوطني في مقدمة مؤسسات القطاع اخلاص التي دأبت على فتح أبوابها أمام الكوادر الوطنية امياناً منه بدوره الوطني في توظيف الشباب الكويتي 

وتنمية قدراته.

برامج التدريب امليداني 
تنظمها إدارة املوارد البشرية التزاماً منها باستثمار وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها. وتستمر كل دورة ملدة شهرين يخضع الطلبة خاللها للتدريب امليداني 

ضمن اإلدارات املختلفة والفروع. وقد مت توفير أكثر من 150 مقعًدا للمتدربني خالل هذه السنة.
وإلى جانب هذه البرامج املتخصصة، حترص مجموعة املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني على التواصل املستمر مع جميع املوظفني وإطالق العديد 
من املبادرات الهادفة إلى احملافظة على الكوادر من ذوي الكفاءة، وذلك من خالل املقابالت الشخصية املتكررة التي تؤّكد أداءهم ومتّيزهم، إلى جانب 

برامج التطوير املهني مبفهومها التقليدي في مختلف مجموعات البنك وإداراته.

برنامج بنك الكويت الوطني ملكافحة غسل األموال
ويُعتبر االشتراك في برنامج بنك الكويت الوطني ملكافحة غسل األموال أمراً إلزامياً كل عامني، باعتباره أحد متطلبات بنك الكويت املركزي. ومن اجلدير 
بالذكر أن نهج بنك الكويت الوطني في هذا الشأن يتمثل في االستفادة من هذه الدورة في تشكيل الوعي بني موظفي بنك الكويت الوطني حول كيفية 

حماية البنك من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

برامج تدريب االئتمان
ينظم بنك الكويت الوطني دورات تدريبية متخصصة ضمن برنامج "شهادات االئتمان" التي متنحها مؤسسة موديز العاملية للتصنيف االئتماني. وتهدف 
هذه الدورات التدريبية إلى تطوير مهارات القيادات املصرفية في البنك وتعزيز خبراتهم االئتمانية وتقييم املخاطر لالرتقاء بهم وظيفياً في أكبر مؤسسة 

مصرفية في الكويت. ويأتي تنظيم البنك لهذه الدورات التدريبية ضمن استراتيجية التعاون املستمر مع املؤسسات العاملية املتخصصة. 
ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من املواضيع التدريبية تشمل مقدمة عن اخلدمات املصرفية، التحليل املالي، إضافة إلى التعريف الشامل عن إدارة 
املخاطر وهيكلة املؤسسات املصرفية واملشاكل االئتمانية ومشاكل التمويل وغيرها من التحديات واحللول التي تصادف اإلدارات في البنوك واملؤسسات 
املصرفية، وقد قامت عدة إدارات باملشاركة في هذه الدورات، منها مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية ومجموعة إدارة املخاطر ومجموعة اخلدمات 

املصرفية اخلاصة، إضافة إلى مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات وغيرها من اإلدارات املعنية األخرى.

دعم نوادي جامعات اخلدمات املالية

يرعى البنك أندية اجلامعة ذات الصلة باخلدمات املالية: نادي العالقات الدولية في اجلامعة األميركية في الكويت، النادي املالي في جامعة الكويت ونادي 
اإلدارة العامة في جامعة الكويت.



2829

بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

التنوع / تكافؤ الفرص
في العام 2016، بلغ إجمالي عدد موظفي بنك الكويت الوطني في دولة الكويت 2,271 موظفاً. وتوضح الرسومات التالية نسب القوى العاملة املتمركزة في 

دولة الكويت من حيث األقدمية، اجلنس والتوزيع العمري للعام 2016.

 

47% إناث
53% ذكور

اجلنس % %53%47

 31% > 10 سنوات
47% < 5 سنوات

22% 5-10 سنوات

%15
%41

%34
%10

العمر %

%22

%47
%31

موظفون
بعقد ثابت

34% 30 - 40 عاماًـ

41% < 30 عاماًـ
15% 40 - 50 عاماًـ

10% > 50 عاماًـ

ميتلك بنك الكويت الوطني بالفعل قوى عاملة متنوعة من موظفني تعود أصولهم إلى عدة دول أخرى، مما يساهم في وجود متثيل أكبر جلنسيات وأديان 
ومجموعات عرقية وثقافات ومعرفة تاريخية ورؤى عاملية مختلفة. لدى بنك الكويت الوطني في الوقت احلالي موظفني من 38 جنسية مختلفة.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتبني مبدأ التنوع وتكافؤ الفرص داخل مراكز عملنا. وعلى عكس غالبية املؤسسات، فإن أكثر القضايا اجلوهرية بالنسبة لنا 
هي القضية املتعلقة بالتنوع واملتمثلة في زيادة نسبة العمالة الكويتية بني قوانا العاملة. وكما هو موضح في الرسم أدناه، بلغت نسبة املوظفني الكويتيني 

في بنك الكويت الوطني 66.4% من إجمالي املوظفني. وميتلك بنك الكويت الوطني برامج تهدف إلى زيادة هذه النسبة.

العمالة الوطنية "التكويت" داخل بنك الكويت الوطني

%66.4

%33.6
66.4% كويتي

33.6% غير كويتي

"التكويت" داخل
بنك الكويت الوطني

2016

مواصلة تركيزنا االستراتيجي على تخطيط تعاقب املوظفني واحملافظة عليهم

توظيف املواهب الكويتية 
إضافة إلى تقدمي برامج تدريبية وتطويرية للعمل على تعزيز مهارات املوظفني احلاليني، فإن بنك الكويت الوطني ميتلك استراتيجيته اخلاصة جلذب 
واستقطاب الكفاءات الوطنية املؤهلة وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلني للمستقبل على أعلى مستوى. ويُعد تطوير واستقطاب موظفني محليني 
من النقاط الهامة للغاية بالنسبة لالستدامة في البلدان ذات املستويات املرتفعة من الوافدين األجانب الذين يشغلون الوظائف العامة واملناصب اإلدارية 

العليا. هذا وتلتزم الكويت بهذا التوجه نظراً الرتفاع نسبة الوافدين في تركيبتنا السكانية، حيث ُقِدرت نسبة الوافدين بحوالي 70% في العام 2016.

ونشعر بالتفاؤل حيال قدرة بنك الكويت الوطني على استقطاب املواهب اجلديدة في املؤسسة. ففي العام 2016، مت تصنيف بنك الكويت الوطني في 
املرتبة األولى لقائمة "أرباب العمل املفضلني" على مستوى شركات القطاع اخلاص* داخل الكويت بناًء على تقييم مؤسسة يونيفرسوم لتصورات الطالب 

واملهنيني الشباب، وذلك بناء على ما يلي:
· سمعة وصورة الشركة )على سبيل املثال: املنتجات املميزة، االبتكار، املسؤولية االجتماعية للشركات، املكانة االجتماعية(	
· املكافآت وفرص التقدم الوظيفي )مثل مسار التقدم، الرواتب واملزايا التنافسية، املكاسب املستقبلية احملتملة باإلضافة إلى فرص التقدم(	
· املوظفني والثفافة )مثل اإلبداع، بيئة العمل املالئمة، االلتزام بالتنوع والشمولية وتطبيق مبدأ اجلدارة(	
· السمات الوظيفية )مثل بيئة العمل احملفزة، التركيز على العمالء، ظروف العمل املرنة والتدريب والتطوير الوظيفي(	

* في العام 2016، جاء بنك الكويت الوطني في املرتبة الرابعة، حيث كانت الشركات التي احتلت املراتب الثالث األولى هي شركة نفط الكويت )مؤسسة 

حكومية(، جوجل )شركة متعددة اجلنسيات( والهيئة العامة لالستثمار )مؤسسة حكومية(

إدارة األداء
يتم دعم عملية تطوير موظفي بنك الكويت الوطني من خالل نظام إدارة األداء اخلاص بنا. ويشتمل هذا األمر على تعريف االختصاصات احملددة مثل 

القيادة واإلدارة، التعاون، روح الفربق، بناء العالقات، املساءلة، التفكير التحليلي حل املشكالت، إلخ.

تخطيط التعاقب الوظيفي
ميتلك بنك الكويت الوطني خطة إحالل وتعاقب وظيفي ثابتة يتم تنفيذها وتطويرها مرة واحدة على األقل بشكل سنوي. ويرجع الهدف من وراء هذه 
املمارسة إلى حتديد وتطوير املوظفني املرشحني احملتملني لشغل الوظائف احليوية والرئيسية والتي تُعد أمًرا حيوًيا الستمرار أعمال بنك الكويت الوطني 

وجناحه على األمد الطويل.
إن عملية تخطيط التعاقب الوظيفي هي عملية نظامية من أجل تطوير وإحلاق املوظفني بوظائف اإلدارة التنفيذية العليا والوظائف احليوية األخرى. ويُنظر 
إلى الوظائف احليوية على أنها تلك األدوار الضرورية لتسيير أعمال البنك بشكل فعال، وفي حال تركها شاغرة، تؤثر سلًبا في قدرة األعمال على حتقيق 
أهدافها االستراتيجية. ومن أجل حتديد الوظائف احليوية داخل بنك الكويت الوطني، جند أن بنك الكويت الوطني يستعرض الوظائف في ضوء درجة 

املساهمة في املؤسسة والنسبة املفقودة وتوافر الوظيفة/املوهبة، موضع األزمات واإلسهامات في البنك.
وعن طريق حتديد املوهبة القيادية في وقت مبكر وتنميتها من خالل التدريب والتوجيه والتدوير الوظيفي، مُيكن للمؤسسة إيجاد مجموعة من املواهب 

القيادية في طور اإلعداد واحلفاظ عليها والعمل على تنشئتها.

دعم بنك الكويت الوطني ألعمال املوظفني
تخيل أنك أحد موظفي البنك ومتتلك عماًل جتارًيا. فإن بنك الكويت الوطني يعرض عليك ترويج منتجاتك بني املوظفني اآلخرين، مثل متكينك من إنشاء 

مكان مخصص داخل منطقة الكافيتريا حتى تسوق مشروعك اخلاص. 
ويُعد هذا البرنامج الذي يتبعه بنك الكويت الوطني لتشجيع املوظفني على تطوير أعمال جانبية أمًرا هاًما في دعم تطوير املوظفني وتعزيز الفطنة التجارية 

واحلث على املشاركة.
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إن االلتزام بتمكني املرأة يجد دعًما من شيخة البحر - نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني
تعد شيخة البحر الداعم األبرز للمساواة بني اجلنسني في بنك الكويت الوطني. وألنها األنثى الوحيدة التي تشغل منصب مسؤول تنفيذي في بنك الكويت 
الوطني، فقد تبنت شيخة البحر طرح قضية مسألة املساواة بني اجلنسني في العالم العربي وفي املؤمترات الدولية، مثل مؤمتر الشرق األوسط الذي 
نظمه كلية لندن إلدارة األعمال في دورته الثانية عشر بعنوان "سد الفجوة"، في اململكة املتحدة، باإلضافة الى مناقشات الطاولة املستديرة لألعمال بعنوان 

"التنوع في القيادة، التي استضافتها مبادرة بيرل في مارس 2016. 

باحلديث عن جتربتها الشخصية في بنك الكويت الوطني، قالت شيخة البحر: "في بنك الكويت الوطني، كنت محظوظة بالعمل مع أفراد على درجة عالية 
من االحتراف والعلم واملرونة من مختلف أنحاء املنطقة والعالم وقد تعلّمت منهم الكثير. تدعم بيئة العمل في البنك الطموحات املهنية لألفراد بالكامل 
بغض النظر عن اخللفية أو العرق أو اجلنس أو العقيدة. فالثقافة السائدة في بنك الكويت الوطني متنوعة جًدا وتركز على النتائج، مع التشجيع الفعال 
ألولئك األفراد احلريصني على تعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم. وقد وضع البنك هدًفا له باالستثمار في موارده البشرية، من خالل برامج التدريب 
اإلداري والتطوير املهني على جميع املستويات. وألن النساء ناجحات كمديرات، لدينا العديد منهن في بنك الكويت الوطني. فلديهن معايير أداء عالية، 
ومهارات في التعامل مع اآلخرين وإدارة األفراد وكذلك الكفاءة في صنع القرار وهو األمر الذي يجعل منهن اخليار األمثل للمناصب اإلدارية املتوسطة 

وصوالً ألعلى الدرجات في السلم الوظيفي للشركات."

وفي إطار وصفها للسياق الوطني واإلقليمي لدور املرأة في مجال األعمال، قالت شيخة البحر:

إن نســبة متثيــل املــرأة فــي القــوى العاملــة 
قــد تعــدت الضعــف حيــث كانــت 20% فــي 
العــام 1980 وبلغــت 43% فــي العــام 2013 
ــى  ــث أعل ــت ثال ــك الكوي ــادة. ومتل ــي الزي ــتمرة ف ــي مس وه
معــدل ملشــاركة املــرأة فــي القــوى العاملــة فــي املنطقــة 
العربيــة ولديهــا تقريًبــا ضعــف املعــدل العربــي. كمــا أن 
ــارة  ــال التج ــي مج ــرأة ف ــوق امل ــى حق ــة عل ــود املفروض القي
احلــق  للمــرأة  فــإن  معدومــة.  أو  قليلــة  ُتعــد  واألعمــال 

ــارات  ــي والعق ــك األراض ــي متل ــة ف واحلري
فــي  أن تشــارك  واألصــول، كمــا ميكنهــا 
وحريــة. باســتقاللية  املاليــة  املعامــالت 

في العام 2015، بلغت نسبة املواطنني الكويتيني من املوظفني املبتدئني 73%، وموظفي املستويات العليا 37%. وكما هو مذكور سابًقا، وفي ظل بلوغ املواطنني 
الكويتيني نسبة 30% فقط من التركيبة السكانية لدولة الكويت، يقوم بنك الكويت الوطني بتنفيذ برامج توظيف وتدريب وتطوير من أجل زيادة نسبة 

املوظفني الكويتيني.

وفي العام 2016، قام بنك الكويت الوطني بتعيني 328 موظفاً جديداً من بينهم 282 مواطًنا كويتياً أي بنسبة 86%، وهذا شاهًدا على فاعلية مجهودنا 
في هذا الشأن.

اللذين سبق ذكرهما، تشمل جهودنا في  الكوادر الوطنية  باإلضافة إلى أكادميية الوطني وبرنامج الشباب املخصص لتدريب وتطوير 
مجال التوظيف ما يلي:

· برامج التدريب العملي ألكثر من 150 طالًبا سنوًيا، تُعقد بالتنسيق مع جامعات داخل دولة الكويت وخارجها	
· 	)GUST( وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )ACK( اتفاقات مستوى اخلدمة بني بنك الكويت الوطني وجامعة الكويت، والكلية األسترالية في الكويت
· رعاية مكتب التدريب الطالبي واخلرجني بجامعة الكويت	
· نادي اإلدارة العامة )جامعة الكويت(	
· نادي احملاسبة - جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 	
· املشاركة في معارض التوظيف السنوية في اجلامعات )برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، جامعة الكويت، الكلية األسترالية في الكويت، جامعة 	

الشرق األوسط األميركية، وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا(

يلتزم بنك الكويت الوطني أيًضا بإرساء بيئة عمل وثقافة تساعدنا على توظيف وتطوير وتعزيز التنوع واملساواة بني اجلنسني. ونحن نؤمن بأن متكني املرأة 
وسد الفجوة بني اجلنسني أمر بغلية األهمية للوصول إلى القيمة الكاملة جلميع مواردنا البشرية، وكذلك لتمكني كل امرأة من تطوير قدراتها بالكامل. 

وكخطوة نحو النهوض باملرأة في مجال اإلدارة، عقد بنك الكويت الوطني منتدى "املرأة في القيادة". 

في العام 2016، بلغ إجمالي القوى العاملة في بنك الكويت الوطني 53% من الذكور، و47% من اإلناث. تشكل اإلناث اليوم أكثر من %50 
من القوى العاملة الشابة في البنك، كما بلغت نسبة الكوادر النسائية حوالي 25% على مستوى اإلدارة املتوسطة واإلدارة التنفيذية.

نسبة اإلناثاإلناثالذكوراملجموعالتنوع بني اجلنسني بني موظفي بنك الكويت الوطني في عام 2016

47%2,2711,2091,062إجمالي عدد املوظفني في بنك الكويت الوطني حسب اجلنس 

52%1,824879945املوظفون التابعون في بنك الكويت الوطني حسب اجلنس )الدرجة 4 - 11(

31%28319588إجمالي املوظفني في بنك الكويت الوطني حسب اجلنس باإلدارة املتوسطة

18%16413529إجمالي املوظفني في بنك الكويت الوطني حسب اجلنس باإلدارة التنفيذية
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االحتفاظ باملوظفني
كما يوضح املخطط التالي، معدل التنقالت الطوعية للموظفني في العام 2016 في بنك الكويت الوطني منخفًضا نسبًيا حيث بلغ 13.8% حتى اآلن، وبذلك 

يكون املعدل قد انخفض مقارنة بالعام املاضي، ولكن بزيادة طفيفة عن العام 2014.

معدالت التنقالت في بنك الكويت الوطني
من 2014 حتى 2016

20142015 2016

13.8%14.4%12.6%نسبة التنقالت الطوعية

وفقاً للتقرير الصادر عن بنك TD )بنك تورنتو دومينيون( لسنة 2015 )والذي يعد من أكثر املؤسسات املصرفية احلاصلة على أعلى تصنيفات CR في 
العالم(، فقد ارتفع معدل تنقل املوظفني في البنك إلى 21.3% أي بزيادة قدرها ٣٪ عن العام 2014. وقد بلغت نسبة التنقل الطوعي 11% في كندا و 

22.6% في الواليات املتحدة األميركية. 

ميتلك بنك الكويت الوطني عدًدا من املبادرات التي تهدف إلى زيادة معدل اإلحتفاظ باملوظفني ومنع فقدان املواهب، وتشمل:
· في العام 2016، بدأ تسجيل بيانات كل موظف مت االحتفاظ به خالل العام 2016 وما بعده	
· حتديد األقسام/املديرين ذوي معدل التنقالت العالي وإبالغ شركاء املوارد البشرية في العمل/رئيس القسم	
· زيارة الفروع واألقسام لتحديد وفهم القضايا اإلضافية احملتملة التي تسهم في معدل التناقص	
· العمل مع شركاء املوارد البشرية في العمل لتحديد املجاالت ذات االهتمام مثل املديرين الذين تعاني شريحتهم من معدل تناقص عالي	
· العمل مع مراكز التمّيز لتطوير/تغيير عملياتنا/إجراءاتنا عند حتديد املشكالت	
· حتديد املوظفني الذين تقدموا بطلبات ألكثر من ثالثة إعالنات للتعيني الداخلي In House Engagements خالل 12 شهًرا وتلبية طلباتهم للتأكد 	

مما إذا كان هناك خطر مغادرة قائم
· تخصيص جلسات مناقشة فردية للموظفني الذين يعانون من مشكالت	

وباإلضافة إلى ذلك، نّفذ بنك الكويت الوطني برنامج توجيه يهدف إلى احلد من معدالت مغادرة املوظفني العاملني ملدة تقل عن سنة ومت تنفيذه في األول 
من مايو لعام 2016 ومستمر حتى اآلن. كما يراجع قسم املوارد البشرية ببنك الكويت الوطني حالياً نهج أكادميية الوطني وقد شمل بالدراسة 128 من 

خريجي أكادميية الوطني، وستُرفع حتليالتهم وتوصياتهم لإلدارة.

صحة وسالمة املوظفني
يتمتع املوظفون بالتأمني الصحي الوطني، وبالتالي فإن لديهم تغطية جيدة في التأمني الصحي. في العام 2015 طّور بنك الكويت الوطني مزايا املوظفني 

عن طريق إدخال شركة تأمني جديدة وّسعت شبكة املستشفيات والعيادات ذات السداد املباشر املتوفرة للموظفني وأسرهم. 

ويُعد البنك بيئة عمل آمنة للغاية بشكل عام. حيث ميتلك العيادات املتوفرة في املوقع في فروع الكويت وينظم للموظفني التدريب على إنعاش القلب، 
لقاحات االنفلونزا، الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتدريبات على إطفاء احلرائق ملعاجلة قضايا الصحة والسالمة. كما يطلق بنك الكويت الوطني أيًضا 

حمالت التوعية املرورية للحث على منع املراسلة النصية أثناء القيادة.

املكافآت واملزايا 
تعاقد بنك الكويت الوطني في العام 2013 مع شركة ماكليجن االستشارية املتخصصة في مجال شؤون األداء واملكافآت إلجراء دراسة دقيقة لقياس األجور 
لتوحيد  القياسية  الدراسة  الواردة في  التوصيات  تنفيذ  العامني املاضيني  الوطني على مدى  الكويت  الوظيفية. بدأ بنك  ودراسة املسميات واألوصاف 

وحتديث جدول املرتبات لدينا مع السوق اخلارجية. 

لتتناسب بشكل أفضل مع أجور املوظفني املستحقني ووضع مسمياتهم  الترقيات واملرتبات  2015، مت تعديل  العام  طوخالل عملية مراجعة األجور في 
الوظيفية. كما حّسن بنك الكويت الوطني بنية املكافآت لالحتفاظ بأعلى املوظفني أداًء وحتفيزهم وكذلك مكافأة بعض أصحاب الشهادات املهنية.

يقدم بنك الكويت الوطني ميزة التغطية التأمينية جلميع املوظفني، للزوج وطفلني حتى سن 23 عاًما.

إشراك املوظفني
إن مشاركة ووالء وحتفيز املوظفني واستعدادهم لبذل جهد يفوق حدود الوصف لوظائفهم، هي عوامل ال تؤثر فقط على جتربتهم ومناخ عمل جميع من 
يعمل في بنك الكويت الوطني، ال بل تؤثر كذلك على رضا العمالء وأداء األعمال بشكل عام. وإدراًكا لهذه اجلدوى االقتصادية لدعم املوظفني وخلق بيئة 
عمل إيجابية، فقد أطلق بنك الكويت الوطني برنامج أنا الوطني في شهر أبريل من العام 2012 على مستوى مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية، ثم 
على مستوى املؤسسة ككل في شهر يونيو من العام 2014. ويركز برنامج أنا الوطني على إشراك كل موظف بجعله يعيش قيمنا ويتعاون في خدمة العمالء.

تشمل هذه املبادئ أوصاًفا سلوكية مثل "مسؤوليتي هي فهم املشكالت التي تواجهكم ودعمكم بإيجاد حل" 
و"أسعى جاهًدا لتقدمي أداء يفوق توقعاتكم". وفيما يلي وصف العناصر الرئيسية للبرنامج.

يركز برنامج أنا الوطني على حتمل املوظفني للمسؤولية واملساءلة حيث نسعى جاهدين وباستمرار لتجاوز 
توقعات عمالئنا وتقدمي خدمات أفضل جودة. كما يقدر البرنامج املوظفني ويكافئهم على جتاوز مهام 
وظائفهم احملددة، والتعاون ألبعد احلدود في أداء مهامهم اليومية. ويركز برنامج أنا الوطني كذلك على 
حتسني بيئة عمل املوظف إلرساء بيئة عمل محفزة، كما يضيف البرنامج قيمة لعملهم من خالل التقدير. 

وقد عبر املوظفون عن شعورهم بالتقدير عند زيارة اإلدارة لهم ملكافاءتهم ضمن برنامج أنا الوطني.

العمالء  العمالء وجتربة  نتيجة رضا  من  أنا الوطني  برنامج  فقد عزز  األثر.  بالغ  للبرنامج  كان  وقد 
جذري  بشكل  املبيعات  أداء  طور  فقد  ذلك،  على  وعالوة  يلي.  فيما  مبني  هو  كما  اخلدمة،  وجودة 
الرواتب  الودائع،  الشباب،  القروض،  مثل  املنتجات  جميع  في  التوقعات  متجاوًزا   2011 العام   منذ 

وبطاقات االئتمان. 

20122013201420152016

91%92%88%88%84%نتيجة مؤشر رضا العمالء

87.85%85.80%85.80%86.50%86%مؤشر جتربة العمالء

96.11%95.80%96.50%96%94.50%جودة اخلدمة

يقاس أثر برنامج أنا الوطني على مشاركة املوظفني كيفًيا، وليس كمًيا. ويبدو أن أهداف البرنامج قد أثرت إيجاًبا على مشاركة املوظفني في مختلف 
األنشطة التي متت عبر جميع قنوات التواصل بني جميع مجموعات بنك الكويت الوطني. وفًقا لنتائج استبيان العام 2015، فإن الغالبية العظمى من موظفي 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية تعتبر برنامج أنا الوطني يتعلق بهم ويوافقون على أن البرنامج يخلق احلافز واملشاركة على مستوى بنك الكويت 
الوطني، مما يعكس تعزيز التميز داخلًيا وخارجًيا. ويرجع ذلك إلى تكثيف املبادرات لنشر الوعي وحتفيز املشاركة لضمان تلقي املوظفني تقديًرا جلهودهم 
وإخالصهم لبنك الكويت الوطني. على هذا النحو، كانت هناك مزايا ملحوظة بعد بدء برنامج أنا الوطني، بغض النظر عن غيرها من املبادرات التي 

أطلقت لتعزيز إلتزام املوظفني. لقد وجدنا أنه كلما كانت مكافآت املوظفني أكبر، كلما زاد والءهم للبنك.

كانت فعليات "اللقاءات املفتوحة" أو "Town Hall Meetings" للموظفني أحد مبادرات بنك الكويت الوطني املهمة أيًضا لتحسني مشاركة املوظفني وتعزيز 
التواصل املتبادل. وبدأ بنك الكويت الوطني اللقاءات املفتوحة في العام 2015. 

املبادئ الثمانية لبرنامج 
أنا الوطني

الثقة
التميز

النزاهة واالحترام
سهولة الوصول والتوافر

روح الفريق
التواصل
التوافق

التعاطف
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االهتمام ببيئتنا

املبنى الرئيسي اجلديد لبنك الكويت الوطني مبعايير LEED الذهبية | تأثيرنا البيئي | استدامة منتجاتنا وخدماتنا

املبنى الرئيسي لبنك الكويت الوطني املصمم وفق معايير LEED الذهبية
يوشك املبنى الرئيسي اجلديد لبنك الكويت الوطني والذي صمم وفق معايير LEED الذهبية في مدينة الكويت على االنتهاء. وبهذا، سننطلق من وضعنا 
الراهن املنقسم إلى ثالثة مباني في مناطق مختلفة من العاصمة إلى برج واحد شامخ يزين أفق مدينة الكويت ويعانق جذورنا التاريخية. وقد قدمنا 
للمهندسني املعماريني وغيرهم من املهندسني ثالثة متطلبات وظيفية لالسترشاد بها في عملية التصميم وهي: أن يكون املبنى متفرًدا، وعملًيا ومستداًما.

سيتضمن البرج املكّون من 62 طابًقا، وعلى مساحة 130,000 متًرا مربًعا تصميًما فريًدا، يتميز بزجاج عالي األداء لغالف املبنى وزعانف عمالقة توفر ظاًل 
ومتتد على علو ٣00 متًرا عامودياً على مسار الشمس، كما صنعت بعض التصاميم مبواد محلية ومعاد تدويرها. زود املبنى مبيزات توفير الطاقة وأدوات 
إدارية متطورة للمباني لتخفيف إنبعاث ثاني أكسيد الكربون. ومن إحدى امليزات املثيرة لالهتمام، تكنولوجيا التكييف حتت األرض، مع "غرفة اجلليد" 
التي تبلغ مساحتها 7,000 متًرا مكعباً والتي من شأنها دعم برادات املياه واملبادالت احلرارية عند التشغيل خالل الساعات القسوى، لتبريد الهواء بشكل 
طبيعي قبل أن يدخل إلى نظام تكييف الهواء، وبالتالي تخفيض استهالك الطاقة. وامليزة األخرى هي تكنولوجيا املصاعد املزدوجة املوفرة للمساحة ذات 
نظام التحكم في الوجهة الذي يحسن  الكفاءة ويخفض من استهالك الكهرباء. كما أن تصميم املخطط املفتوح لألماكن العامة وتصميم مساحات املكاتب 
اخلالية من األعمدة يهدف إلى إضفاء ملسة من الرفاهية، وسهولة االجتماعات والتواصل بني األقسام وموظفي بنك الكويت الوطني الذين يعملون داخل 
املبنى. وسيضم البرج أيًضا صالة لأللعاب الرياضية، قاعات للتدريب، صالة عرض، غرف للصالة، حدائق معلقة وكافتيريا للموظفني. كما سيتضمن 

متحًفا على مساحة 600 متر مربع والفرع الرئيسي لبنك الكويت الوطني. 

لقد مت تصميم مبنى البنك املشيد وفق معايير LEED الذهبية بحيث يلبي احتياجاتنا من مكاتب ومساحات للعمل في مناخ الكويت القاسي فهي من أحر 
املناطق في العالم، حيث تصل درجة احلرارة في شهر يوليو 50 درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت(. كما يشتمل على مميزات التصميم املستدام لتعزيز 
استدامة املوقع، وترشيد استخدام املياه واحلد من انبعاثات الطاقة، وجودة البيئة الداخلية والتفاعل االجتماعي، مع تلبية املتطلبات التنظيمية املطبقة في 

الكويت. فهو مبثابة مثال يحتذى به للتصميم املستدام في الكويت. 

باإلضافة إلى ذلك، يستفيد موظفو بنك الكويت الوطني من املواطنني الكويتيني مبزايا كبيرة متاحة لهم كمواطنني، وتشمل بدالت 
الرعاية الصحية والسكن، واملواصالت. على سبيل املثال، يحصل املواطنون الكويتيون على: 

· اإلعانة االجتماعية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتشجيع الكويتيني على العمل في القطاع اخلاص )إعانة الزواج واإلجناب، وغيرها(	
· إعانة إيجار جلميع الذكور الكويتيني املتزوجني الذين لم يحصلوا بعد على سكن خاص	
· خصم املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملبلغ شهري من جميع املوظفني الكويتيني الذين يعملون في القطاع اخلاص ليحصلوا على الراتب عند 	

تقاعدهم

حقوق اإلنسان والعمالة 
ميتلك بنك الكويت الوطني قوى عاملة غير نقابية، ومع ذلك فإن لدينا سياسات وممارسات وثقافة تنظيمية تدعم حقوق العمال وظروف العمل عالية 

اجلودة، واحترام حقوق اإلنسان. يلتزم بنك الكويت الوطني بقانون العمل الكويتي الذي يضمن أيًضا حقوق اإلنسان.

في سياق معايير الهيئة العامة للبيئة )EPA( في الكويت ومتطلباتها التنظيمية، فيما يتعلق بعملياتنا الداخلية واملشاريع التي نستثمر فيها، يلتزم بنك الكويت 
الوطني باللوائح املتعلقة بحقوق اإلنسان، مثل حقوق السكان األصليني والتأثير على الشعوب واملجتمعات األصلية، حماية صحة اإلنسان، حماية التراث 
الثقافي، الصحة والسالمة املهنية، حقوق إعادة التوطني القسرية وإشراك ومشاركة أصحاب املصلحة. كما منتثل جلميع القوانني املتعلقة بعمل األطفال 
والعمل القسري، واحلرية النقابية واملفاوضة اجلماعية، وعدم التمييز. كما ذكرنا، فإن هذه املتطلبات تطبق أيًضا على املشاريع التي مّيولها بنك الكويت 

الوطني، واملشاريع التي تخفق في تلبية معايير املمارسات اخلاصة بالبيئة والعمل للهيئة العامة للبيئة لن يتم ترخيصها.

قانون العمل الكويتي

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

احلد األدنى حلقوق العمال الذي يحدده قانون العمل الكويتي يسري على جميع العاملني في القطاع اخلاص. يشمل القانون:
· التوظيف، التدريب العملي والتدريب املهني	
· تشغيل األحداث )ال يُسمح بعمل األطفال دون سن 15 عاًما(	
· توظيف املرأة )مُتنح 70 يوًما إجازة حضانة مدفوعة األجر وحماية أثناء العمل، مبنح ساعتني راحة إلرضاع الطفل واحلصول على أجر مساوي للعمل 	

املساوي، واحلماية من األعمال اخلطرة أو التي تنطوي على استغالل(
· عقد العمل	
· التزامات العمال وأصحاب العمل واجلزاءات التأديبية	
· إنهاء عقد العمل ومكافأة نهاية اخلدمة	
· أنظمة العمل وظروفه )األجور، ساعات العمل، عطلة نهاية األسبوع واإلجازات السنوية املدفوعة(	
· قواعد للسالمة والصحة املهنية	
· عالقات العمل اجلماعية )تنظيمات العمال، أصحاب العمل وحقوق تشكيل النقابات، عقد العمل اجلماعي ومنازعات العمل اجلماعي(	
· املراقبة على العمل واجلزاءات	
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 )LEED( املبنى الصديق للبيئة - صّمم وفق معايير املباني املستدامة
غالًبا ما تتجاهل ممارسات البناء التقليدية العالقات املتبادلة بني املبنى ومكوناته، محيطه ومستخدميه. نتيجة لذلك، تستهلك املباني التقليدية موارد أكثر 
من الالزم، مما يؤثر سلًبا على البيئة وينشأ عنها كمية كبيرة من النفايات. وتشير تقديرات املجلس األميركي لألبنية اخلضراء )USGBC( إلى أن املباني 

في الواليات املتحدة األميركية وحدها مسؤولة عن: 
71% من استهالك الكهرباء	 

39% من استهالك الطاقة	 

 	)CO2( 39% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

40% من استهالك املواد اخلام	 

65% من إنتاج النفايات )136 مليون طناً سنوًيا(	 

12% من استهالك املياه الصاحلة للشرب 	 

وقد أدت هذه النتائج إلى تبني صناعة التشييد والبناء منوذًجا جديًدا، يحقق التنمية املستدامة، وال يُعنى فقط بإنشاء مباني متفردة في املظهر فحسب، 
ولكن من خالل منح األولوية للقيمة املضافة للمبنى املقدمة ملستخدميه واملجتمع احمللي والبيئة. لذا يحرص العمالء ذوي املستويات املختلفة من املسؤولية 
االجتماعية على أن تنعكس التزاماتهم جتاه مجتمعاتهم احمللية من خالل تشييد مباٍن جديدة وتُعد املؤسسات املالية الكبرى هي الرائدة اآلن في هذا 
املضمار. تعزز املباني الصديقة للبيئة احلفاظ على املوارد من خالل ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة، وميزات احلفاظ على املاء. فهذه املباني 

املراعية للبيئة تأخذ بعني االعتبار في مرحلة التصميم اآلثار البيئية واحلد من النفايات واآلثار االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، تهدف إلى:
· توفير بيئة صحية ومريحة	
· خفض تكاليف التشغيل والصيانة	
· احلفاظ على اجلانب التاريخي	
· تسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام وغيرها من أنظمة البنية التحتية للمجتمع	

أخذ دورة حياة املبنى ومكوناته بعني االعتبار، وكذلك األثر االقتصادي والبيئي فضاًل عن األداء. 

استهالك
املياه %12

اإلنبعاثات
احلرارية %39 استهالك

الكهرباء %71

إنتاج
النفايات %65 التحقق

من األداء

زيادة
القيمة

انخفاص
املطلوبات

وحتسني أداء
املخاطر

زيادة 
اإلنتاجية

%70-30
توفير طاقة

أهداف تصميم املقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني  املشيد وفق 

معايير LEED )نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة(

· الهدف LEED الذهبي 	
· إجمالي النقاط: 69 من 110 	
· حتسني أداء الطاقة مبا يقارب %40 	
· توفير ما يقارب 30% من استهالك املياه داخل املقر	
· معدل حتويل مخلفات البناء 50% كحد أدنى 	
· مساحة داخلية مفتوحة %80 	
· أسقف خضراء	
· إعادة تدوير مياه الصرف داخل املوقع بنسبة ال تقل عن %10 	

من إجمالي مياه الصرف 
· حتسني العمليات التشغيلية 	
· تخفيض املركبات العضوية املتطايرة	
· 	RC 30% من
· حتسني املناظر اخلارجية ملا يزيد عن 90% من املوظفني 	
· استخدام 100% من األخشاب املعتمدة / الصديقة للبيئة 	
· نظام متطور للتحكم باإلضاءة املتعددة األمناط خالل النهار	

األثر السبلي للمباني على البيئة 
)USGBC( وفقاً لتقديرات املجلس األميركي لألبنية اخلضراء

القيمة املضافة للمباني املستدامة
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تقييم LEED لبنك الكويت الوطني 
هناك 110 نقاط محتملة وأربع مستويات تقييم في اإلصدار الثالث من نظام LEED كل تقييم يقابله عدد مطلوب من النقاط: 

· معتمد )40-49 نقطة( 	
· فضي )50-59 نقطة( 	
· ذهبي )60-79 نقطة( 	
· بالتيني )أكثر من 80 نقطة(	

ينقسم اإلصدار الثالث من نظام LEED إلى 7 فئات اعتماد رئيسية منها فئتني تتعلق باعتمادات إضافية كمنح تؤدي للحصول على 10 نقاط محتملة من 
إجمالي نقاط النظام البالغة 110 نقاط. هذه الفئات هي: 

· 	)SS( املواقع املستدامة
· 	)WE( ترشيد استخدام املياه
· 	)EA( الطاقة والغالف اجلوي
· 	)MR( املواد واملوارد
· 	)IEQ( جودة البيئة الداخلية
· 	)ID( االبتكار وعملية التصميم
· 	)RP( األولوية اإلقليمية

 LEED ومت حتديد 69 نقطة مستهدفة، تستهدف حالًيا حتقيق تقييم LEED فحص فريق املشروع تصميم البرج وطرق إنشائه مقابل نقاط تقييم نظام
الذهبي. هناك 32 من 110 نقاط ال ميكن حتقيقها في هذه املرحلة من املشروع، تتبقى 10 نقاط محتملة قد ميكن حتقيقها أو ال ميكن حتقيقها وفًقا 
لقيمتها املضافة للمبنى من حيث توفير التكاليف. ويلخص املخطط املبسط التالي الهدف احلالي للمشروع، حيث يشير إلى النقاط املستهدفة ضمن كل 

.LEED فئة من الفئات الرئيسية لنظام

إن بنك الكويت الوطني "مؤسسة مالية عريقة في الكويت والشرق األوسط" ، فهو يشكل جزًءا ال يتجزأ من املجتمع الكويتي منذ 65 عاًما، ولديه التزام 
غير مسبوق في املشاركة االجتماعية التي متتد اآلن لتلبية الطلب األكثر إحلاحاً في القرن احلادي والعشرين، أال وهو "االستدامة". 

وفًقا لذلك، يجب أال يقتصر دور برج املقر الرئيسي اجلديد على توفير بيئة داخلية ممتازة ملوظفي البنك، بل البد أن ميثل منوذًجا يحتذى به في كفاءة 
البناء والتشغيل وأن يكون من أكثر املباني اإلدارية "حفاًظا على البيئة" وله "أقل أثر كربوني" ممكن في دولة الكويت. يعكس مقر بنك الكويت الوطني 
التغير  العاملية بشأن  التزاماتها  الكويتية بقوة في  البيئية واالجتماعية جتاه املجتمع احمللي من خالل دعم احلكومة  باملسؤولية  الشركة  التزام  اجلديد 

املناخي، وحتديًدا في بروتوكول كيوتو.

نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )LEED( باعتباره معيار ًا لبنك الكويت الوطني 
البد وأن يعكس برج مقر بنك الكويت الوطني املكانة العاملية للبنك من خالل االلتزام املستدام؛ مما يدل على الوعي البيئي العاملي للبنك في حني يجذب 
أصحاب الكفاءات العالية من العاملني في القطاع املالي واملصرفي الدولي. وقد كانت الطريقة األمثل لتحقيق ذلك من خالل إتاحة تقييم هيكل املبنى 
وتشغيله من جهة متخصصة دولية مستقلة مثل املجلس األميركي لألبنية اخلضراء. شهادة LEED )الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة( مُتنح من جهة 
مستقلة العتماد أداء املباني. وتتميز املباني احلاصلة على شهادة LEED بأن تكلفة تشغيلها وصيانتها أقل بنسبة تصل إلى 20%؛ وتستهلك طاقة أقل 
بنسبة 25%؛ ومياه أقل بنسبة 11%؛ كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تكون أقل بنسبة 34%، فضاًل عن أن قيمتها مقابل املال تكون أعلى من املباني 

التقليدية في أسواقها؛ وهي صحية وآمنة أكثر بالنسبة لقاطنيها. 

مت حتديد هدف بنك الكويت الوطني في وقت مبكر خالل مرحلة تصور املشروع وهو: احلصول على التقييم الذهبي لبرج مقر بنك الكويت الوطني 
كما قرره نظام LEED اجلديد )اإلصدار 3 - لعام 2009( للتقييم. لنلقي نظرة على تفاصيل التخطيط لهذا الهدف املراد حتقيقه.

26/20    )SS( املواقع املستدامة

10/7    )WE( ترشيد استخدام املياه

35/16    )EA( الطاقة والغالف اجلوي

14/4     )MR( املواد واملوارد

15/14    )IEQ( جودة البيئة الداخلية

6/4   )ID( االبتكار وعملية التصميم

4/4    )RP( األولويات اإلقليمية

69
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اتباع ممارسات لترشيد استهالك املوارد أثناء الطباعة، مثل األحبار املعاد تدويرها	 
السعي لتصبح الفروع خالية من الورق	 
احلد من وسائل النقل 	 
تعيني املوظفني بالقرب من مساكنهم حيثما أمكن ذلك	 
احلد من السفر حيثما أمكن ذلك	 
منذ العام 2006، مت توفير خدمة النقل بحافالت الشركة بني املباني اإلدارية في مدينة الكويت لتشجيع النقل اجلماعي	 

ويلّخص القسم التالي استهالك بنك الكويت الوطني للطاقة، وانبعاثات غازات االحتباس احلراري واستهالك املياه لعام 2014،  2015  و 2016 في املرافق 
اململوكة من قبل بنك الكويت الوطني. حتسب بيانات كثافة الطاقة استناداً إلى 1,199 موظفاً في املرافق التي نقدم عنها تقارير بيانات االستهالك ]2271 
)بنك الكويت الوطني(، زائد 125* )شركة الوطني لالستثمار "إن بي كيه كابيتال"(، إضافًة إلى 33 )شركة الوطني للوساطة املالية(، ناقص 1,230 )الراية( 

.]1,199 =

* عدد املوظفني في دولة الكويت فقط.

201420152016استهالك الكهرباء في املباني اململوكة لبنك الكويت الوطني*

21,873,26426,752,42925,024,182إجمالي استهالك الكهرباء املستهلكة )كيلوواط(

18,75922,49920,871كثافة الطاقة )كيلوواط لكل موظف(

* يرجى العلم أن هذا اجلدول ال يشمل بيانات برج الراية، املدرجة ضمن عقدنا اإليجاري حيث لم يتم رصدها على حدة في ذلك الوقت. 

إجمالي استهالك الكهرباء
في املباني واملنشآت اململوكة من بنك الكويت الوطني
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كثافة استهالك الكهرباء لكل موظف
في املباني واملنشآت اململوكة من بنك الكويت الوطني
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201420152016أثر الغازات الدفيئة في املباني اململوكة لبنك الكويت الوطني*

15,41818,85817,640إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )بالطن املتري(

13.2215.8614.71كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة )بالطن املتري لكل موظف( **

*مالحظة: يرجى العلم أن هذه البيانات ال تشمل برج الراية، املدرجة ضمن عقدنا اإليجاري حيث لم يتم رصدها على حدة في ذلك الوقت.

* * مستوى االنبعاثات الكربونية 0.72926 جم CO2/كيلوواط ساعة بحسب آخر الدراسات في عام 2015 على موقع emissionsfactors.com عن عام 2014.

من املهم اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن عملية االعتماد تُدار أساًسا من قبل شركة بروجاكس إنترناشيونال، إال أنه جهد جماعي يشارك فيه جميع 
أعضاء فريق التصميم والبناء، كما يتبني من تنظيم فريق LEED التالي: 

الوطني
مالك الترخيص

برجاكس
LEED مدير

LEED مهندس موقع

LEED مدير مشروع

غلوبل تك
cx مسؤول

LEED منسق أعمال

مقاول بالباطن متخصص

األحمدية للمقاوالت والتجارة
املقاول الرئيسي 

قنوات رفع التقارير
قنوات التواصل

املعلومات التالية حتدد الـ 69 نقطة املستهدفة واالستراتيجيات الالزمة املنفذة حالًيا في تصميم مخطط بناء املبنى.

تأثيرنا البيئي 
قاد بنك الكويت الوطني لسنوات مبادرات على مستوى العمليات الداخلية وفي املجتمع بهدف احلفاظ على الطاقة واملوارد وكذلك احلفاظ على بيئتنا 

الطبيعية.

ومع ذلك، فإن تقييم تأثيرنا البيئي الداخلي من خالل مراقبة استهالك الطاقة واملوارد، وآثار الكربون )انبعاثات الغازات الدفيئة( والنفايات تبقى مجاالت 
جديدة لبنك الكويت الوطني. لهذا نعمل على بناء نظم إدارة البيانات لقياس التحسن وإدارته بدقة في هذه املجاالت على نحو فعال. ونعرض في هذا 

التقرير املعلومات املتوفرة لدينا ولغاية يومنا هذا.

مبادرات االستدامة البيئية الداخلية

يتبنى بنك الكويت الوطني عددًا من املبادرات للحفاظ على املوارد على مستوى عملياتنا:
إعادة تدوير الورق 	 
توفير الطاقة عن طريق إطفاء جميع األنوار في 68 فرًعا خالل عطلة نهاية األسبوع 	 
استخدام معدات توفير الطاقة	 
تنفيذ تدابير لتوفير الطاقة على مستوى تكييف الهواء واإلضاءة	 
االنتقال إلى النظام الرقمي بدالً من الوثائق واملراسالت الورقية 	 
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بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

لألسف فقد زاد استهالك الطاقة، انبعاثات غازات الدفيئة واستهالك املياه في منشآتنا بني عامي 2014 و 2015. إن معدل استهالك الكهرباء واملياه 
يتفاوت من سنة إلى أخرى بسبب اختالف درجة حرارة الطقس والتي ينجم عنها استهالك مرتفع للكهرباء وخصوصاً خالل فصل الصيف حيث يتطلب 
تشغيل أجهزة التكييف. ففي األشهر املمتدة من يونيو إلى سبتمبر، ترتفع درجات احلرارة في الكويت بشكل ملحوظ لتتجاوز 42 درجة مئوية، كما أن من 
أهم أسباب زيادة استهالك الطاقة في عام 2015 يعود إلى افتتاح 3 فروع جديدة إلى جانب إضافة ومنشآت تخزين كبيرة في األحمدي. إال أننا حرصنا 
جاهدين على تخفيض استهالك الكهرباء واملياه بني عامي 2015 و2016 كما نتوقع أن تكون لنا بصمة مشرفة في احلفاظ على بيئتنا وخفض االستهالك 

بشكل ملحوظ مع االنتهاء من تشييد املقر اجلديد للمبنى الرئيسي الذي ميتاز بتصميمه األكثر عمالنية واستدامة.

النفايات: إعادة تدوير املعدات اإللكترونية
تقوم وحدات األعمال لدينا عادة بإرسال أي معدات مكتبية مستهلكة مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات 
الوطني  الكويت  بنك  يُعيد  وأحياًنا  كخردة.  الشيوخ  جليب  مخازن  إلى  التصوير  وآالت  الفاكس  وأجهزة 
بيعها للموظفني من خالل "البيع املفتوح"، وفي مناسبات عديدة، نبيعها جميًعا ملشترين خارجيني إلعادة 

استخدامها، جتديدها وإعادة تدويرها أو الستعادة املوارد. 

وبلغت إيرادات مبيعات األجهزة املباعة خالل السنوات الثالث املاضية 25,059 ديناراً كويتياً، وتنقسم إلى 
ما يلي: 

العام 2014 = 4,144 ديناراً كويتياً
العام 2015 = 10,229 ديناراً كويتياً
العام 2016 = 10,686 ديناراً كويتياً

ويحرص قسم تكنولوجيا املعلومات ببنك الكويت الوطني على محو وإلغاء البيانات متاًما من جميع املعدات 
اإللكترونية قبل نقلها من البنك.

النفايات: تخفيض استهالك الورق وإعادة التدوير
بلغ متوسط الدخل احملقق من عملية إتالف الورق أو ما يعرف بـ )إعادة التدوير( خالل الثالث سنوات 

املاضية نحو 2,275 ديناراً كويتياً سنوًيا.

يتبنى بنك الكويت الوطني مبادرات لتعزيز التشغيل اآللي واملدفوعات اإللكترونية )داخلًيا وتشجيع العمالء 
على االنتقال إلى التعامل بدون نقود واستهالك ورق أقل(. ففي العام 2016، كانت 96% من املعامالت 
أننا حدثنا نظام  الورقية. كما  من  اإللكترونية بدالً  املواد  تزايد استخدام  إلى  الفروع، مما يشير  خارج 

املشتريات لدى البنك فأصبح آلًيا وذلك لتجنب استعمال الورق.

وسائل النقل 
من املتوقع أن يحقق املقر اجلديد لبنك الكويت الوطني انخفاًضا كبيًرا في التأثير البيئي لعملياتنا. وباإلضافة إلى بيئة العمل املتميزة ومزايا املشاركة 
االجتماعية التي سيقدمها مبنى املقر اجلديد، فسيحقق كذلك انخفاًضا فورًيا في طاقة النقل والوقت الذي يستغرقه موظفو بنك الكويت الوطني حالًيا 
في االنتقال من مبنى آلخر حلضور االجتماعات طوال يوم العمل االعتيادي. علماً بأن بنك الكويت الوطني يتبنى بالفعل عدًدا من املبادرات للحد من 
النقل، مبا في ذلك: تعيني املوظفني بالقرب من مساكنهم حيثما أمكن ذلك، واحلد من السفر كلما كان ذلك متاحاً، وتوفير خدمة النقل بحافالت الشركة 

بني املباني اإلدارية الستخدامها من قبل املوظفني.
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إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بالطن املتري
من استهالك الكهرباء في املباني واملنشآت اململوكة من بنك الكويت الوطني
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كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة من استهالك الكهرباء لكل 
موظف في املباني واملنشآت اململوكة من بنك الكويت الوطني
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استهالك املياه
ونلخص إجمالي استهالك املياه في املباني واملنشآت اململوكة من بنك الكويت الوطني وفروعه وغيرها بني أعوام 2016-2014 في الرسم البياني أدناه. علماً أنه يتم 

استخدام املياه في بنك الكويت الوطني من قبل املوظفني وللتنظيف.

20152016**2014استهالك املياه

9,786,13013,057,31712,861,936إجمالي استهالك املياه* )جالونات(

7,96910,63310,474كثافة املياه )جالونات لكل موظف(

*مالحظة: يرجى العلم أن هذه البيانات ال تشمل برج الراية، املدرجة ضمن عقدنا اإليجاري حيث لم يتم رصدها على حدة في ذلك الوقت.

** في عام 2015، جاءت بيانات استهالك املياه في مبنى املقر الرئيسي 1 غير دقيقة بسبب عطل فني في عدادات املياه، وعليه مت استبدال العدادات من قبل وزارة الكهرباء واملاء في مايو 2015. وسعياً 

منا إلى حتديد كمية استهالك املياه في املبنى الرئيسي في عام 2015، فقد تطلب ذلك قيامنا بالتقدير والتخمني األقرب إلى احلقيقة. وبذلك، قمنا مبقارنة االستهالك من 2014 إلى 2015 جلميع املباني 
واملنشآت األخرى وتشمل: مبنى املقر الرئيسي 2، الفروع ومرافق التخزين )والتي جميعها لديها بيانات استهالك دقيقة(. وقد ارتفع استهالك مبنى املقر الرئيسي 2، الذي يعتبر مماثاًل للمبنى 1، بنسبة 
36.3%، الفروع 34.2% ومرافق التخزين 11.2%. واستناداً إلى أن وجه املقارنة بني املبنى 2 واملبنى 1 مماثل، ومبا أن معدل الزيادة في املبنى 2 هو األكبر بني املقرات األخرى، فقد اعتمدنا الزيادة في معدل 

استهالك مبنى املقر الرئيسي 2 )بدالً من متوسط   نسبة الزيادة في جميع املباني( من أجل الوصول إلى التقدير األقرب واألفضل ملعدل استهالك مبنى املقر الرئيسي 1. وبذلك، فقد مت احتساب إجمالي 
استهالك املقر الرئيسي 1 لعام 2015 من خالل ضرب استهالكه للمياه في عام 2014 والبالغ 3،706،300 جالون بنسبة الزيادة 36.3% لتكون النتيجة التقديرية 5،051،6867 جالون.

إجمالي استهالك املياه في املباني واملنشآت اململوكة من 
بنك الكويت الوطني
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بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016بنك الكويت الوطني تقرير االستدامة 2016

يلتزم بنك الكويت الوطني التزاًما تاًما بلوائح الهيئة العامة للبيئة، داخلًيا )على سبيل املثال في بناء مقرنا اجلديد(، وكذلك في املشاريع التي يستثمر فيها 
البنك. يجب على املشاريع أن تكون ملتزمة بلوائح وزارة الكهرباء واملاء وبرنامج احلفاظ على الطاقة، حسبما تقتضي احلالة:

املواصفات العامة للتركيبات الكهربائية )2016(	 
تدابير احلفاظ على الطاقة في مباني القطاع السكني )2016(	 
تدابير احلفاظ على الطاقة في مباني القطاع املؤسسي والتجاري، الطبعة الثانية )2016(	 
خصائص وتطبيقات املواد العازلة للمباني في الكويت، الطبعة الثانية )2016(	 
لوائح التركيبات الكهربائية، الطبعة الرابعة )2016(	 
تدابير احلفاظ على الطاقة في مباني املستشفيات، الطبعة األولى )2014(	 
تأثير الكتلة احلرارية واللون على اكتساب املبنى للحرارة، الطبعة األولى )2012(	 
برنامج احلفاظ على الطاقة، الطبعة الثانية )2016(	 
منوذج احلمل الكهربائي واملالحظات التوضيحية عليه )2016(	 
استخدام األنظمة املبردة بالهواء مقارنة باألنظمة املبردة باملاء لتكييف املباني في الكويت )2016(	 

ولقد التزمت الكويت في اتفاقية فيينا بحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن مواد استنفاد طبقة األوزون. وأدت هذه االتفاقيات إلى تشكيل جلنة 
حلماية طبقة األوزون انبثقت عن الهيئة العامة للبيئة في الكويت لتحليل ودراسة أحكام البروتوكول واالتفاقية. كما لعبت الهيئة العامة للبيئة دوًرا كبيًرا في 
تأسيس قسم خاص في وزارة الداخلية الكويتية ضمن قوة الشرطة يكلَّف بضبط املخالفات البيئية. ويُعد قسم "شرطة البيئة" األول من نوعه في املنطقة.

البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية
ميتلك البنك الدولي إجراءاته وسياساته اخلاصة به واحملددة للتقييم البيئي التي ورد وصفها في سياسة العمليات وإجراءات البنك )OP/BP( اإلصدار 
4.01 )في العام 1999 واحمُلدثة في العام 2004(. باإلضافة إلى التوجيهات العامة، التي تتوافق بشكل وثيق مع مبادئ خط اإلستواء ومؤسسة التمويل 

الدولية، فهناك أيًضا توجيهات محددة للقطاع. دليل الوقاية واحلد من التلوث اخلاص بالطاقة احلرارية: املبادئ التوجيهية حملطات الطاقة اجلديدة 
)يوليو العام 1998( تقدم توجيهات بشأن املعايير البيئية وتقنية تخفيض محطات الطاقة التي تتعدى قدرتها 50 ميغاواط.

دمج االستدامة في املنتجات واخلدمات
لتحصل على متويل بنك الكويت الوطني، تلتزم املشاريع الكبرى في قطاع الطاقة باملعايير البيئية الكويتية ومعايير االحتاد األوروبي والبنك الدولي - مبا 
في ذلك مبادئ خط اإلستواء )Equator Principals(. )وتأتي مبادئ خط اإلستواء )Equator Principals( في إطار عمل إلدارة املخاطر تتبناه املؤسسات 
املالية لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر البيئية واالجتماعية في املشاريع. وتهدف في املقام األول إلى توفير معيار احلد األدنى من العناية الواجبة لدعم 

اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن املخاطر(.

وللحصول على متويل مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص )PPP( من بنك الكويت الوطني، جترى دراسة لتقييم التأثير البيئي )EIA( وتقييم 
اجتماعي للمشروع كشرط مسبق لإلغالق املالي. يتم تقييم املشروع وفًقا ملتطلبات التقييم البيئي واالجتماعي الشاملة لكل من دولة الكويت ومؤسسة 
التمويل الدولية والبنك الدولي ومدى اإللتزام بها لضمان تلبية املعايير الالزمة. باإلضافة إلى ذلك، يجب اإللتزام بالشروط اخلاصة باملعايير البيئية 
للمشروع على النحو املشار إليه في التوجيه الفني الوارد ضمن طلب تقدمي العروض )RFP( اخلاص بهيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

)KAPP( واتفاقية امتياز املشروع.

أما في حالة مشروعات الشراكة الكبرى بني القطاعني العام واخلاص فيضم بنك الكويت الوطني التحليل البيئي واالجتماعي باعتباره جزًءا أساسًيا 
من عملية التمويل واالستثمار املسؤولة للبنك. كما تخضع املشروعات للمعايير البيئية لدولة الكويت والبنك الدولي واملعايير الدولية وتلتزم مببادئ خط 

اإلستواء. وفيما يلي تفاصيل معايير اجلهات الثالث:

متطلبات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي التي تخضع لها املشروعات التي ميولها بنك الكويت الوطني

الهيئة العامة للبيئة )EPA( في الكويت 
الهيئة العامة للبيئة هي هيئة حكومية مستقلة مكرسة للعمل البيئي، والتشريعات احمللية والدولية والسياسات املتعلقة بالبيئة. تُعد الهيئة العامة للبيئة 
مركًزا للعمل احلكومي املتعلق باحلفاظ على البيئة في الكويت. وقد تأسست في العام 1995 مبوجب القانون رقم 21. ومنذ تأسيس الهيئة العامة للبيئة 
في ا لكويت شاركت بفعالية على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي في وضع التشريعات البيئية. كما تفرض الهيئة العامة للبيئة تشريعات بيئية إلى جانب 

شرطة البيئة الكويتية، تتضمن عقوبات تختلف تبًعا للجرمية البيئية املرتكبة.

كما أن الهيئة العامة للبيئة بصدد إعداد الئحة تنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم 1995/21 واملُعدل بالقانون رقم 1996/16 بشأن املتطلبات والشروط 
واملعايير البيئية املطلوبة في دولة الكويت. ويحدد هذا القانون املعايير التي يجب أن تطبقها كل املؤسسات واملواطنني واملؤسسات احلكومية فيما يتعلق 

بقانون البيئة وحماية البيئة. يتناول هذا القانون ما يلي:
التنمية والبيئة )مبا في ذلك تقييم التأثير البيئي واألعمال والبيئة الداخلية(	 
األراضي وإدارة النفايات )مبا في ذلك إدارة املواد الكيميائية، إدارة النفايات اخلطرة والسامة والطبية ونفايات الصرف الصحي(	 
حماية الهواء 	 
احلفاظ على السواحل واملياه )مبا في ذلك حماية النظام البيئي من التلوث الناجم عن السفن والنفايات البرية واحلفاظ على مياه الشرب 	 

واملياه اجلوفية والبيئة الساحلية(
التنوع البيولوجي )مبا في ذلك األنواع النادرة املهددة باالنقراض، احملميات الطبيعية وخليج الكويت(	 
اإلدارة البيئية )تشمل التخطيط االستراتيجي، وحرس البيئة، إدارة البيانات البيئية، إدارة األزمات والكوارث البيئية والتوعية البيئية والدعاية(	 
العقوبات	 
املسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار البيئية	 
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املسؤولية االجتماعية

املساهمة في تطوير املجتمعات | نبذة عن مبادراتنا اإلجتماعية | األركان األربعة الرئيسية ملساهماتنا املجتمعية

املساهمة في تطوير املجتمعات 
يلتزم بنك الكويت الوطني باملثابرة في خدمة املجتمع الكويتي منذ 65 عاًما. لقد حققنا ذلك، ليس فقط من خالل تقدمينا ألفضل اخلدمات املصرفية، 

بل من خالل مسؤوليتنا االجتماعية التي تقدم الدعم للمجتمعات التي نعمل فيها.

منذ تأسيس البنك عام 1952، ونحن نؤمن في بنك الكويت الوطني بأهمية املساهمة االجتماعية. ويظهر اجلدول أدناه ملخص مساهمات البنك منذ 
عام 1992 ولغاية 2016.

ملخص مساهمات املسؤولية االجتماعية لبنك الكويت الوطني في العقدين اآلخرين

باآلالف )دينار كويتي(

 أوجه التبرع

السنة

املساهمات والتبرعات 
اخليرية واالجتماعية 

واالنسانية

احلصة املدفوعة 
ملؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي

احلصة املدفوعة 
لبرنامج دعم العمالة 

الوطنية 

مستشفى
بنك الكويت الوطني 

اجلديد

املجموع
بالدينار الكويتي

20146062,3726,4891699,636

20156692,5737,0221,03211,296

20167502,5207,2633,50014,033

34,965املجموع  د.ك

2013 - 1992
د.ك

140,800

املجموع  د.ك
2016 - 1992

*175,765

* ما يعادل 574.3 مليون دوالر أميركي كما في 2016/12/31.

كما يلعب املوظفون في بنك الكويت الوطني دوراً محورياً في برامج وفعاليات البنك للمسؤولية املجتمعية، وذلك من خالل تخصيص وقتهم، جهودهم، 
طاقاتهم وحتى دمائهم من أجل دعم احلمالت واملبادرات التي تدعم نهضة املجتمع وأفراده والعائالت التي هي بأمس احلاجة للمساعدة. 

ونلقي الضوء من خالل تقارير املسؤولية االجتماعية على مجموعة البرامج واملبادرات التي يخصصها البنك للمجتمع الكويتي، األمر الذي يجسد التزام 
بنك الكويت الوطني وحرصه الدائم على تنمية وتعزيز نهضة وطننا احلبيب ألجيال قادمة. ونعرض في الصفحات التالية ملخص عن بعض هذه املبادرات 
الهادفة ودورها في خدمة املجتمع ككل مع إلقاء الضوء على أولويات البنك االستراتيجية "األركان األربعة" مبا يتعلق مبساهماته املجتمعية إلى جانب 

إعطاء ملخص عن مساهماتنا املتعلقة بكل ركن. 

نأخذ على عاتقنا مسؤوليتنا جتاه املجتمع مبنتهى اجلدية بهدف تطوير املجتمع ونهضته وتنميته، وهو ما يعد في صميم رسالة وأهداف البنك.

)Equator Principals( مبادئ خط اإلستواء

تبنت العديد من املؤسسات املالية منذ يونيو العام 2003 "مبادئ خط اإلستواء )Equator Principals(". وهي مجموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية تستند 
إلى السياسات الوقائية ملؤسسة التمويل الدولية لضمان معاجلة القضايا االجتماعية والبيئية بشكل كامل. مت تعديل هذه املبادئ وتطبق اآلن على مستوى 

العالم في مشاريع التنمية في جميع القطاعات الصناعية بتكلفة رأس مال تبلغ 10 ماليني دوالر أميركي أو أكثر.

وبالنسبة للمشروعات التي لها آثار سلبية كبيرة أو محدودة محتملة على الصعيد االجتماعي أو البيئي )الفئة أ و ب على التوالي( يجب على املقترض 
إجراء تقييم بيئي اجتماعي )SEA( والكشف عنه، وقد كان يسمى سابًقا تقييم التأثير البيئي واالجتماعي )ESIA(. أما اآلن، فيجب أن يتضمن التقييم 

البيئي االجتماعي تقييًما مفصاًل للتأثيرات االجتماعية والبيئية مبا في ذلك العمل والصحة والسالمة.

بالنسبة للمشاريع التي تقع في دول غير األعضاء في املنظمة، كما هو احلال بالنسبة لدولة الكويت، يجب الرجوع إلى معايير األداء ملؤسسة التمويل 
الدولية بشأن االستدامة االجتماعية والبيئية عند إجراء التقييم البيئي االجتماعي. وحتدد "مبادئ خط اإلستواء )Equator Principals(" النهج الذي تتبعه 
املؤسسات املالية في هذا املجال لتحديد املخاطر البيئية وتقييمها وإدارتها عند متويل املشروع. وينص "بيان املبادئ" الذي تتبناه املؤسسات املالية على 

متطلبات متويل املشاريع فيما يتعلق بالتقييم البيئي واإللتزام على النحو التالي:

· تصنيف مخاطر املشروع وفًقا للمبادئ التوجيهية الداخلية وحسب معايير الفحص البيئي واالجتماعي ملؤسسة التمويل الدولية	
· بالنسبة جلميع مشاريع الفئة "أ" والفئة "ب"، يستوفي املقترض التقييم البيئي، بحيث يكون إعداده متوافًقا مع نتائج عمليات تصنيف مؤسسة التمويل 	

الدولية كما يتناول القضايا البيئية واالجتماعية الرئيسية بشكل واٍف
· في سياق نطاق املشروع، يتناول تقرير إدارة معلومات الطاقة ما يلي، حسب االقتضاء:	

الظروف البيئية واالجتماعية األساسية	 
قوانني البلد املضيف واللوائح ذات الصلة واملعاهدات واالتفاقات املعمول بها	 
التنمية املستدامة واستخدام املوارد املتجددة	 
حماية صحة اإلنسان والتراث الثقافي والتنوع البيولوجي مبا في ذلك األنواع املهددة باالنقراض والنظم االيكولوجية احلساسة	 
استخدام املواد اخلطرة	 
املخاطر الرئيسية	 
الصحة والسالمة املهنية	 
الوقاية من احلرائق وسالمة األرواح	 
التأثيرات االجتماعية واالقتصادية	 
حيازة األراضي واستخدامها	 
إعادة التوطني القسري	 
التأثيرات على الشعوب واملجتمعات األصلية	 
اآلثار التراكمية للمشاريع القائمة واملشاريع املقترحة واملشاريع املستقبلية املتوقعة	 
مشاركة األطراف املعنية في تصميم ومراجعة وتنفيذ املشروع	 
النظر في جدوى البدائل األفضل بيئًيا واجتماعًيا	 
كفاءة إنتاج الطاقة وتوصيلها واستخدامها	 
منع التلوث واحلد من النفايات ومكافحة التلوث )النفايات السائلة وانبعاثات الهواء( وإدارة النفايات الصلبة والكيميائية	 

يدرك بنك الكويت الوطني أن االستثمار املسؤول يتطلب تقييم املخاطر املرتبطة بالتأثيرات البيئية واالجتماعية، ويلتزم بتضمني اعتبارات االستدامة هذه 
عند تقييم مخاطر االستثمار اخلاص بنا واتخاذ القرارات بشكل عام. 
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نبذة عن مبادراتنا اإلجتماعية 
يعتز بنك الكويت الوطني بتاريخه العريق في خدمة املجتمع، فقد كنا دوماً مبثابة النموذج الذي يحتذى به في مجال املسؤولية املجتمعية بدولة الكويت. 
وأظهرنا التزامنا فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية على مدار عقود، متثل ذلك على وجه التحديد من خالل تقدمي الدعم لقطاعات الرعاية الصحية 
والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تطوير مستويات الشباب الكويتي من ذوي املهارات و املبادرات املتعلقة باألمناط احلياتية التعليمية والصحية. يظهر 

اجلدول التالي أبرز املبادرات التي قام بها البنك خالل األعوام الثالثة املاضية.

أبرز املساهمات واملبادرات خالل األعوام الثالثة املاضية

201420152016

مبادرة "أحلم أن أكون" لتحقيق أحالم 
األطفال

أول مركز متخصص باخلاليا اجلذعية لألطفالسباق الوطني للمشي العشرين

دعم التعليماحتفال بيت عبداهلل السنويالبرنامج التدريبي الصيفي

حملة كوني واعية للتوعية من سرطان الثدياستضافة املدارس واجلامعاتدعم مشروع أمنيتي

حملة التبرع بالدمدعم أصحاب املشاريع الصغيرةرعاية مشروع pin2 لطلبة املدارس

رعاية حملة غدي 
لتعليم األطفال السوريني

إصدار كتاب "عبداهلل ينتصر" لألطفال دعمًا 
ملرضى السرطان

توزيع أكثر من 1,000 وجبة إفطار يوميًا خالل 
شهر رمضان

دعم جمعية الهالل األحمر الكويتية

دعم مؤسسة لوياك

دعم أنشطة حديقة الشهيد

دعم األندية الطالبية في اجلامعات واملعاهد

  

األركان األربعة الرئيسية ملساهماتنا املجتمعية 
نسعى من خالل مساهماتنا املجتمعية إلى التركيز على أربعة أركان رئيسية: التنمية اإلجتماعية، رعاية األطفال، الصحة والتنمية البيئية. رؤيتنا، خططنا 
ومبادراتنا لألركان رئيسية مذكورة في اجلدول أدناه مع تسليط الضوء على أهم املبادرات التي نقوم بها على صعيد املساهمات اإلجتماعية. إن برامجنا 

املتعلقة بتطوير مهارات الشباب الكويتي، فقد تطرقنا لها باسهاب في فقرة التدريب في قسم إحترام وتطوير املوظفني.

النهج االستراتيجي لبنك الكويت الوطني في املساهمة املجتمعية

املبادرات الرؤية واخلطط احملاور

التنمية االجتماعية

دعم برامج التعليم 	 
دعم األنشطة الرياضية 	 
دعم برامج األطفال 	 
برامج الرعاية االجتماعية 	 
نشر الوعي واملسؤولية االجتماعية 	 
دعم األنشطة الثقافية 	 
العمل التطوعي 	 

التكرمي السنوي ألوائل خريجي الثانوية العامة	 
الزيارات املتبادلة مع اجلامعات واملدارس	 
"حتدي 	  املدارس  لطلبة  مبتكر  مشروع  أفضل  رعاية 

"PIN²

إشراك املوظفني في املسؤولية االجتماعية	 
دعم أنشطة حديقة الشهيد	 
متحف بنك الكويت الوطني	 
حملة موائد اإلفطار الرمضانية	 

رعاية األطفال

دعم جمعيات رعاية األطفال 	 
دعم األطفال املصابني بالسرطان 	 
دعم األطفال املصابني بالتوحد 	 
دعم األطفال الذين يواجهون صعوبات التعلم 	 
االحتفاالت والفعاليات اخلاصة باألطفال 	 

مركز زراعة اخلاليا اجلذعية لألطفال 	 
مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال 	 
دعم بيت عبد اهلل 	 
مبادرة "أحلم أن أكون"	 
قصة "عبداهلل ينتصر" لألطفال املرضى	 
مركز 21	 

الـصـحـة

سرطان الثدي 	 
بنك الدم 	 
صحة املوظفني 	 
تشجيع الرياضة واألمناط احلياتية النشطة 	 

فحوصات طبية مجانية للموظفني 	 
عروض طبية للموظفني 	 
سباق بنك الكويت الوطني للمشي السنوي	 
دعم الرياضيني الكويتيني املشاركني في دورة األلعاب 	 

األوليمبية ريو 2016 
دعم مركز السدرة	 

التنمية البيئية

الوعي بحماية البيئة واحملافظة عليها 	 
املشاركة في الفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي 	 
دعم املبادرات 	 

دعم برنامج لوياك البيئي	 
تنظيف الشواطئ 	 
إعادة التدوير 	 
احلفاظ على الطاقة 	 
حملة احلفاظ على البيئة البرية	 
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كجزٍء من مسؤوليته االجتماعية جتاه الكوادر الوطنية الشابة من طلبة وخريجني، كما قدم بنك الكويت الوطني رعايته الحتفال اجلامعة باليوبيل الذهبي 
لتأسيسها من خالل ندوة "حتديات احلاضر وتطلعات املستقبل".

الكلية األسترالية
في إطار دعمه للنشاطات اجلامعية والطالب، قّدم بنك الكويت الوطني رعايته للكلية األسترالية ومبوجب هذه الرعاية تتعاون اجلهتان لتأهيل وصقل 

مهارات الطلبة إلعدادهم لسوق العمل.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قّدم بنك الكويت الوطني رعايته لألنشطة الطالبية لعام 2016 للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في إطار دعمه املستمّر للمسيرة التعليمية 

واألكادميية في الكويت. كما شارك بنك الكويت الوطني في مختلف الفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام.

املدارس
في إطار دعمه للمدارس واملراحل التعليمية املختلفة، قّدم بنك الكويت الوطني رعايته ملنتدى الشباب ملدرسة دسمان ثنائية اللغة، الذي يركز على إطالق قدرات 

الشباب واكتشاف مواهب املبدعني من الطلبة من خالل منحهم مساحة للتفكير احلر واخلالق وتعزيز مهارات احلوار وتشجيعهم على املبادرة وروح القيادة.

رعاية املعارض
التعليمية

دعم اجلامعات
اخلاصة

دعم جامعة الكويت

دعم الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

دعم
املدارس

تكرمي األوائل واملتفوقني

PIN2 تدريب الفائزين في حتدي
واصل بنك الكويت الوطني البرنامج التدريبي اخلاص بطلبة املدارس الثانوية الفائزين في "حتدي PIN²" الذين تنافسوا على تقدمي أفضل فكرة مشروع 
مبتكر للعام الرابع على التوالي. وقد شارك بنك الكويت الوطني في رعاية هذه املبادرة غير املسبوقة على مستوى الكويت، كما قام بتدريب الطلبة الفائزين 

بهذا التحدي في برنامج خاص للتعرف على مبادئ العمل املصرفي وكيفية األداء الوظيفي في إدارات البنك املختلفة. 

استضافة وزيارة املدارس واجلامعات
خالل العام 2016 نظم بنك الكويت الوطني زيارات إلى اجلامعات واملعاهد كما استضاف مجموعات من طالب وطالبات ضمن زيارات ميدانية. ويأتي ذلك 
بهدف التعرف عن كثب على أسس العمل املصرفي واالّطالع على األقسام الرئيسية في البنك ومهام وأسلوب عمل كل قسم على حدة. وتعد هذه املبادرة 

ترجمة لتوجه بنك الكويت الوطني في التواصل مع املؤسسات التعليمية واالهتمام بشريحة الشباب.

تنمية املجتمع

املجتمع

دعم األطفال

دعم التعليم

دعم الثقافة

مساهمات ورعايات اجتماعية

ّـع املوظفني تطو

تنمية

برنامج التدريب الصيفي
يتألف البرنامج من أربع دورات تدريبية مخصصة لطلبة املدارس تستمر كل دورة ملدة اسبوعني. ويوفر البرنامج دورات نظرية وميدانية للطالب وذلك 
بتوزيعهم للتعرف على مختلف اقسام وادارات البنك، إضافة إلى املشاركة في النشاطات امليدانية في ختام كل دورة من البرنامج مثل زيارة مستشفى بنك 

الكويت الوطني لألطفال، والزيارات امليدانية إلى العديد من مؤسسات القطاعني العام واخلاص. 

تكرمي أوائل الثانوية العامة
استكماالً لدعم أبناء الوطن، وخصوصاً الشباب منهم، واصل بنك الكويت الوطني للعام الثامن على التوالي رعايته حلفل تكرمي أوائل خريجي الثانوية 
العامة في املدارس الكويتية )أقسام األدبي والعلمي والديني( للعام الدراسي 2016/2015. وإلى جانب الدعم املادي الذي وفره بنك الكويت الوطني للشباب 

اخلريجني، فقد وفر لعدد كبير منهم فرصاً تدريبية في البنك بهدف حتفيزهم وتشجيعهم على املضي قدماً وحتقيق التقدم والتطور والنجاح.

معرض الفرص الدراسية في جامعة الكويت
على هامش حفل تكرمي الطلبة األوائل في الثانوية العامة، قّدم بنك الكويت الوطني رعايته ملعرض الفرص الدراسية بهدف تقدمي فرصة للطلبة لالّطالع 

على مجاالت الدراسات العليا مبشاركة نحو 50 جهة تعليمية من جامعات ومعاهد خاصة وجهات حكومية.

دعم حديقة الشهيد 
قام بنك الكويت الوطني خالل العام 2016 بتقدمي الدعم حلديقة الشهيد لرعاية النشاطات الثقافية واالجتماعية والتعليمية التي تستضيفها احلديقة 
من خالل مساحاتها املتنوعة واملتعددة االستخدامات واألهداف. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك الكويت الوطني على نشر الثقافة وتعزيز التنوع 

الثقافي واالجتماعي وتشجيع هذا التنوع من املبادرات الثقافية الوطنية الرائدة كحديقة الشهيد.

اجلامعة األميركية في الكويت
التزاماً منه في توفير كافة سبل الدعم للكفاءات الوطنية الشابة ومساندتها في مسيرة التحصيل العلمي، قدم بنك الكويت الوطني رعايته لنشاطات الطلبة 
وفعاليات اجلامعة األميركية في الكويت خالل العام 2016، وذلك في إطار دعمه للشباب الكويتي من طلبة وخريجني كأحد أهم أولوياته في املسؤولية االجتماعية.

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
قّدم بنك الكويت الوطني رعايته لألنشطة الطالبية جلامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار تعاونه مع اجلامعة كجزٍء من مسؤوليته االجتماعية، 

كما شارك بنك الكويت الوطني في مختلف الفعاليات التي تنظمها اجلامعة على مدار العام.

جامعة الكويت
كذلك قّدم بنك الكويت الوطني رعايته لألنشطة الطالبية في جامعة الكويت، وذلك في إطار دعمه املستمّر للمسيرة التعليمية واألكادميية في الكويت 
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وكعادته سنوياً، استمر بنك الكويت الوطني في تقدمي كافة أوجه الدعم واملساندة جلمعيات النفع العام ولألنشطة الهادفة لركيزة التنمية االجتماعية 
فضاًل عن األنشطة التعليمية والرياضية.

الهالل األحمر

لوياك

شهر اخلير كالد

العمرة

مركز 21 

الرعاية
 االجتماعية

جمعية الهالل األحمر الكويتية
م بنك الكويت الوطني رعايته ملشروع تعليم أطفال األسر من ذوي الدخل احملدود من غير الكويتيني الذي أطلقته جمعية الهالل األحمر الكويتية بهدف  قدَّ
تعليم أطفال األسر من ذوي الدخل الضعيف، وتأتي هذه الرعاية في إطار الشراكة االستراتيجية مع اجلمعية والتزاماً من بنك الكويت الوطني جتاه 

املجتمع والقضايا اإلنسانية واخليرية.
وقد قام وفد يضم مجموعة من قيادات بنك الكويت الوطني وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، بزيارة 
إلى مقر إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي وكان في استقبالهم رئيس اجلمعية الدكتور هالل مساعد الساير ونائب رئيس اجلمعية أنور احلساوي إلى 

جانب عدد من ممثلي اجلمعية الذين قّدموا عرضاً موجزاً ملشروع تعليم أطفال األسر غير القادرة على حتمل تكاليف تعليمهم في الكويت.

اجلمعية الكويتية الختالفات التعّلم )كالد(
واصل بنك الكويت الوطني خالل العام 2016 دعمه السنوي للجمعية الكويتية الختالفات التعلم "كالد" املتخصصة مبساعدة الطالب الذين يعانون من 

صعوبات في التعلم في املدارس اخلاصة بالكويت، وذلك في إطار دعمه املتواصل ألهداف ومساعي"كالد" ورسالتها االجتماعية.

مركز لوذان إلجنازات الشباب )لوياك(
واصل بنك الكويت الوطني رعايته لنشاطات مؤسسة لوياك )مركز لوذان إلجنازات الشباب( التي تعنى بدعم الشباب، وذلك في إطار التزامه مبسؤوليته 
االجتماعية لدعم كافة شرائح املجتمع، والسيما الشباب، وتكريساً للدور القيادي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني في هذا املجال منذ عقود طويلة. قّدم 
بنك الكويت الوطني رعايته لبرنامج بريدج ملؤسسة لوياك الذي يركز على االستثمار بالطاقات الشابة والعمل على تعزيز خبراتها في مجاالت حيوية في 

سوق العمل مثل جودة اخلدمة وذلك في إطار دعمه لنشاطات املؤسسة، كما قّدم البنك دعمه ملسابقة لوياك "إيكوكويست" البيئية الهادفة.

تطوع املوظفني في حمالت على مدا ر العام
نظم بنك الكويت الوطني العديد من املبادرات خالل العام 2016 التي شهدت مشاركة كبيرة من موظفيه الذين تطوعوا لتوزيع وجبات اإلفطار خالل شهر 
رمضان، كما شاركوا في حمالت تنظيف الواجهة البحرية خالل موسم الصيف وتنظيف األماكن العامة إلى جانب التبرع بالدم لصالح بنك الدم وتوزيع 

املياه على العمال خالل الصيف ومبادرة التبرع باملالبس اجلديدة وغيرها من املبادرات والنشاطات.

أفضل مساهم اجتماعي 
فاز بنك الكويت الوطني بجائزة "أفضل مساهم اجتماعي في املبادرات الصحية في الكويت، وذلك في مؤمتر املسؤولية االجتماعية السنوي الذي تنظمه 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST(. وتأتي هذه اجلائزة تقديراً جلهود البنك في تقدمي أفضل املمارسات واملبادرات املجتمعية في الكويت في 

مجال الصحة.  

شريك اإلنسانية - االستراتيجي
كّرمت جمعية الهالل األحمر الكويتية بنك الكويت الوطني بتقليده شعار "شريك اإلنسانية االستراتيجي" وذلك تقديراً للدعم املتواصل ألعمال اجلمعية 

وجلهوده في املسؤولية االجتماعية ومساعيه اإلنسانية.

جوائز 2016-2015

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي أفضل املمارسات املجتمعية في دول مجلس التعاون اخلليجي 

جمعية الهالل األحمر الكويتيشريك اإلنسانية االستراتيجي

مؤمتر املسؤولية االجتماعية السنوي GUSTأفضل مساهم اجتماعي في املبادرات الصحية 
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رعاية األطفال 

ال يوّفر بنك الكويت الوطني جهداً في دعم األطفال، وذلك من خالل العديد من املبادرات وبرامج الدعم اخلاصة بركيزة رعاية األطفال. ويحرص البنك 
في هذا املجال على تعزيز جسور التعاون مع املؤسسات املتخصصة برعاية األطفال من أجل العمل على توفير مختلف سبل الدعم املمكنة لهم، ومنها: 

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

بيت عبداهلل

أحلم أن أكون

كاتش

دار األيتام

قصة عبداهلل ينتصر

رعاية األطفال 

مركز 21
قّدم بنك الكويت الوطني رعايته ملركز 21 لذوي اإلعاقات الذهنية واملشغل 
املهني والفني ملنتجات ذوي االحتياجات اخلاصة التابع للمركز. وتأتي هذه 
الرعاية من منطلق املسؤولية االجتماعية علماً بأن مركز 21 لذوي اإلعاقات 
الذهنية يهدف إلى تطوير قدرات ذوي االحتياجات ويسعى بشكل دائم إلى 

تأهيلهم وتطويرهم، إلى جانب تقومي سلوكهم واندماجهم باملجتمع.

جهاز سحب آلي للمكفوفني
أطلق بنك الكويت الوطني أول جهاز للسحب اآللي من نوعه في الكويت 
واخلاص بخدمة العمالء ذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني. وتعكس 
التزامه مبسؤوليته جتاه العمالء  هذه اخلطوة حرص البنك الدائم على 
أكمل وجه  املالية على  كافة متطلباهم  وتلبية  ذوي االحتياجات اخلاصة 

بكل سرعة وسهولة.

حملة "افعل اخلير في شهر اخلير "

حتت عنوان "افعل اخلير في شهر اخلير"، واصل بنك الكويت الوطني 
تقليده السنوي املمتد ألكثر من ربع قرن في شهر رمضان املبارك، 

واحلافل باملساهمات وأعمال الرعاية االجتماعية واألنشطة اخليرية 
والتطوعية، وذلك في إطار سعيه إلى تكثيف برامجه االجتماعية الهادفة 

إلى تعزيز ثقافة التكافل االجتماعي واملشاركة في دعم كافة الفئات 
واملؤسسات ومد يد العون للمرضى وكبار السن وذوي االحتياجات 

اخلاصة. 

وجبات اإلفطار اليومية
توزيع  إلى  إضافة  للصائمني،  إفطار  موائد  البرنامج  فعاليات  تضمنت 
وجبات  توزيع  وقوافل  الكويت،  مساجد  من  العديد  في  اإلفطار  كسرة 
اإلفطار في معظم املناطق احليوية التي تتواجد فيها جتمعات كبيرة من 

العمال ومحدودي الدخل الصائمني.

قرقيعان 
نظمت عائلة بنك الكويت الوطني زيارة إلى كل من مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال ومستشفى ابن سينا في منطقة الصباح الطبية، وذلك 
وتقدمي  معهم  البهجة  وإضفاء  بالقرقيعان  االحتفال  أجواء  ملشاركتهم 
ومشاركته  الدائم  البنك  اهتمام  إطار  في  الزيارتان  وتأتي  لهم.  الهدايا 
املستمرة في النشاطات االجتماعية واإلنسانية، وتعبيراً عن روح املشاركة 
"قرقيعان"  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  املجتمع.  شرائح  كافة  مع  والتواصل 
هو تقليد سنوي ومناسبة تراثية حتتفل بها منطقتنا خالل شهر رمضان 
وهو خاص باألطفال حيث يحصلون على احللوى ويرتدون أزياء احتفالية 

ويرددون أغاني شعبية خاصة باملناسبة.

قصر نايف
رعى بنك الكويت الوطني فعاليات شهر رمضان في قصر نايف من خالل 
توزيع وجبات إفطار يومية ورعاية برنامج مدفع اإلفطار الذي يذاع على 
تلفزيون الكويت، وبهذه املناسبة تلّقى بنك الكويت الوطني تكرمياً خاصاً 
ببرنامجه  التزامه  على  املهنا  ثابت  الفريق  العاصمة  محافظ  من سعادة 

أكثر  "افعل اخلير في شهر اخلير"، املستمر منذ  الرمضاني االجتماعي 
من عقدين من الزمن، وذلك بحضور قيادات من محافظة العاصمة ووزارة 

اإلعالم الكويتية وممثلني من بنك الكويت الوطني.

العمرة 
اهلل  بيت  إلى  اخلاصة  السنوية  العمرة  رحلة  الوطني  الكويت  بنك  نظم 
احلرام ملوظفي البنك وعائالتهم، وذلك في إطار النشاطات االجتماعية 
التي دأب على تنظيمها سنوياً. وتأتي هذه املبادرة انطالقاً من حرص بنك 

الكويت الوطني على تعزيز مبدأ روح األسرة الواحدة في موظفيه.

متحف بنك الكويت الوطني بتقنيات متعددة الوسائط
في عام 2013، أسس بنك الكويت الوطني املتحف األول من نوعه الذي 
يعرض تاريخ الكويت ونشأة بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه عام 1952 
كأول شركة مساهمة في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي. ويعد هذا 
املتحف األول من نوعه في املنطقة نظراً الستخدامه التقنيات التفاعلية 
السمعية البصرية في عرضه ملجموعة واسعة من الوثائق النادرة واملقتنيات 
القدمية والفريدة التي تعّرف بتاريخ الكويت وبنك الكويت الوطني. ويلقي 
املتحف الضوء على أهم إجنازات الوطني والدور الذي لعبه في دفع عجلة 
االقتصاد والتنمية في الكويت إلى جانب أبرز احلقبات في تاريخ الدولة 

ليكون مبثابة صرحاً تثقيفياً وتعليمياً لألجيال القادمة.

تعزيز املواطنة
يحرص بنك الكويت الوطني على املشاركة الفاعلة في مختلف املناسبات 
واألعياد الوطنية وذلك في إطار التزامه ببرنامجه للمسؤولية االجتماعية. 
الستقالل  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  ومبناسبة  سنوات  خمس  وقبل 
الوطنية  األعمال  أقوى  أحد  بإطالق  الوطني  الكويت  بنك  قام  الكويت، 
ممثاًل في أوبريت "حبيبتي يا كويت". وفي العام 2016، قّدم بنك الكويت 
الوطني أغنية وطنية جديدة احتفاًء بعيدي الوطني والتحرير حتت عنوان 
"هذا هو الكويت" والتي تتضمن مجموعة من االجنازات واملبادرات التي 

احتضنتها دولة الكويت. 

أسبوع املرور 
التزاماً من بنك الكويت الوطني في التوعية املجتمعية، قّدم البنك رعايته 
للمرور.  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون   2016 لعام  املرور  أسبوع  لفعاليات 
التوعية بشأن  لنشر  التوعوية  الفعاليات  تنظيم عدد من  الرعاية  وتخلل 

القيادة السليمة وأهمية احترام القوانني املرورية والدراية بها.

يوم اإلطفاء
قدم بنك الكويت الوطني رعايته ملهرجان "يوم رجل اإلطفاء" الذي نظمته 
اإلدارة العامة لإلطفاء واستمر املهرجان ملدة ثالثة أيام تخلله العديد من 
التعامل مع  التوعية حول كيفية  الهادفة إلى نشر  النشاطات والفعاليات 
احلرائق وطرق مكافحتها وتوفير مستلزمات األمان للمنازل واملمتلكات، 
اإلطفاء حلماية  رجال  به  يقوم  الذي  الهام  بالدور  التعريف  إلى  إضافة 
اإلنقاذ  لزوارق  بحرية  عروضاً  املهرجان  شهد  كما  واألفراد.  املنشآت 
الصحيحة.  بالطرق  التعامل مع احلرائق  كيفية  توعوية حول  ومسابقات 
كما جرى تنظيم معرض على هامش املهرجان لقطاعات اإلطفاء وآليات 

اإلطفاء واملكافحة.
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مبادرة " أحلم أن أكون " 

يواصل بنك الكويت الوطني منذ العام 2014 مبادرة " أحلم أن أكون " لتحقيق أحالم األطفال في مستشفيات الكويت. ولقد تباينت قيم املبالغ املالية املتبرع 
بها في كل مبادرة، مع إطالق بعض املبادرات مجاناً والبعض اآلخر بتكاليف منخفضة. ويعمل بنك الكويت الوطني مع اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
)KAACH( وبيت عبد اهلل لرعاية األطفال حيث يقوموا مبساعدتنا في االلتقاء باملريض/ة وعائلته/ا . وفيما يلي منوذج لعدد من األمنيات التي قام بنك 

الكويت الوطني بتحقيقها. 
NBK Group بإمكانكم مشاهدة تفاصيل األمنيات في صفحتنا على يوتيوب

أحلم أن

" أحلق في السماء داخل طائرة هليكوبتر " 

وزارة  مبساعدة  حمد  حياة  في  اللحظات  ألسعد  بالترتيب  قمنا 
الداخلية -القوات اجلوية، حيث أتيحت له الفرصة الختيار املوقع 
إدارة  ثم اصطحبناه في جولة مع  رؤيته من اجلو  الذي يرغب في 

العمليات.

أحلم أن

" أشاهد عرضًا لألزياء "

مبساعدة فرح على حتقيق أمنيتها باالستمتاع بعرض لألزياء خاص 
من أجلها باإلضافة إلى عرض كرنفالي حصري. ومت أيضاً تصميم 
كبائن تصوير لفرح لكي تتمكن من التقاط الصور مع صديقاتها ولكي 
تكون أيضاً الشخصية الرئيسية في كل نشاط من األنشطة املصممة 
خصيصاً لها. وفي ختام اليوم اخلاص بفرح احتنا لها ولصديقاتها 

حتضير وجبات البرجر بأنفسهن.

أحلم أن

" أقضي يومًا مع هيلو كيتي " 

استمتعت جلني وأصدقاءها بالوقت الذي أمضوه في صناعة الكيك 
والبيتزا وقاموا بتناول الطعام جميعاً في مطعم هيلو كيتي. ومت منح 
قسائم الهدايا لـ"جلني" في منتجع هيلو كيتي الصحي لتستمتع كما 

حتب.

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

أول مركز متخصص للعالج باخلاليا اجلذعية لألطفال في الكويت 
ضمن إطار مسؤوليته االجتماعية الهادفة، يقدم بنك الكويت الوطني الدعم املالي ملستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال الذي يوفر العالجات لألطفال 
ممن يعانون من األمراض املستعصية. ففي العام 2012، تبرع بنك الكويت الوطني مببلغ 4 ماليني دينار كويتي لتحويل املستشفى إلى مركز متخصص 

للعالج باخلاليا اجلذعية لألطفال وهو األول من نوعه في الكويت واملنطقة.

وفي إطار جهوده الرامية إلى تعزيز خدمات املستشفى، قدم البنك دعمه للطاقم الطبي عن طريق توظيف فريق طبي مؤهل من مستشفى جريت أورموند 
ستريت وهو متخصص في أمراض الدم، السرطان وجراحة املخ واألعصاب.

ويعد مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال من أهم املبادرات املجتمعية للبنك والتي يهدف من خاللها إلى تقدمي خدمات متخصصة لألطفال املرضى، 
والتي لم تكن متوفرة سابقاً في الكويت، إلى جانب املساهمة بشكل مباشر في احملافظة على صحة وسالمة املجتمع ككل. وفي أبريل 2016، مت تكرمي بنك 
الكويت الوطني ملبادراته الهادفة في مجال الصحة خالل فعاليات مؤمتر املسؤولية االجتماعية للشركات الذي أقيم في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
املمارسات  له في تطبيق أفضل  املشهود  لدورنا  تقديراً  الكويت"  الصحية في  املبادرات  "أفضل مساهم اجتماعي في  )GUST(. فقد حزنا على جائزة 
واملبادرات في مجال الصحة التي تخدم املجتمعات اخلليجية من جهة، وتأسيس أول مركز متخصص بزراعة النخاع لدى األطفال في الكويت من جهة 

أخرى.

وسيواصل بنك الكويت الوطني التزامه ودعمه للمؤسسات واجلمعيات اخليرية ومؤسسات رعاية األطفال، باإلضافة إلى برامج الرعاية االجتماعية التي 
تعنى باألطفال مثل التعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي وبيت عبد اهلل لرعاية األطفال ولوياك. 

زيارات دورية للمستشفى الوطني 
لألطفال

مركز للعالج باخلاليا اجلذعية
لألطفال

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال 

زيارة األطفال املرضى في األعياد 
الوطنية واالجتماعية

احتفال سنوي مع أطفال
 بيت عبداهلل

الصحة واألطفال
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أحلم أن 

" أكون طاهية حلويات "

السكر  فيها  يستخدم  التي  الفنون  من  واحداً  الكعك  تزيني  يعتبر 
الكويت  أتاح بنك  أكثر جاذبية وجماالً. ولقد  الكعك  من أجل جعل 
تعلم أساسيات  أمنيتها في  للطفلة "سميرة" فرصة حتقيق  الوطني 

صنع الكيك بالتعاون مع مخبز جي إس.

أحلم أن

" أكون مهندسًا " 

استكماالً لتحقيق أمنيات األطفال، قام ماهر بتجربة عالم الهندسة 
الذي يرغب في أن ينصب تركيز مساره املهني عليه. ونحن نتمنى له 

بدورنا كل التوفيق في املستقبل.

قصة قصيرة لألطفال مرضى السرطان
في مبادرة هي األولى من نوعها، أصدر بنك الكويت الوطني قصة "عبداهلل 
يقولوا  أن  يريدون  الذين  املرضى  لكل  مبثابة صوت  تعتبر  التي  ينتصر" 
االستشاريني  من  فريق  اشراف  حتت  إعدادها  مت  وقد  نستطيع".  "نعم 
على  بقدرتهم  ثقتهم  وتعزيز  لألطفال  الرسالة  لضمان وصول  النفسيني 
معركة  قصة  الكتاب  ويروي  وأصحاء.  أقوياء  التجربة  هذه  من  اخلروج 
الثقة والشجاعة في رحلة عالجه.  عبداهلل مع السرطان وكيف اكتسب 
وقد قام البنك بتوزيعها لدى عدد من املستشفيات واجلهات ونظم جلسات 
قراءة لألطفال في حديقة الشهيد ومعرض الكتاب الى جانب العديد من 

الفعاليات التي ساهمت بنشر هذه املبادرة دعماً لألطفال في كل مكان.

بيت عبداهلل 
في مبادرة مميزة من مبادرات بنك الكويت الوطني خالل العام 2016، نظم 
مهرجاناً ضخماً لألطفال في "بيت عبداهلل" في إطار مبادراته االجتماعية 
بالنشاطات  حافاًل  برنامجاً  املهرجان  تخلل  وقد  باألطفال،  اخلاصة 

والعروض املسلية.
على  من حرصه  املهرجان  هذا  تنظيم  في  الوطني  الكويت  بنك  وانطلق 
والتزاماً  واإلنسانية  االجتماعية  النشاطات  في  املستمرة  املشاركة 

كافة. وقد أمضى األطفال  املجتمع  مبسؤوليته االجتماعية جتاه شرائح 
وقتاً ممتعاً وتفاعلوا مع االستعراضات احلية التي تخللت املهرجان. كما 

قدمت أسرة بنك الكويت الوطني الهدايا لهم.

جمعية رعاية األطفال في املستشفيات "كاتش"
"كاتش"،  املستشفيات  في  األطفال  رعاية  جمعية  مع  التعاون  إطار  في 
يواصل بنك الكويت الوطني رعايته لدعم العالج النفسي لألطفال املرضى 
بالسرطان في مراحله املتقدمة من خالل فريق من اخلبراء وكادر طبي 

متخصص.

زيارة دار األيتام
نظمت عائلة بنك الكويت الوطني زيارة إلى دار رعاية األيتام "دار الطفولة" 
في منطقة الشويخ، وذلك ملشاركة األطفال هناك أوقاتاً من املرح مبناسبة 
تقدمي  إلى  إضافة  لهم  البهجة  روح  وإضفاء  السعيد،  الفطر  عيد  حلول 

الهدايا.

أحلم أن

" أكون مغوارًا "

قمنا بترتيب زيارة لعلي إلى القوات املسلحة الكويتية حيث مت إعطاؤه 
هناك مالبس املغاوير اخلاصة به باإلضافة إلى اصطحابه في جولة 
وعرٍض للواء املغاوير. ومتتع "علي" بأكثر األوقات بهجة في حياته من 
خالل جتربته بالقيام بنفس األنشطة التي ميارسها اجلنود في لواء 
املغاوير للحفاظ على األراضي واملناطق الكويتية مثل تسلق احلبل 

واألنشطة التدريبية باستخدام البنادق وقيادة الدبابات املقاتلة.

أحلم أن

"أكون شرطية مرور"

أرادت منيرة أن تكون شرطية مرور، فقمنا بتنظيم زيارة لها إلى مقر 
اإلدارة العامة للمرور، وقدمنا لها زّي الشرطة الرسمي وجلنا معاً في 
إحدى دوريات املرور ثم انتقلنا لزيارة أقسام اإلدارة والتعرف على 
القيمون  أطلعها  حيث  املراقبة  كاميرات  غرفة  داخل  العمل  طبيعة 

على كيفية مراقبة املركبات وحركة سير الشوارع.

أحلم أن

" أكون أميرة " 

حلمت  ولطاملا  مزمن  جلدي  مرض  من  محمد  جنى  الطفلة  تعاني 
بأن تكون أميرة. وقامت عائلة بنك الكويت الوطني بعمل الترتيبات 
عيد  حفل  بتنظيم  وأحبائها  عائلتها  بصحبة  ملفاجأتها  اخلاصة 

ميالدها السادس املستوحى من صورة األميرات. 
ومت إحضار كعكة السندريال املقدمة من إحدى املخابز تلبيًة للسبب 
الكرتونية  شخصيتها  وكانت  املبادرة  تلك  أجله  من  نُِظَمْت  الذي 

املفضلة حاضرة مرتدية زي السندريال للغناء والرقص معها.
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سباق بنك الكويت الوطني للمشي 
على مدى اكثر من عقدين، دأب بنك الكويت الوطني على إطالق سباق املشي ملختلف األعمار من نساء ورجال وأطفال ولطاملا كان يحظى السباق سنوياً 
مبشاركة الفتة من املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة الذين يخصص لهم البنك جوائز تقديرية تشجيعاً لروحهم الرياضية وعزمهم وإرادتهم القوية. 
ويندرج السباق في إطار دعم البنك للتوعية الصحية وحث املجتمع على ممارسة الرياضة ملا لها من أثر إيجابي على الصحة اجلسدية والعقلية والروحية.

وتعطي البيانات املذكورة أدناه صورة قوية عن مستوى املشاركة والفوائد الصحية لسباق املشي على مدى السنوات الثالث األخيرة:

املشاركون في السباق وعدد اخلطوات خالل آخر ثالث سنوات

201420152016

عدد املشاركني: من جميع الفئات )8,189(عدد املشاركني: من جميع الفئات )8,543(عدد املشاركني: من جميع الفئات )10,180(

املسافة: بالنسبة للرجال )8 كلم( ـ وبالنسبة املسافة: 8 كلم 
املسافة: 11 كلم للسيدات )6 كلم( 

13750 خطوة للشخص الواحد 8750 خطوة للشخص الواحد 10000 خطوة للشخص الواحد 

687 سعرة حرارية للشخص الوحد437 سعرة حرارية للشخص الوحد500 سعرة حرارية للشخص الوحد

إجمالي عدد اخلطوات املقطوعة 
101,800,000 خطوة 

إجمالي عدد اخلطوات املقطوعة 
74,751,250 خطوة *

إجمالي عدد اخلطوات املقطوعة 
112,598,750 خطوة 

إجمالي عدد السعرات احلرارية احملروقة 
 5,090,000

إجمالي عدد السعرات احلرارية احملروقة 
** 3,733,291

إجمالي عدد السعرات احلرارية احملروقة 
 5,625,843

* يتم احتساب اخلطوات بإتباع فرضية أن كل كيلو متر يشمل 1250 خطوة

** انخفاض املستويات في العام 2015 كان نتيجة لتغّير مكان السباق

دعم أبطال الكويت في دورة األلعاب األوملبية
قّدم بنك الكويت الوطني 100 ألف دوالر أميركي لالعب الكويتي األوملبي فهيد الديحاني، تكرمياً له مبناسبة حتقيقه فوزاً تاريخياً على مستوى الكويت 
بحصوله على ميدالية ذهبية عن بطولة رماية أطباق احلفرة املزدوجة للرجال، وذلك ضمن دورة األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو 2016. إن هذا التكرمي 
يترجم اعتزاز البنك بهذا اإلجناز التاريخي الذي حققه البطل الكويتي بفوزه بأول ميدالية ذهبية في البطولة. كما قّدم بنك الكويت الوطني مبلغ 40 ألف 

دوالر أميركي جلميع الرياضيني الذين شاركوا في الدورة األوملبية.

الصحة

يدعم بنك الكويت الوطني بقوة مؤسسات الرعاية الصحية في البالد. وميتلك البنك سجاًل حافاًل في دعم قطاع الرعاية الصحية من 
خالل جهود ال تعد وال حتصى للبالغني واألطفال.

سدرة
قّدم بنك الكويت الوطني رعايته لورشة العمل االستثنائية للعالج النفسي ملرضى السرطان عن طريق فن رسم املندلة، والتي أطلقتها جمعية السدرة 
للرعاية النفسية ملرضى السرطان. وتأتي هذه الرعاية في إطار حملة البنك السنوية "كوني واعية" ملكافحة سرطان الثدي والتزاماً مبسؤوليته االجتماعية، 

وبالتحديد في مجال التوعية الصحية.

احلملة الصحية للموظفني
على مدار العام، واصل بنك الكويت الوطني تقدمي التوجيهات الصحية ملوظفيه في إطار احلملة الصحية التوعوية التي يقودها سنوياً، وذلك بهدف تعزيز 
الوعي الصحي بني املوظفني وتشجيعهم على االلتزام ببرنامج غذائي سليم ومراقبة املؤشرات الطبية الرئيسية باستمرار، إضافة إلى التعّرف بالسبل 

الوقائية من األمراض املزمنة املختلفة، وفي مقدمها أمراض السكري والقلب.

دعم بنك الدم
نّظم بنك الكويت الوطني خالل العام2016 حملة بني موظفيه للتبرع بالدم لصالح بنك الدم. وشهدت هذه احلملة إقباالً واسعاً من موظفي البنك من 

مختلف اإلدارات الذين يحرصون في كل مرة على تلبية نداء بنك الدم.

دعم حمالت التوعية الصحية 
قام بنك الكويت الوطني بتنظيم سلسلة من احملاضرات، الفعاليات واملبادرات الهادفة إلى نشر الوعي بخصوص الشأن الصحي في الكويت ودعم جميع 
احلمالت والبرامج الصحية والطبية. يؤمن البنك بضرورة اإللتزام بدعم وتشجيع بناء مجتمع كويتي صحي وسليم، ليكون منوذجاً يحتذى به بني الشركات 

واملؤسسات ويوّطد أواصر التعاون مع املجتمع الكويتي بأكمله.

دعم القضايا الصحية للمرأة
حرصاً من بنك الكويت الوطني على سالمة وصحة عميالته وموظفاته، وتعزيزاً جلهوده الهادفة إلى زيادة الوعي جتاه سرطان الثدي، أطلق بنك الكويت 

الوطني خالل العام 2016 حملته السنوية ملكافحة مرض سرطان الثدي والتوعية بسبل الوقاية منه حتت عنوان "كوني واعية".
وتزامنت حملة "افحصي" من بنك الكويت الوطني مع احلملة العاملية التي أعلنت عنها الهيئة العامة لألمم املتحدة في هذا املجال.
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ترشيد استهالك الطاقة
تكريساً ملوقعه كأول بنك صديق للبيئة، واصل بنك الكويت الوطني حملته التوعوية لترشيد استهالك الطاقة حتت شعار "حافظ على الطاقة بأقصى 

طاقة".
وتهدف هذه املبادرة البيئية السنوية إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه سلوكيات استهالك الطاقة، وذلك انسجاماً مع رسالة بنك الكويت الوطني االجتماعية. 

وتشمل احلملة تنظيم استهالك موارد الطاقة املختلفة من أجهزة ومعدات باإلضافة إلى اإلنارة الداخلية واخلارجية أثناء العمل وبعد انتهاء الدوام.
والقت احلملة تفاعاًل كبيراً من موظفي البنك من مختلف اإلدارات والفروع من خالل ضبط استهالك مختلف أنواع موارد الطاقة املتوفرة في البنك.

حماية الشواطئ 
واصل بنك الكويت الوطني في العام 2016 حملته الرائدة لتنظيف وحماية شواطئ الكويت، ضمن برنامج بيئي متكامل حلماية البيئة واحلفاظ عليها، 
بهدف تعزيز الوعي البيئي بني موظفي البنك واملواطنني على اختالف شرائحهم. وشارك في هذا البرنامج عدد من موظفي بنك الكويت الوطني الذين 

تطوعوا لتنظيم جوالت ميدانية لتنظيف الشواطئ األكثر ارتياداً خالل عطالت نهاية األسبوع وجمع املخلفات واملواد الضارة.

اخلالصة 
بشكل عام، جتاوز حجم انفاق بنك الكويت الوطني على مبادرات املسؤولية االجتماعية أكثر من 170 مليون دينار كويتي خالل العقدين املاضيني، وتضمن 
34% من إجمالي  الوطني بنسبة  الكويت  الكويتي. وقد ساهم بنك  الشباب  العلمي وتوظيف وتطوير  للتقدم  الكويت  السنوية ملؤسسة  ذلك املساهمات 
مساهمات كافة البنوك الكويتية. وعالوة على ذلك، بلغت نسبة مساهمات بنك الكويت الوطني 37% من إجمالي نسبة إنفاق البنوك على برنامج دعم 

العمالة الوطنية. 

ونؤكد على التزامنا مبواصلة أعمالنا القيِّمة والوفاء مبسوؤلياتنا واملساهمة في تطوير بلدنا احلبيب وبناء مستقبل مزدهر لألجيال القادمة.

التنمية البيئية 

كأول بنك صديق للبيئة في الكويت، واصل بنك الكويت الوطني التزامه بدوره الطليعي في حماية البيئة وهي الركيزة الرابعة في مساهماتنا املجتمعية. 
وقد بدأ منذ أكثر من ثماني سنوات بإطالق النشاطات واملبادرات البيئية حتت شعار "فكر فيها" ليكون بذلك سباقاً في نشر الوعي البيئي على مستوى 

مؤسسات القطاع اخلاص، وتلتقي جهوده في هذا اإلطار مع اجلهود املبذولة من قبل عدة قطاعات في الدولة.

وقد تابع البنك الوطني خالل العام املاضي تنظيم احلمالت واملبادرات الهادفة في هذا املجال كجزء من مسؤوليته االجتماعية وحرصه على التفاعل مع 
الشؤون احليوية في املجتمع والتشجيع على السلوك البيئي السليم. 

حماية البيئة

تدوير 
مخلفات الورق 

وترشيد استهالك
 الطاقة

تنظيف البيئة 
البرية

حماية
الواجهة
البحرية




