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البنك الوطني يتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليجاد حلول تمويلية مبتكرة  

ذكرت البحر أن بنك الكويت 
الوطني يعتبر إحدى المؤسسات 

المالية القليلة على مستوى 
الكويت التي لديها إدارة 

متخصصة لتمويل المشروعات، 
يعمل بها موظفون يتمتعون 
بخبرات كبيرة في هذا المجال، 

ويسعون دائما إلى تطوير 
وابتكار خدمات جديدة لتتواكب 

مع وتيرة األعمال في هذا 
القطاع.

البحر: ٧ مليارات دوالر قيمة المشروعات التنموية 
المسندة في النصف األول من العام الحالي

أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي 
لــمــجــمــوعــة بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
شــيــخــة الـــبـــحـــر أن الـــبـــنـــك بــصــدد 
 Robo" ــدة ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــدمـ ــ إطـــــــــالق خـ
Advice"، والــــــتــــــي ســــتــــقــــدم فــي 
الكويت للمرة األولى، وهي عبارة 
عـــن مــنــصــة اســتــثــمــاريــة آلــيــة ذات 
خــدمــات متكاملة، مشيرة إلــى أن 
البنك سيقدم هذه الخدمة لجميع 
المستثمرين المهتمين، وستبدأ 
قيمة االستثمار عبر هذه الخدمة 

بـ5000 دوالر.
وطالبت البحر، خالل مشاركتها 
في مؤتمر "يوروموني"، الحكومة 
بضرورة طرح مزيد من المشاريع 
ــر الـــذي  ــ الــتــنــمــويــة الــضــخــمــة، األمـ
سيعود نفعه على االقتصاد بشكل 
ــاع الـــمـــصـــرفـــي بــشــكــل  ــطـ ــقـ ــام والـ ــ عـ

خاص.
وأكــدت أن وتيرة تطبيق خطة 
التنمية الــوطــنــيــة بـــدأت تتسارع 
خالل السنوات القليلة الماضية، 
ــبــــذل الـــحـــكـــومـــة جـــهـــودا  حـــيـــث تــ
حــثــيــثــة لــلــقــيــام بـــدورهـــا، بــعــد أن 
أصبحت احتياجات الكويت أكثر 
الحاحا، موضحة أنــه تم بالفعل 
إسناد عدد أكبر من المشروعات 
مــنــذ عـــام 2014، مــقــارنــة بالفترة 
السابقة، إذ بلغت قيمتها 18 مليار 
دوالر خالل العام الماضي، مقابل 
7 مــلــيــارات فــي النصف األول من 

عام 2017.
وأضــــــافــــــت أنـــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك 
ــارع كــــانــــت فـــــــرص تـــمـــويـــل  ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــر وفـــــــــــرة فـــي  ــ ــثــ ــ ــات أكــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
المجاالت النفطية وغير النفطية، 
ــنـــاء  ــبـ ــات الـ ــاعــ ــطــ حـــيـــث شــــهــــدت قــ
والـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط أعـــلـــى مــعــدالت 
االستفادة مقارنة بباقي القطاعات 

االقتصادية.
وبينت ان الحكومة تسير قدما 
في عدد من المشروعات المتعلقة 
بــــالــــطــــرق والــــمــــنــــاطــــق الــســكــنــيــة 
الجديدة، كما تزايدت استثمارات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة والـــمـــيـــاه في 
الــــكــــويــــت، بـــفـــضـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مشروعات الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، والتي تم استكمال 
تنفيذ إحداها بالفعل، مضيفة أنه 
بطبيعة الــحــال كــان تطوير قطاع 
النفط والغاز دائما ضمن أولويات 
الــــحــــكــــومــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاعـــي 
صــنــاعــات الــمــنــبــع والــمــصــب على 

حد سواء.

ابتكارات تمويلية 

ــنــــك  ـــرت الـــــــبـــــــحـــــــر أن بــ وذكـــــــــــــــــ
ــنـــي يــعــتــبــر إحــــدى  ــكـــويـــت الـــوطـ الـ
الــمــؤســســات المالية القليلة على 
مستوى الكويت التي لديها إدارة 
متخصصة لتمويل المشروعات، 
ويـــعـــمـــل بــتــلــك اإلدارة مــوظــفــون 
يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال 
تمويل المشروعات، ويسعون دائما 
لتطوير وابــتــكــار خــدمــات جديدة 
ــال في  ــمـ لــتــتــواكــب مـــع وتـــيـــرة األعـ

هذا القطاع.
ــفـــتـــت إلـــــى أن بـــنـــك الـــكـــويـــت  ولـ
الــــوطــــنــــي ســــانــــد تــــمــــويــــل مــعــظــم 
المشروعات الكويتية، وتاريخيا 
كــــــان الـــبـــنـــك الـــمـــؤســـســـة الـــمـــالـــيـــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي أقــدمــت عــلــى دعــم 
مشروع محطة الصليبية لتنقية 
ــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي عـــام  ــيـ مـ
2002، أول مشروعات نظام البناء 
والتشغيل ونقل الملكية المعروف 
باسم BOT، بينما كان يعد آنذاك 
ابــتــكــارا مستحدثا لــطــرق تمويل 

المشروعات في الكويت.
وأضافت أنه في عام 2014 قام 

"الوطني" بترتيب التمويل الالزم 
لتوسعة مشروع الصليبية لتنقية 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، حيث قام 
بـــإعـــادة هــيــكــلــة وتــرتــيــب وتــوزيــع 
ــنـــوك  ــبـ ــلــــى الـ ــمــــويــــل عــ ــتــ ــة الــ ــقـ ــفـ صـ

المحلية.
وأشـــــــــــارت إلـــــــى الــــــــــدور الــــرائــــد 
لبنك الكويت الوطني الــذي لعبه 
مــؤخــرا فــي تقديم حلول تمويلية 
مــبــتــكــرة لــلــســوق الــكــويــتــي، منها 
خــدمــة الــهــيــكــلــة الــتــمــويــلــيــة لــدعــم 
المشروعات التي تم تقديمها في 

مشروع الوقود البيئي.

تمويل المشروعات

وبينت البحر أن اتفاقية تمويل 
مشروع الوقود البيئي، الممنوحة 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
ــنــــار، قــائــمــة  بــقــيــمــة 1.2 مــلــيــار ديــ
ــع امــــتــــيــــاز الـــتـــدفـــقـــات  ــ ــــوقـ ــلــــى تـ عــ
النقدية الموجهة لسداد القروض 
المؤسسية، مقارنة بالدفعات التي 
تــقــوم مؤسسة الــبــتــرول الكويتية 
بتسديدها مقابل الــمــواد األولية، 
حـــيـــث قــــــام الـــبـــنـــك بـــهـــيـــكـــلـــة هـــذه 
االتفاقية واستحداثها وتوزيعها 

على البنوك المحلية.
وألـــــمـــــحـــــت إلـــــــــى االبــــــتــــــكــــــارات 
التمويلية لمشروعات الشراكة بين 
القطاعين الــعــام والــخــاص، حيث 
يــعــد بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي العــبــا 
رئيسيا في كل العمليات التمويلية 
للمشروعات القائمة في الكويت، 

كــمــا قــــام بــمــســانــدة ودعـــــم معظم 
التحالفات خالل تقدمهم لعطاءات 
مــشــروعــات البنية التحتية، مثل 
مــشــروع شــمــال الــــزور 2 المستقل 
لــلــطــاقــة والـــمـــيـــاه، ومــــشــــروع كبد 
للنفايات الصلبة وتحويلها إلى 

طاقة. 
واضافت أن مشروعات الشراكة 
ــــاص  ــخـ ــ ــام والـ ــ ــعــ ــ ــن الــــقــــطــــاع الــ ــيــ بــ
ــانــــون الــــشــــراكــــة بــيــن  ــقــ تـــخـــضـــع لــ
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص لسنة 
2014 والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، وتــم 
تحديد الهيكل التمويلي للمشروع 
بــشــكــل صــريــح بــمــوجــب الــمــبــادئ 
التوجيهية الــتــي وضعتها هيئة 
مشروعات الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
ــنــــك يــعــمــل  ــبــ واوضــــــحــــــت أن الــ
بـــاســـتـــمـــرار بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة 
مشروعات الشراكة إليجاد حلول 
ــيـــث يــقــوم  ــكـــرة، حـ ــتـ ــبـ تـــمـــويـــلـــيـــة مـ
الــهــيــكــل الــتــمــويــلــي بــمــشــروع كبد 
لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقه 
بناء على االقتراحات التي قدمها 
البنك بأن يتضمن تمويل المشروع 
شريحة تمويلية بالعملة المحلية.

تأثير التكنولوجيا 

ــرقــــت الـــبـــحـــر إلــــــى تــأثــيــر  ــطــ وتــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
الــمــعــامــالت الــمــصــرفــيــة، موضحة 
أن للتكنولوجيات الحديثة تأثيرا 
مباشرا على طرق إجراء المعامالت 

المصرفية في الكويت، حيث يقوم 
بنك الكويت الوطني باالستثمار 
فــي أحــــدث وســائــل التكنولوجيا 
واالبــتــكــارات الــمــتــوافــرة ألنــهــا من 
أهــــم الــســبــل الــرئــيــســيــة لــلــوصــول 
إلــى النضوج الرقمي، حيث يقوم 
"الوطني" باستخدام أحدث وسائل 
االبتكارات والتكنولوجيا إلحداث 
تــــحــــول رقــــمــــي لـــخـــدمـــات عــمــالئــه 

وثقافة المؤسسة بشكل عام.
ــافــــت أنــــه تــتــم مـــراقـــبـــة كل  وأضــ
األمـــور مــن خــالل منظور االبتكار 
وتـــطـــويـــر الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات 
ــات،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــات والـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
فالتكنولوجيا الحديثة سيبقى لها 
تأثير كبير وواضح على نمط حياة 
العمالء، وطــرق نموهم وتفاعلهم 
ــل  ــمـ االجــــتــــمــــاعــــي، والــــســــفــــر والـــعـ
ــتـــســـوق والـــتـــعـــامـــل الــمــصــرفــي  والـ
وتـــســـديـــد الـــمـــدفـــوعـــات لبعضهم 
البعض مقابل السلع والخدمات 

التي يقومون بشرائها.
ولفتت إلى أن العمالء، السيما 
مــن هــم مــن جيل األلفية الجديدة، 
يــســعــون لــلــحــصــول عــلــى اإلشــبــاع 
الـــفـــوري فــي ظــل مــتــغــيــرات الــعــالــم 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــن وسـ ــديــــد مـ الــــجــ
االجـــتـــمـــاعـــي بــحــيــث يـــكـــونـــون هم 
الــمــصــدر والــمــســتــهــلــك للمحتوى 

االخباري في آن واحد.
وقــــــالــــــت انــــــــه لــــمــــواجــــهــــة هــــذا 
الــتــحــدي، "فــإنــنــا فــي بــنــك الكويت 
ــي نــــــركــــــز عـــــلـــــى هـــدفـــيـــن  الــــــوطــــــنــــ
أساسيين: تعزيز المكانة الريادية 

ــة فــــــي الــــــســــــوق وتـــحـــقـــيـــق  ــويـــ الـــــقـــ
مستقبل آمن للبنك معا"، الفتة إلى 
احتفاظ البنك بحصة سوقية هي 
األكبر على مستوى الكويت، إضافة 
ــة مــــن قــطــاعــات  ــــى ســلــســلــة قـــويـ إلـ
اإلنتاج، والقدرة على التواصل مع 

المجتمع كل.
وأوضـــــــحـــــــت أن الــــبــــنــــك يـــقـــدم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــدمـــات لجميع 
ا مــن العميل  الــفــئــات العمرية بـــدء
األصـــغـــر ســـنـــا، مـــن خــــالل حــســاب 
ــــألطــــــفــــــال، مـــــــــرورا  بــــــاقــــــة زيــــــنــــــة لــ
بالمنتجات والــخــدمــات الخاصة 
بفئة الشباب (الطلبة الحاصلين 
على المنح المالية)، وللموظفين 
الــجــدد، والــســوق بوجه عــام، وفئة 
ــيــــســــوريــــن، إضـــــافـــــة إلــــــى فــئــة  ــمــ الــ
ــى الــخــدمــات  االثــــريــــاء، وصـــــوال إلــ
ــة، الـــخـــدمـــات  الــمــصــرفــيــة الـــخـــاصـ
الــمــصــرفــيــة الــتــجــاريــة والــخــدمــات 

المصرفية للشركات.

التواصل االجتماعي

وأكــــدت الــبــحــر أن بــنــك الكويت 
الـــوطـــنـــي يـــعـــد أكــــبــــر وأهـــــــم العـــب 
مــصــرفــي عــلــى مــســتــوى مــنــصــات 
ــمـــاعـــي  ــتـ ــل الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــائـ ــ وسـ
الرئيسية، فلديه واحـــد مــن أقــوى 
الــبــرامــج لــجــيــل األلــفــيــة الــجــديــدة، 
إضــافــة إلــى أن البنك قــام بتغيير 
نظم الدفع وما زال يواصل جهوده 

في هذا المجال. 
وزادت: "كــمــا أن لـــدى الــوطــنــي 

أكـــبـــر شــبــكــة لــنــقــاط الــبــيــع ضمن 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، وأكـــبـــر بــوابــة 
لـــلـــدفـــع اإللـــكـــتـــرونـــي فــــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، كــمــا تــمــكــن الــبــنــك خــالل 
فــتــرة قــيــاســيــة بــلــغــت 3 أشــهــر من 
إطالق تقنية التواصل قريب المدى 
لتوفير اليسر والراحة للعمالء مع 
خدمة NBK Tap & Pay"، مشيرة 
إلـــى أن الــبــنــك يفتخر بــانــه البنك 
األول على مستوى الخليج الــذي 
يطلق خدمة الدفع من خالل سوار 

أو ملصق البيع.
وبينت أن البنك واصل االبتكار 
على صعيد المنتجات والخدمات، 
ــــدم أجـــهـــزة  ــان أول مــــن قــ ــ ــيـــث كــ حـ
السحب اآللــي لــذوي االحتياجات 
الخاصة، كما واصــل تركيزه على 
تبسيط حياة العمالء وفق أحدث 
الـــخـــدمـــات واألنـــظـــمـــة الــمــصــرفــيــة 

المقدمة عالميا. 
وألـــمـــحـــت إلـــــى أنـــــه مــــع اتـــجـــاه 
الـــعـــمـــالء، وخــــاصــــة جـــيـــل األلــفــيــة 
ــراء  الــجــديــدة، الــــذي يــرغــب فــي إجـ
ــت، بـــدأ  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ مـــعـــامـــالتـــه عـــبـــر اإلنـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــاســ ــــي الــــتــــركــــيــــز بــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
عـــلـــى تــغــيــيــر عـــــــادات عـــمـــالئـــه مــن 
االســتــخــدام الــنــقــدي إلـــى الــرقــمــي، 
ــم بـــتـــجـــربـــة مــصــرفــيــة  ــدهــ ــزويــ ــتــ لــ
سلسة وآمنة، إضافة الى استمرار 
ــمــــوبــــايــــل أوال  ــــي" عـــبـــر الــ ــنـ ــ ــــوطـ "الـ
كاستراتيجية البنك الهادفة إلى 

المضي قدما.

تحديات اقتصادية

وقالت البحر إن منطقة الشرق 
األوســــــــــط تــــمــــيــــزت دائـــــمـــــا بـــأنـــهـــا 
ســوق ذو مخاطر مرتفعة نسبيا، 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن االقــــتــــصــــادي  عــ
والجيوسياسي، "ونــحــن فــي بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي نــعــتــبــرهــا مــيــزة 
طــبــيــعــيــة لــكــل األســــــواق الــجــديــدة 
والــنــاشــئــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
لكنه رغـــم ذلـــك فـــان تــلــك المخاطر 
المرتفعة نسبيا هــي الــتــي تــؤدي 

إلى فرص نمو أكثر جاذبية".
وأضافت أن بنك الكويت الوطني 
كان من أوائل البنوك في المنطقة 
التي استحوذت على تلك الفرص 
فــي الــوقــت الـــذي بــدأ استراتيجية 
توسعه في السنوات األولى، بحيث 
يتواجد حاليا في 15 دولــة، منها 

9 دول في منطقة الشرق األوسط.
ولــفــتــت الــــى أن هــــذا األمــــر يعد 
من األمور الرئيسية الستراتيجية 
التنويع الــتــي ينتهجها، "ويضع 
ــاق مــقــارنــة  ــبـ ــوقـــع سـ الـــبـــنـــك فــــي مـ
بالمنافسين مع تخطينا مخاطر 
ــاج، فــالــبــنــك  الــــتــــوحــــيــــد واالنــــــــدمــــــ
اآلن يجني ثــمــار تــلــك التوسعات 

السابقة".
وشـــددت على أن بنك الكويت 
الوطني عزز مكانته في المنطقة 
ــذ عــــــدة ســـــنـــــوات، حـــيـــث كـــان  مـــنـ
ا من استراتيجيته  توسعه جــزء
الخاصة بتنويع مصادر الدخل 
ــنـــمـــو، "وفــــــي اآلونـــــة  وتــحــقــيــق الـ
األخيرة، بذلنا المزيد من الجهود 
لتوحيد عملياتنا اإلقليمية، مما 
حقق الفوائد الكاملة من وظائف 
اإلدارة األساسية والخزانة التي 
ال مــثــيــل لــهــا الســتــخــالص أوجــه 
التآزر والتمكين وتحقيق تكامل 

أوثق".
ــيـــات الــبــنــك  ــلـ ــمـ وذكـــــــــرت ان عـ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة تــتــمــيــز بـــاالســـتـــقـــرار 
الــشــديــد، كــمــا يــواصــل "الــوطــنــي" 
التركيز على األسواق األقل تقلبا، 
ــمــــن دول مــجــلــس  ــة ضــ ــ ــاصــ ــ وخــ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، مـــؤكـــدة أن 
ــتـــي يــعــتــلــي قــمــة  ــكـــويـ الــــســــوق الـ
أولــــويــــات الــبــنــك نـــظـــرا لتحسن 
البيئة التشغيلية وفــرص النمو 
الحالية، على خلفية تزايد االنفاق 

على مشاريع البنية التحتية. 

السوق اإلقليمي

وأفــادت البحر بــأن البنك يركز 
إقليميا على السعودية، فلديه فرع 
واحد في جدة (مع إمكانية التوسع 
ــن خـــــالل افـــتـــتـــاح أفــــــرع أخـــــرى)  مــ
ــد فـــي دبـــي وأبــوظــبــي،  ــرع واحــ وفــ
إذ يــركــز "الــوطــنــي" فيما يعرضه 
في هذين السوقين بشكل رئيسي 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة االقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
بــصــفــة عــامــة، مــع الــتــركــيــز بشكل 
أكـــبـــر عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
الــشــامــلــة، والــعــمــل فــي ذات الوقت 
على بناء أواصر قوية في عالقاته 
مــع الــشــركــات الــكــبــرى والــشــركــات 

المتصلة بالحكومة. 
وزادت: "إضافة إلى ذلك، تتوافر 
لــدى البنك أيضا عــروض تجارية 
متميزة لنخبة من االثرياء، فضال 
عن الجهود الرامية الختراق سوق 
الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة الــخــاصــة 
النتهاز فــرصــة إدارة الــثــروات مع 
ــراد ذوي الــمــالءة  ــ تـــزايـــد عـــدد األفــ

المالية العالية".
واردفــــت: "إلــى جانب الخدمات 
التي يوفرها البنك في دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، تــمــثــل مصر 
بالنسبة له فرصة نمو واعــدة في 
المستقبل، حيث يركز الوطني في 
مصر على توطيد مكانته للنمو 
تــزامــنــا مــع خـــروج مصر مــن فترة 
عدم االستقرار، بينما يبدأ برنامج 
االصـــالح االقــتــصــادي فــي تحقيق 
االســـتـــقـــرار وجــــذب االســتــثــمــارات 

األجنبية".
وأكدت أن مصر تعد ضمن أكبر 
أسواق منطقة الشرق األوسط، مع 
قـــاعـــدة اقــتــصــاديــة جــيــدة الــتــنــوع 
وأكبر تعداد سكاني في المنطقة، 
وهــو مــا يمثل فرصة كبيرة لبنك 
الكويت الوطني في مصر خاصة 
مع انخفاض معدل انتشار البنوك 
حاليا، إذ بدأ البنك العمل في مصر 
منذ عام 2007، وقام بإنجاز رائع 
فـــي تــحــســيــن عــمــلــيــاتــه هـــنـــاك مع 
الــتــركــيــز عــلــى مــنــتــجــات الــتــجــزئــة 

والمنتجات االستثمارية.

حول دور بنك الكويت الوطني في تعليم وتدريب 
ودعـــم الــشــبــاب الكويتي فــي مــجــال الــمــال واألعــمــال، 
قالت البحر إن «الوطني» لديه أسلوب منهجي إلدارة 
المواهب، يعمل على دعم وتوجيه الخريجين من فئة 

الشباب الكويتي طوال مشوارهم العملي في البنك.
وأوضحت أن هدف البنك النهائي يتمثل في تزويد 
الموظفين بأفضل ما يمكن تقديمه لهم، مع الحفاظ 
عــلــى إبــقــاء مــســتــوى مــشــاركــتــهــم وإنــتــاجــيــتــهــم على 
أعلى مستوى، «حيث ندرك حقيقة أن السوق يتغير 
وبالتالي تتغير األدوار، ومــن ثم تــزايــدت متطلبات 
الشركات عــن ذي قبل، وهــذا سيتطلب توفير أدوار 
قيادية لمرشحين يتمتعون بخبرة واسعة ومهارات 

متنوعة».
وأكــدت «ضــرورة أن يكون هــؤالء المرشحون على 
أهبة االستعداد للقيام بأدوار جديدة غير متوقعة قد 
تكون حاسمة بالنسبة للمجموعة، ولنجاح تخطيطنا 
لعملية تعاقب الموظفين»، مبينة أنه خالل المراحل 
األولــيــة لــجــذب الــمــواهــب الــشــابــة، يعمل الــبــنــك على 
تحديد نقاط قوتهم وتقييم إمكاناتهم لالرتقاء إلى 
مناصب أعلى أو أكثر حساسية، عبر إجراء اختبارات 
مختلفة لقياس القدرات الشخصية، ومع ذلك فإن سر 

نجاح الموظفين يكمن في امتالكهم الدوافع وقدرتهم 
على اقتناص وتحقيق الفرص المهنية.

ولفتت إلى أنه في عام 2016 تم تعيين 311 من الموظفين 
الــجــدد، منهم 278 مــن الكويتيين، وبلغت نسبة توطين 
الوظائف حتى اآلن 66 في المئة، لذا يقدم البنك لموظفيه 
مجموعة من البرامج التنموية المتكاملة التي تهدف إلى 

تنمية وتطوير مهاراتهم طوال رحلتهم التنموية.
أما على مستوى الوظائف اإلشرافية فقالت إن البنك يقدم 
لمجموعة مختارة من الكوادر الشبابية الموهوبة برنامج 
High Fliers، بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت، 
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الكامنة والقدرات 

القيادية لدى القيادة المستقبلية لبنك الكويت الوطني.
وزادت: «عـــالوة على ذلـــك، أطــلــق البنك مــؤخــرا برنامج 
اإلدارة الوسطى الــذي تقدمه مؤسسة يورومني للحلول 
التعليمية، ويتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج في تزويد 
المشاركين بالمهارات الالزمة لتحسين إدارة اآلخرين، مع 
جعلهم أكثر إنتاجية وفعالية كمديرين، ويستهدف البرنامج 
اإلدارة الــوســطــى، إضــافــة إلــى الموظفين الكويتيين ممن 
نترقب لديهم االمكانات، حيث بلغ عدد الموظفين المرتقبين 
الذين تم تدريبهم ضمن هذا البرنامج 126، يمثل الكويتيون 

64 في المئة».

وأوضــحــت أنــه بالنسبة للقيادات والــكــوادر التنفيذية، 
شــارك 40 من موظفي البنك في العديد من برامج القيادة 
التنفيذية بكلية هارفارد إلدارة األعمال، وشيكاغو بوث، 
وغيرهما. وفيما يتعلق بمبادرات التدريب العامة، حضر 
التدريب 2416 مشاركا عــام 2016 مقابل 1630 في 2015، 
وعــزت هــذا النمو إلــى التركيز على التدريب التخصصي 

والتقني، إضافة إلى التدريب على المهارات الشخصية.
ــددت عــلــى أن الــبــنــك يــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع موظفيه  ــ وشـ
لمواصلة تعليمهم والحصول على الشهادات االحترافية 
المعتمدة، والــمــؤهــالت التعليمية العليا، مــن خــالل دعم 
العملية التعليمية وتــزويــدهــم بالعديد مــن الــمــزايــا، مثل 
إعطائهم وقتا مستقطعا للدراسة واالمتحانات وغيرها، 

إضافة إلى مكافأتهم عند الحصول على الشهادة.
وأفـــادت بأنه بطبيعة الــحــال ال يمكن تحقيق ذلــك دون 
التمكين والــرعــايــة المستمرة والتوجيه عــن طريق زيــادة 
قــدراتــهــم، مــن خـــالل مــواقــف واقــعــيــة، وعــنــدمــا يــتــم تمكين 
ــوادر الــمــهــنــيــة الـــشـــابـــة والـــثـــقـــة بـــقـــدراتـــهـــم، يــتــحــمــلــون  ــكــ الــ
المسؤولية الفعلية للسلطة المخولة لهم، وبالتالي يحرزون 
التفوق في تأدية دورهم الوظيفي ويتمتعون بمستويات 

أعلى من اإلنتاجية.

 في ٢٠١٦... والتوطين ٦٦٪ 
ً
تعيين ٣١١ موظفا

استراتيجية التنوع
أكدت البحر أنه «نظرا إلى أننا نعمل في 
أسواق عالية المخاطر نسبيا، فإن التنويع 
عامل أساسي ضمن استراتيجيتنا، سواء 
جغرافيا أو على مستوى القطاعات، حيث 
نسعى نحو التنوع جغرافيا بشكل جيد وفقا 

لقطاعات األعمال».
ولــفــتــت إلــــى أنــــه إضـــافـــة إلــــى الــخــدمــات 
والــمــنــتــجــات الــمــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
يقدمها البنك للشركات واألفراد والخدمات 
ــنــــي»  الـــمـــصـــرفـــيـــة الــــخــــاصــــة، تـــمـــكـــن «الــــوطــ
مؤخرا من تحقيق تقدم كبير في الخدمات 
ــة واالســــتــــثــــمــــارات  ــ ــيـ ــ ــــالمـ الـــمـــصـــرفـــيـــة اإلسـ

المصرفية، من خالل بنك بوبيان، والذي يعد 
مصرفا إسالميا تابعا لبنك الكويت الوطني 
بــحــصــة مــلــكــيــة تــصــل إلــــى 58.4 فـــي الــمــئــة، 
تتاح له إمكانية االستفادة من فرص النمو 
المتزايد ضمن قطاع التمويل اإلسالمي في 

الكويت. 
ــــت أنـــــه «عــــــــالوة عـــلـــى ذلـــــك قــمــنــا  ــافـ ــ وأضـ
بــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــاتـــنـــا الــــهــــادفــــة لــتــطــويــر 
بــنــك اســتــثــمــاري إقــلــيــمــي مــن خـــالل ذراعــنــا 
االستثمارية، شركة الوطني لالستثمار (ان 
بي كيه كابيتال) من خالل مكاتبها التمثيلية 
فـــي الــكــويــت ودبــــي والـــقـــاهـــرة وإســطــنــبــول، 

وتعمل جميعها على تقديم أعلى معايير 
المنتجات االستثمارية والخدمات المالية 
ــام رئـــيـــســـيـــة هـــــي: إدارة  ــســ ضـــمـــن ثـــالـــثـــة أقــ
األصـــول، الخدمات االستثمارية، الوساطة 

المالية». 
واستطردت: «نما دور الشركة مؤخرا في 
مجال تقديم الخدمات االستشارية المالية 
في الكويت، حيث تمكنت من توفير الدعم 
لبعض الجهات الرئيسية في القطاعين العام 
والخاص، في إطار تقديم مبادراتهم، ووفرت 
الــمــشــورة والــنــصــح لــلــعــديــد مـــن الــصــفــقــات 

الضخمة في مختلف القطاعات».
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