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عصام الصقر: «الوطني» منوذج بتطبيق املؤسسات املالية ملمارسات االستدامة

يحرص بنك الكويت الوطني 
على تعزيز ممارسات احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
بكل أعماله ودعــم كل املبادرات 
املتعلقة بترسيخ تلك املؤسسات 
محليــا وإقليميــا، الســيما فــي 

املؤسسات املالية.
وفــي ذلــك اإلطــار، تعــاون 
الوطني مع «مجموعة أكسفورد 
لألعمــال» إلصــدار تقريــر عن 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسية، والذي يسلط الضوء 
على الدور اجلوهــري للتمويل 
املستدام كركيزة أساسية لتعزيز 
النمو االجتماعي واالقتصادي على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي على 

نطاق أوسع.
ويقدم التقريــر، الذي يحمل 
عنــوان «اخلدمــات املصرفيــة 
املستدامة واملسؤولة في منطقة 
اخلليج»، حتليال متعمقا ونظرة 
ثاقبة الســتراتيجيات احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
املطبقة على صعيد قطاع اخلدمات 
املالية بصورة واضحة وميسرة 
مبا ميكن القارئ من التنقل بيسر 
وســهولة لالطالع على األجزاء 
املختلفــة للتقريــر واملدعمــة 
بالبيانات األساســية والرسوم 

البيانية والتوضيحية.
وقد تتبــع التقرير مســيرة 
بنك الكويــت الوطني في مجال 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسية حتى وقتنا احلاضر، 
وذلك من خالل توثيق اخلطوات 
املختلفــة التــي اتخذهــا البنك 
لتطبيق سياساته التي تتوافق مع 
األطر الوطنية والدولية للتنمية 
املســتدامة وخلق قيمة مضافة 

على املدى الطويل.
التقريــر  اســتعرض  كمــا 
اســتحدثها  التــي  اإلجــراءات 
البنك للتركيز على املســؤولية 

االجتماعية، والتي تشــمل رفع 
مستويات التمويل املوجه لتدريب 
وتطويــر املوظفــني واملبادرات 
املجتمعيــة، وزيادة الدعم املالي 
للشركات الصغيرة واملتوسطة 
وتوســيع نطــاق التعــاون مع 

املوردين احملليني.
وفــي ســياق تعليقــه علــى 
التقريــر، قــال نائــب  إصــدار 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطنــي، عصام الصقــر: «يعد 
دمج مبــادئ احلوكمــة البيئية 
واالجتماعيــة واملؤسســية في 
املمارســات املصرفية مــن أبرز 
العوامل اجلوهرية التي تساهم 
في تعزيز التنميــة االجتماعية 
واالقتصادية في املنطقة، هذا إلى 

جانب متكني مــزودي اخلدمات 
املاليــة في دول مجلس التعاون 
اخلليجــي من جــذب املزيد من 

االستثمارات الدولية».
وأضاف: «إن مواءمة االستراتيجيات 
ومنــاذج التشــغيل املختلفة مع 
األطر الدولية مثل أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة واملبادرة 
العامليــة إلعداد التقارير ســوف 
تنعكس بشــكل إيجابي في املدى 
الطويل على االقتصاد واملجتمع، 
كما أن تبني أطر عمل قوية إلدارة 
املخاطــر واألزمات يعــزز قدرتنا 
على مواجهة الصدمات االقتصادية 
املتوقعة والتخفيف من حدتها».

واستطرد قائال: «نواصل في 
الوطني دمــج معايير احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 

في كل أنشــطتنا كما نسعى إلى 
تعزيز مساهمتنا في دعم رحلة 
التحــول نحو اقتصاد مســتدام 

ومنخفض الكربون».
واختتم الصقــر قائال: «قمنا 
مؤخرا بتدشــني إطــار التمويل 
املســتدام الــذي يدعــم جهودنا 
باجتاه حتقيق طموحاتنا لدمج 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسة بكل أعمالنا كما ميثل 
خطــوة مهمة في ســبيل تعزيز 
وصولنا إلى أســواق رأس املال 

العاملية».
ويوضح التقرير االنعكاسات 
اإليجابية ألطر التمويل املستدام 
عبــر القطــاع املصرفــي بصفة 
خاصة واالقتصاد بصفة عامة، 
والتي تتســع لتشمل مجموعة 
متنوعة من العوامل التي تتراوح 
بني مصــادر التمويــل املختلفة 
والضمانات الرقابية للتحوط ضد 
املخاطر. كما يتطرق الستكشاف 
الدور احملوري للتحول الرقمي 
ومســاهمته في تعزيــز مبادئ 
احلوكمــة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية وتســريع وتيــرة 
دمجها ضمن القطــاع املصرفي 
مــن خــالل االبتــكار والتطــور 
التكنولوجي الذي يشمل توفير 
خيــارات متويــل أكثر شــموال 
وتقليــل احلاجة إلى اســتخدام 

النقد والعمالت الورقية.
ويركــز التقريــر أيضــا على 
الفــرص املتاحــة أمــام البنــوك 
لتولــي قيادة جهود املســؤولية 
القضايــا  االجتماعيــة كإحــدى 
الرئيســية التي مت حتليلها. مبا 
في ذلك  تسليط الضوء على أبرز 
املجاالت الرئيسية التي مت تعريفها 
ضمــن التقرير علــى أنها مهيأة 
للتنميــة والتطوير، مثل تعزيز 
الدعــم املوجه لشــرائح املجتمع 
التي ال حتظى بالتمثيل الكافي.

البنك تعاون مع «مجموعة أكسفورد» إلصدار تقرير بعنوان «اخلدمات املصرفية املستدامة واملسؤولة مبنطقة اخلليج»

عصام الصقر

دمـج مبادئ احلوكمـة البيئيـة واالجتماعية واملؤسسـية في األعمـال املصرفية يدعم أوجـه التنمية 
تعزيز ممارسـات االسـتدامة يسـاهم في جذب املزيد من االسـتثمارات األجنبية للمؤسسات املالية 
تبني أطـر عمل قويـة إلدارة املخاطـر يعزز التصـدي لألزمـات االقتصاديـة والتخفيف مـن تداعياتها
مواءمة املؤسسـات املالية إسـتراتيجياتها مع األطر الدوليـة تنعكس إيجابًا علـى االقتصاد واملجتمع

«احتاد الصناعات» يعرض بالتعاون
مع «صناعات الغامن» فرص عمل للشباب الكويتيني

«القطرية» أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة

طارق عرابي

أعلن احتاد الصناعات الكويتية عن 
طرح مجموعة من فرص العمل في قطاع 
املبيعات والتسويق لدى مجموعة شركات 
صناعــات الغــامن، وذلــك بالتعاون مع 
أكادميية الغامن للصناعات، بهدف تكويت 

الوظائف املتاحة في هذه القطاعات.
جاء ذلك خالل اللقــاء املفتوح الذي 
عقده االحتاد صباح أمس في مقر غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، والذي حضره 
عدد كبيــر من اخلريجــني واخلريجات 
الباحثــني عن فرص العمــل املميزة في 

القطاع اخلاص.
وأكد احتــاد الصناعات الكويتية أن 
مبادرتــه هذه جاءت بناء على توجهات 
الدولــة بالتركيــز على رعاية الشــباب 
وتوفير فرص عمل لتفعيل مشــاركتهم 
االيجابية في خدمة املجتمع وسعيا منه في 
النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الوعي 
بأهميــة هذا القطــاع احليوي من خالل 
تنفيذ انشطة ومشاريع مبتكرة تتماشى 
مع املتغيرات العاملية املتسارعة وتساهم 
في حتويل القطاع الصناعي لكيان مؤثر 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية عن فوزها بجائزة 
أفضل شركة طيران في العالم 
للمرة الســابعة خالل حفل 
توزيع جوائز سكاي تراكس 
العامليــة ٢٠٢٢ فــي لنــدن، 
ويأتي هذا الفــوز بالتزامن 
مع احتفال الناقلة بالذكرى 
الـ ٢٥ منذ انطالق عملياتها.
الناقــل  كمــا حصــدت 
٣ قطــر  لدولــة  الوطنــي 

جوائز أخرى، وهي: «أفضل 
خدمات طعام في صالة درجة 
رجال األعمــال في العالم»، 
و«أفضل درجة رجال أعمال 
في العالم»، و«أفضل شركة 
طيران في الشرق األوسط».

وفازت املقصورة الراقية 
للناقلة بجائزة أفضل درجة 
رجال أعمال في العالم للعام 
السادس على التوالي والتي 
تتميــز مبقعد كيو ســويت 
والذي يوفر جتربة الدرجة 
األولــى فــي درجــة رجــال 
األعمــال، كمــا نالــت صالة 
املرجان التــي تعتبر واحة 
للرفاهية واالسترخاء بجائزة 
أفضل خدمات طعام في صالة 

وفاعــل وخصوصا بعد جائحة كورونا 
وانعكاســاتها علــى التحــول الصناعي 
والتكنولوجي املبهر والذي يتطلب تضافر 
اجلهود ملواكبتها عن طريق االســتثمار 

بالعنصر البشري بالدرجة االولى.
وأضاف االحتاد أنه وامتدادا خلبراته 
الســابقة وقصص النجاح التي حققتها 
مشاريع االحتاد في مجال االستثمار في 
الطاقات الشــبابية عن طريق مشــاريع 
تأهيــل حديثــي التخــرج من الشــباب 
الكويتــي، وانطالقــا مــن رؤية شــركة 

واالعتمادية، عبر مطار حمد 
الدولي.

وتعليقا على هذا اإلجناز 
التاريخي للناقلة القطرية، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
ملجموعة اخلطوط اجلوية 
القطرية أكبر الباكر: «الفوز 
بجائزة أفضل شركة طيران 
في العالم لطاملا كان هدفنا 
الناقلة،  منذ بداية تأسيس 
والفوز بهذه اجلائزة للمرة 

صناعــات الغــامن باعتبارهــا احد اكبر 
الشــركات الرائدة في مجال االســتثمار 
البشري في املنطقة وما تضمه من فرص 
عمل هائلة في مختلف قطاعات الشركة 
املوزعة في ارجاء الكويت، جاء التعاون 
املشترك لطرح الفرص املشجعة للشباب 
الكويتــي الراغــب فــي العمــل بالقطاع 
اخلاص، االمر الذي يخلق فرصة ذهبية 
للشراكة في مشــروع وطني يهدف الى 
متكني حديثي التخرج في الشركات التابعة 

للمجموعة من خالل آلية منظمة.

السابعة باإلضافة الى ثالث 
جوائز أخرى ما هو اال دليل 
جلــي علــى حجــم اجلهود 
املبذولــة من  االســتثنائية 
قبــل موظفينا األكفــاء. إن 
تفانيهــم في العمل الدؤوب 
لتقدمي أفضل اخلدمات يعزز 
من حصول مسافرينا األعزاء 
على جتربة ســفر سلســة 
ومريحــة على مــنت الناقل 

الوطني لدولة قطر».

(زين عالم) جانب من احلضور خالل اللقاء املفتوح الحتاد الصناعات أمس 

موظفو اخلطوط اجلوية القطرية في لقطة تذكارية مع اجلوائز

درجة رجال األعمال في العالم 
بفضل تقــدمي جتربة طعام 

استثنائية.
كما فازت الناقلة بجائزة 
أفضــل شــركة طيــران في 
الشــرق األوســط لتؤكــد 
تفضيل املسافرين في املنطقة 
السفر على منت رحالتها ملا 
تقدمه من خدمات استثنائية 
وشــبكة وجهــات عامليــة 
وسياســة تتســم باملرونة 


