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«الوطني» يدشن برنامج «أكادميية حتليل البيانات» 

في إطار ســعيه املتواصل 
نحو االســتثمار فــي كوادره 
البشــرية وتأهيلهــم بأفضل 
التــي  التدريبيــة  البرامــج 
العامليــة،  تواكــب املعاييــر 
أعلن بنــك الكويــت الوطني 
عن تدشني البرنامج التدريبي 
«أكادميية حتليــل البيانات» 
وذلــك بالشــراكة مع شــركة 
«SAS» بهــدف صقل موظفيه 
باملهــارات املطلوبــة في علم 

حتليل البيانات.
وميتــد برنامج «أكادميية 
حتليل البيانات» لستة أشهر 
ويعقد افتراضيا وحتى شهر 
مــارس ٢٠٢٢ بحضــور ٢٢ 
متدربا مــن مختلف اإلدارات، 
كما يتضمن ٩ دورات تدريبية 
تشمل عدة مستويات بدء من 
التمهيــدي وحتى  املســتوى 

املتقدم.

على تقنيات معاجلة البيانات.
وتشمل الدورات التدريبية 
الـ ٩ التي يشــملها البرنامج 
تعريــف املتدربــني باملفاهيم 
األساســية  اإلحصائيــة 
الضرورية لفهم واســتخدام 
أســاليب اإلحصــاء وكذلــك 
التدريب على النمذجة التنبؤية 
 SAS/ STAT باستخدام برنامج
هذا إلى جانب صقل مهاراتهم 
فيما يعرف مبخططات تدفق 
التحليل وكذلك التدريب على 
 SAS كيفيــة معاجلــة بيانات

.(SQL) باستخدام لغة
البرنامــج علــى  ويركــز 
حتســني فهــم األمنــاط داخل 
البيانــات، عبــر اســتخدام 
واألســاليب  اخلوارزميــات 
واألنظمة الســتخراج املعرفة 
والرؤى التي تساعد في قرارات 
وحلول أكثر ابتكارا، وهو ما 

يســهم في حتســني وتطوير 
القطاعــات داخل  لــكل  األداء 

البنك.
بهذه املناسبة، قال مدير عام 
املوارد البشرية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عماد العبالني: 
تلعب مجموعة املوارد البشرية 
في بنك الكويت الوطني وعبر 
الدورات التدريبية االحترافية 
التــي تنظمها للموظفني دورا 
حيويا في دفع مسيرة البنك 
نحو صياغة مستقبله الرقمي.
أن اســتراتيجية  وأضاف 
التدريب والتطوير في مجموعة 
املوارد البشرية تركز جهودها 
على املساهمة في تأهيل كوادره 
البشرية لكي يتمتعوا بكل من 
القــدرة وااللتزام على صعيد 
االبتكار والذي أصبح يشكل 
جزءا مهمًا ضمن مكون الثقافة 
الرقمية التي يتمتع بها البنك.

بالشراكة مع «SAS» .. وميتد لـ ٦ أشهر ويتضمن ٩ دورات حتى املستوى االحترافي

قياديو «الوطني» مع مسؤولي التدريب والتطوير في البنك خالل حفل تدشني البرنامجعماد العبالني

وشهد حفل تدشني البرنامج 
حضور نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني - الكويت 
سليمان املرزوق، ومدير عام 
املــوارد البشــرية ملجموعــة 
بنــك الكويت الوطنــي عماد 
العبالني، ومدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
ورئيــس  العثمــان  محمــد 
البيانات ســودهاكار  مكتــب 
نيبهانوبــودي باإلضافة إلى 
مشاركة وحضور مجموعة من 
التدريب والتطوير  مسؤولي 
في البنك. ويستهدف البرنامج 
تعلم برمجــة SAS واخلاصة 
البيانــات والتعلــم  بعلــوم 
اآللــي والــذكاء االصطناعــي 
باإلضافــة إلــى التدريب على 
كيفية الوصول إلى البيانات 
وإعدادهــا  واستكشــافها 
وحتليلهــا بجانــب التعــرف 

.. وفي تقرير للبنك: منو االقتصاد السعودي
غير النفطي يتجاوز ما قبل جائحة «كورونا»

قــال تقريــر صــادر عــن 
الوطنــي إن  الكويــت  بنــك 
السياســات الفعالــة التي مت 
وضعهــا واســتمرار الزخــم 
القوي لإلصالحات االقتصادية 
والهيكليــة، أدت إلى انتعاش 
االقتصاد غير النفطي بوتيرة 
سريعة نسبيا، إذ منا بنسبة 
٥٫٤٪، على أســاس ســنوي، 
فــي النصــف األول من ٢٠٢١، 
متجاوزا بذلك مســتويات ما 

قبل اجلائحة.
بعــض  شــملت  وقــد 
التي مت تطبيقها  اإلصالحات 
مؤخرا ومبادرات السياسات 
التــي  اجلوهريــة  العامــة 
مت طرحهــا عــدة قطاعــات 
كاملشــتريات العامة، والنقل، 
اللوجســتية،  اخلدمــات 
والتكنولوجيا املالية، وحماية 
البيانات الشخصية، والتعليم، 
إضافة إلى العديد من النواحي 

االجتماعية.
ونتوقع تراجع النمو غير 
النفطي في النصف الثاني من 
عام ٢٠٢١، على أن ينهي العام 
بنمــو قوي يصــل إلى ٣٫٩٪، 
قبل أن يصل في املتوسط إلى 
٣٫٣٪ خــالل الفترة املمتدة ما 

بني ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.
وعلــى الرغم مــن التأثير 
السلبي للقطاع النفطي على 
النمــو منذ عــام ٢٠١٩، إال أنه 
مــن املتوقــع أن يســهم فــي 
تعزيز معدالت النمو بدءا من 
النصــف الثاني من عام ٢٠٢١ 
نظرا لزيادة إنتاج النفط وفقا 

التفاقية األوپيك وحلفائها.
من جهــة أخرى، انخفض 
العجز املالي بشكل كبير خالل 
هذا العام ونتوقع وصوله إلى 
١٫٨٪ من النــاجت احمللي العام 

التــي مت اتخاذها لتطوير هذا 
القطــاع متاشــيا مــع «رؤية 

.«٢٠٣٠
وعلى الرغم من ذلك، فقد 
االنتعــاش بعــض الزخم في 
الربــع الثانــي من عــام ٢٠٢١ 
في ظل انخفاض اإلنتاج غير 
النفطي بنسبة ٨٪ على أساس 
ربع سنوي، فيما يعزى جزئيا 
إلى العوامل املوسمية. وعلى 
الرغم من استمرار االنتعاش 
في النصــف الثانــي من عام 
٢٠٢١، إال أننــا نرى تســجيل 
معدالت منو أقل على أســاس 
ســنوي، مما كانــت عليه في 
النصف األول من عام ٢٠٢١، وقد 
يعزى ذلــك النخفاض الناجت 
نظرا لتأثيــرات اجلائحة في 
الربــع الثاني مــن عام ٢٠٢٠. 
إال أن العديــد من املؤشــرات 
(كاإلنفاق االستهالكي، ومنو 
االئتمان، ومبيعات اإلسمنت) 
تشير النتعاش تدريجي خالل 

الفترة املقبلة.
وبالنسبة للقطاع النفطي، 
دور  للســعودية  كان  فقــد 
رائد ضمــن منظومة األوپيك 

وحلفائها إلعادة التوازن إلى 
الســوق العامليــة، وميكن أن 
يعزى الكثير من النجاح على 
هذا الصعيد إلى االستراتيجيات 
الفعالة التي تتبناها اململكة. 
وعلى الرغم من الضغوط التي 
فرضها القطــاع النفطي على 
النمو منذ عام ٢٠١٩، إال أنه من 
املتوقــع أن يدعم هذا القطاع 
النمو بدءا من النصف الثاني 
من عــام ٢٠٢١ نظــرا الرتفاع 
إنتــاج النفط وفقــا التفاقية 
األوپيك وحلفائها، ونتوقع أن 
الناجت احمللي اإلجمالي  ينمو 
النفطي بنسبة ٤٫٢٪ بني ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٤ بعد أدائه الثابت خالل 
هــذا العام. وبصفة عامة، من 
املتوقع أن ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالــي بنســبة ٣٫٧٪ فــي 
املتوســط بني ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، 
بعد منوه بوتيــرة أقل تصل 
إلى ٢٫٣٪ في عــام ٢٠٢١ على 
خلفية تأثره سلبا بأداء القطاع 

النفطي. 

ارتفع بنسبة ٥٫٤٪ بالنصف األول.. مع استمرار الزخم القوي لإلصالحات االقتصادية والهيكلية باململكة

املقبل نظرا لتزايد إنتاج النفط 
والتــزام احلكومــة مبواصلة 
العمــل على زيــادة اإليرادات 
غير النفطية وترشيد اإلنفاق.

تباطؤ النمو بالنصف الثاني

تعافى االقتصاد غير النفطي 
بوتيرة سريعة نسبيا، إذ ارتفع 
بنسبة ٥٫٤٪ على أساس سنوي 
في النصف األول من عام ٢٠٢١ 
(أعلى بنسبة ٢٪ من مستويات 
ما قبــل اجلائحة في النصف 
األول من عام ٢٠١٩)، وذلك بعد 
انكماشه بنسبة ٢٫٣٪ في عام 
٢٠٢٠. ويعزى هذا االنتعاش 
بصفة رئيســية إلــى القطاع 
اخلاص (+٧٫٥٪ في النصف 
األول من العام)، بينما سجل 
القطــاع احلكومي األقل تأثرا 
بتداعيات اجلائحة منوا بنسبة 
٠٫٨٪. وســاهم جنــاح برامج 
اللقاحات (+٥٦٪ من السكان مت 
تلقيحهم بالكامل) في حتقيق 
هذا التعافي الســريع. وشهد 
قطاع الصناعــات التحويلية 
أعلى معــدل منو بلــغ ١١٫٩٪ 
مدعوما بالعديد من املبادرات 

«احلياة العقارية» 
وزعت ٢٫٥٪ أرباح نصف 

سنوية على مساهميها
مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة شركة احلياة الدولية 
العقاريــة هشــام العبيد إن 
الشــركة حققــت ٤٠٨ آالف 
دينــار أربــاح عــن النصف 
األول مــن ٢٠٢١، مقارنة مع 
أرباح ٢٢٨ ألف دينار للفترة 
السابقة، بنسبة منو بلغت 

.٪٧٩
وأشــار العبيــد في بيان 
صحافــي، الــى أنــه تفعيال 
للسياســة اجلديدة لتوزيع 
األربــاح واملنســجمة مــع 

اســتراتيجية الشــركة طويلة اآلجل باحلفاظ على سياسة 
ثابتة ومســتقرة للتوزيعات النقدية على املســاهمني، فقد 
قامــت الشــركة بتحويل األرباح النقديــة املرحلية (نصف 
ســنوية) إلى حســابات املساهمني عن الســنة املالية ٢٠٢١ 
والبالغة ٢٫٥٪ (بواقع ٢٫٥ فلس لكل سهم)، وذلك بناء على 
توصية مجلس اإلدارة وقرار اجلمعية العمومية بتاريخ ١٠ 
مايو ٢٠٢١ واخلاص بتفويض مجلس اإلدارة مسبقا بتوزيع 

األرباح املرحلية.

هشام العبيد

«Redington» شريكة «solutions by stc»
لتقدمي أحدث حلول «مايكروسوفت»

 solutions by أعلنت شركة
stc، ذراع شركة االتصاالت 
الكويتية stc املتخصصة في 
توفير خدمات الشــركات، 
 ،Redington عن شراكتها مع
الرائــد لشــركة  الشــريك 
مايكروسوفت في املنطقة، 
لتقدمي دعم متقدم يساعد 
الشــركات في بــدء رحلة 
الرقمي بسالســة  التحول 
تطبيقــات  خــالل  مــن 
مايكروسوفت. وتتماشى 
هــذه الشــراكة مــع التزام 
solutions by stc مبواصلة 
بناء شراكات قوية مع رواد 
السوق مبا يسهم في تزويد 
عمالء B٢B بأحدث احللول 
املتاحة في العالم الرقمي.

وفي بيان لها، أشــارت 
إلــى   solutions by stc
أنهــا تعمــل علــى تقــدمي 
مجموعة واسعة من حلول 
مايكروسوفت بهدف تعزيز 
جتربة العمالء عبر شراكتها 
املبرمــة حديثــا، وتوفير 
أحــدث احللــول التقنيــة 
التــي تلبــي  واخلدمــات 
احتياجات كل من الشركات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
وكذلك املؤسســات األكبر 
حجمــا، الســيما في ضوء 
األوضــاع غيــر املتوقعــة 
التي تســبب فيهــا الوباء. 
التطبيقــات  حيــث تعــد 
التي  واخلدمات السحابية 
تقدمها مايكروسوفت هي 
املثاليــة للعمل  املجموعة 
عــن بعد وفي موقع العمل 
السيما مع عودة املوظفني 

للعمل من املكاتب.
تطبيقــات  وتوفــر 
مايكروسوفت ٣٦٥، ثالث 
باقات أساسية تشمل أكثر 
التطبيقات أهمية تتضمن 
كل منها مجموعة متنوعة 
مــن املنتجــات واخلدمات 
التي مت وضعها معا لتلبية 
متطلبــات العمــل، مبا في 
التطبيقــات األكثــر  ذلــك 
اســتخداما مثــل Word و
و  PowerPointو  Excel

الكويتي. 
 solutions by كما توفــر
stc إســتراتيجية تسعير 
تنافسية لباقات اخلدمات 
املشــابهة لتلك املعروضة 
في السوق، ولكنها ستشمل 
استشــارات إعداد مجانية 

وفريق دعم مخصص.
 ،Redington وباالتفاق مع
 solutions by ســتقدم 
stc لعمالئهــا مــن قطــاع 
باقــات   B٢B الشــركات 
خدمــات تنافســية، مــع 
إمكانية الوصول إلى خدمات 
فريق دعم عمالء مخصص، 
باإلضافة إلى خدمات أخرى 
تتم إدارتهــا بالتعاون مع 
Redington. وتشمل منتجات 
مايكروســوفت تطبيقات 
Windows ١٠ Enterprises و

 Windows Server Datacenter
 Remote Desktop Servicesو
و  Project Professionalو

SQL Server والتطبيقــات 
املســتقلة  اخلدمــات  أو 
األخرى. وسيتم أيضا تقدمي 
تطبيقــات Office ٣٦٥ مثل 
 PowerPointو Excelو Word

وOneNote ومايكروسوفت 
Teams مــن خــالل باقــات 
اخلدمــات لتمكــني رحلــة 

التحول للعمالء.
 solutions وأضافت شركة
by stc أنها ستواصل تقدمي 
أحدث احللــول والتقنيات 
التي  املتطــورة واحلديثة 
تسهم بدورها بتعزيز عملية 
التحــول الرقمــي وجتربة 
عمالئهــا الكرام، مســتندة 
الى فهم عميق الحتياجات 
عمالء الشــركة فــي تقدمي 
الكفــاءة  تعــزز  حلــول 
التشغيلية، ستصبح أكثر 
قــدرة على دعم األنشــطة 
اليومية للشركات من جميع 
األحجــام. وكمزود حللول 
 solutions by األعمال، تقدم
stc أيضا مجموعة من حلول 
االتصال، واخلدمات الثابتة 
أو الالسلكية، وخدمات الـ 
٥G علــى شــبكات شــركة 
stc، والفايبر وتكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت، 
وإنترنت األشياء ومنتجات 
تكنولوجيــا  وخدمــات 

املعلومات.

تهدف الشراكة إلى تعزيز جودة حلول مايكروسوفت املقدمة لعمالء الشركات

عــن  فضــال   .Outlook
املنتج اإلضافي   OneDrive
الذي تقدمه مايكروسوفت 
مجانــا للمشــتركني، مبــا 
يسهم في تخزين البيانات 
ومــن  اإلنترنــت.  عبــر 
خــالل OneDrive، ميكــن 
ببســاطة  للمســتخدمني 
تخزين ملفاتهم ومزامنتها 
ومشــاركتها عبــر أجهزة 
األجهــزة  أو  الكمبيوتــر 
النقالة أو غيرها من األجهزة 

األخرى.
اخلدمــات  وتعــد 
التي يقدمها  االستشــارية 
فريــق العمل مــن املهنيني 
املتخصصني الذين ميكنهم 
توجيه العمالء إلى أفضل 
الرقمية  األدوات واحللول 
طبيعــة  تناســب  التــي 
أعمالهم الفريدة، باإلضافة 
إلــى االستشــارات حــول 
عمليات اإلعــداد والتنفيذ 
لالرتقاء وتطوير أعمالهم، 
الرئيســية  الفوائــد  أحــد 
مــن التي ستســتفيد منها 
الشركات لدى احلصول على 
هذه اخلدمات في الســوق 

توفير أحدث احللول التقنية التي تلبي احتياجات الشركات 

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


