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«الوطني» يحصد جائزتني في العمل االجتماعي وإحالل وتوطني الوظائف
كّرمت جلنة وزراء الشؤون 
االجتماعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بنك الكويت الوطني 
لفوزه بجائزتي املشروع الرائد 
في العمل االجتماعي على مستوى 
القطاع التجاري اخلاص، وذلك 
عن مشــروعه املرشــح برنامج 
متكن لتدريب الكويتيني حديثي 
التخرج، وكذلك تتويجه بجائزة 
الريادة في مجال إحالل وتوطني 
الوظائــف علــى مســتوى دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وبحضور األمني العام ملجلس 
التعاون لــدول اخلليج د.نايف 
التجــارة  احلجــرف، ووزيــر 
الشــؤون  والصناعــة ووزيــر 
االجتماعية فهد الشريعان، سلم 
وزير املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية الســعودي م.أحمد 
الراجحي اجلوائز ملساعد مدير 
عام إدارة العالقات العامة في بنك 
الكويت منال املطر، واملدير في 
إدارة استقطاب املواهب في بنك 
الكويت الوطني مبارك العنزي، 
وذلــك فــي احلفــل التكرميــي 
املصاحــب الجتماعــات اللجان 
الوزاريــة الذي أقيــم في فندق 
كراون بالزا في مدينة الرياض 

باململكة العربية السعودية.
«متكن».. جتربة تدريبية مبتكرة 

ومت ترشيح برنامج «متكن» 
التدريبــي جلائــزة املشــروع 
االجتماعي الرائد باعتباره جتربة 
تدريبيــة مبتكــرة للخريجــني 
الكويتيــني الشــباب تهدف إلى 
نقلهم ملستوى إضافي من التنمية 
الذاتية يدور حول العمل على حتد 
حقيقي في األعمال وتشكيل أفكار 
العمل، إلى جانب أنه يعد فرصة 
الوطنية  اســتثنائية للكفاءات 
مــن اجلامعيني حديثي التخرج 
الذين هم بأمس احلاجة إلى هذا 
النوع من التجربة العملية املكثفة 
والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة 

فاعلة ومؤثرة.
وكان بنــك الكويت الوطني 
قد اســتثمر فــي البرنامج على 
مــدى ثــالث ســنوات ومــا زال 
البرنامج مستمرا بالشراكة مع 
Creative Confidence وهي شركة 

استشــارات وتدريــب كويتية 
متخصصة في االبتكار واإلبداع 
والتعاون. ويشار أنه على مدى 
الســنوات الثالث املاضية، قدم 
البرنامج فرصة تدريب وتطوير 
١٢٠ متدربا ومتدربة من الكوادر 
الوطنيــة، وقد توجه ما يقارب 
نصف مخرجات البرنامج للعمل 
في القطاع اخلاص ومن ضمنه 

البنك الوطني. 
اكتشاف املواهب

وبهذه املناسبة، أعربت املطر 

عن االعتزاز بهذا الفوز لبرنامج 
«متكــن» التدريبــي، الســيما 
وأن هــذا املشــروع ال تقتصر 
أهميته علــى توفير التدريب 
الذاتيــة للشــباب  والتنميــة 
الكويتــي، وإمنــا يركــز على 
اكتشــاف املواهب واالستثمار 
بها في اإلبداع واالبتكار، كما أنه 
يوفر لسوق العمل رؤى فريدة 
حول االهتمامات واالحتياجات 
والتفضيالت في السوق قد ال 
يكون متاحا التعرف عليها في 

وسائل وأساليب أخرى. 

وقالت: «بنك الكويت الوطني 
يرى في هذا املشروع منوذجا 
ملشاريع تتبنى الشباب وتوقظ 
أحالمهم وتكتشف مواهبهم».

وشددت املطر أن بنك الكويت 
الوطني يولي البرنامج أهمية 
كبرى للبرنامج كونه مبتكرا 
وفعاال وقــادرا علــى حتقيق 
تطلعات بنك الكويت الوطني 
وخططــه فــي إيجــاد مكانــة 
للشباب واالستثمار بالطاقات 
اجلديدة، كما أنه قد مت تصميمه 
خصيصا ملواجهــة التحديات 

واملنافسة في السوق واختبار 
أفكار خالقة وإعطائها مساحتها 

الالزمة لالنطالق واإلبهار.
معايير االستدامة

وأضافت أن قيمة املشروع 
احلقيقيــة بتحقيقــه العديــد 
مــن معاييــر االســتدامة فــي 
املجتمع، الســيما إسهامه في 
النمــو االقتصادي ومســتوى 
اإلنتاجية والتطور بالنظر إلى 
إمكانات املشروع وقدرته على 
تعزيــز اإلمكانات االقتصادية 

واالجتماعيــة، خاصــة إذا ما 
أخذنا بعني االعتبار دوره في 
سد الفجوة بني الطالب والقوى 
العاملة من خالل إنشاء عملية 
توظيف مختلفة للمشــاركة، 
وتشــجيع الكويتيــني للعمل 

في القطاع اخلاص.
كما نوهت بالقول: «بقدر 
فخرنــا بقدرتنا على إطالق 
الرائــدة نعتــز  املشــاريع 
بشــبابنا وشــباتنا الذيــن 
مبواهبهم وحماسهم كانوا 
قيمــة مضافة فــي مختلف 

نسخ برنامج متكن».
إلــــى أن بنـــــك  ويشــار 
الكويت الوطني بدأ بشراكته 
Creative االســتراتيجية مــع
Confidence فــي العــام ٢٠٢٠
كشراكة حصرية النطالق هذا 
البرنامج  البرنامــج. ويقــدم 
فرصــة تدريــب وتطوير ملدة 
شهرين عبارة عن التزام بدوام 
كامل ملدة ١٠ أسابيع وعلى مدار 

٥ أيام في األسبوع. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن 
البرنامج تعكس  اســتمرارية 
متسك البنك مبا يقدمه البرنامج 
مــن قيمــة مضافــة وفرصــة 
الوطنية  استثنائية للكفاءات 
من اجلامعيني حديثي التخرج 
الذين هم بأمــس احلاجة إلى 
هذا النوع من التجربة العملية 
املكثفة والغنية ليتحولوا إلى 

قوى عاملة. 
ريادة في التوطني

وتأتي اجلائزة الثانية التي 
تسلمها البنك لتميزه في مجال 
إحالل وتوطني الوظائف على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجــي لتبرهن على الدور 
الرائــد الــذي يقوم بــه البنك 
علــى صعيــد االســتثمار في 
الكفــاءات احملليــة، وهــو ما 
يجعل البنك جهة العمل األكثر 
جذبا للكفاءات الكويتية، حيث 
تتمثل استراتيجيته في السعي 
الــدؤوب نحــو جــذب أفضل 
املواهــب ودعم أهــداف رؤية 
كويــت جديــدة ٢٠٣٥ الرامية 
لزيــادة توظيــف املواطنــني 
الكويتيني في القطاع املصرفي 
ودعــم االقتصــاد الوطني من 
خالل استقطاب املواهب احمللية.

ويعد الوطني أكبر مؤسسات 
القطاع اخلاص الكويتي توظيفا 
للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 
٧٤٫٦٪ بنهايــة ٢٠٢١، وذلــك 
متاشــيا مــع اســتراتيجيته 
اخلاصــة بجذب واســتقطاب 
الكفــاءات الوطنيــة املؤهلــة 
وتطوير مهارتهم من أجل إعداد 
قادة مؤهلني للمســتقبل على 

أعلى مستوى.

على هامش اجتماع جلنة وزراء الشؤون االجتماعية والعمل بدول التعاون.. وبرنامج «متكن» لتدريب الكويتيني يتوَّج بجائزة أفضل مشروع بالقطاع اخلاص
م.أحمد الراجحي مسلماً اجلائزة إلى منال املطر بحضور د.نايف احلجرف وفهد الشريعان

جانب من فعاليات احلفل في مدينة الرياض

فريق «الوطني» في لقطة تذكارية مع د.نايف احلجرف وفهد الشريعان خالل تسلم اجلائزتني

د.هالل الساير ومنال املطر في مقدمة احلضور خالل احلفل

فهد الشريعان ود.هالل الساير في حوار مع فريق بنك الكويت الوطني على هامش احلفل

االقتصادي  النمو  في  املباشرة  املساهمة  ذات  املشاريع  مبقدمة  تواجده  يستحق  «متكن»  برنامج  املطر: 
مواهبهم ويكتشف  أحالمهم  ويوقظ  الشباب  يتبنى  منوذجًا  املشروع  هذا  في  يرى  الوطني  الكويت  بنك 
«متكن» نسخ  في  مضافة  قيمة  كونهم  وشباتنا  بشبابنا  ونعتز  رائدة..  مشاريع  إطالق  على  بقدرتنا  نفخر 
للمواطنني توظيفًا  «اخلاص»  مؤسسات  أكبر  كونه  ومؤثرة..  ملهمة  برامج  وإطالق  دعم  في  مستمرون 
البنك يتمتع بأعلى معدالت االحتفاظ باملوظفني الكويتيني ما يعكس جناحه في إدارة رأس املال البشري

تثقيف وتنوير الشباب الكويتي  دعم املرأة.. واملساواة بني اجلنسني
تأكيداً على تكريس دوره كأحد أكبر الداعمني للكوادر الوطنية 
الشابة وتأهيلهم لسوق العمل يشارك البنك في مختلف معارض 
التوظيف بهدف تقدمي خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب 
الباحثني عن فرص عمل بالقطاع اخلاص في اتخاذ القرار املناسب 

بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وتتبوأ استراتيجية البنك لتطوير كوادره مكانة مهمة في صميم 
خططه االستراتيجية، وذلك إلميانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن 

جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، وعلى مستوى 
األسواق املختلفة التي يعمل بها.

كما يســتثمر الوطني وبقوة في موظفيه الذين يعدهم ثروته 
احلقيقية، حيث يوفر أفضل البرامج التدريبية وورش العمل التي 
تطور مهاراتهم اخلاصة بالقيادة وتنفيذ االســتراتيجيات وإدارة 
التغيير واالبتكار ملواكبة التطورات املتالحقة التي تشهدها الصناعة 

املصرفية.

يواصــل البنــك دوره التاريخي في دعم 
التنوع واملساواة كأساس ومحور مهم في تبني 
االستدامة خالل عملية التوظيف، حيث شكلت 
اإلناث ٤٤٫٤٪ من عمليات التوظيف اجلديدة التي 
متت خالل العام املاضي، وهو ما يؤكد التزام 

البنك باملساواة بني اجلنسني.
وباإلضافة إلى ذلك، عزز البنك من هذا االلتزام 

مع بلوغ اإلنــاث ٤٥٫٦٪ من إجمالي املوظفني، 
كما دعم متكني املزيد من الســيدات من خالل 
التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي، 
كما يحرص البنك على توفير فرص توظيف 
للمواطنني من ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث 
بلغت نســبة توظيفهم نحو ٠٫٤٪ من إجمالي 

عدد املوظفني.


