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 «Ooredoo Cloud Connect» إطالق
بالتعاون مع هواوي في الكويت

 Ooredoo business أعلنت
عن تعاونها مع شركة هواوي 
 Ooredoo Cloud إلطالق خدمة
Connect في الكويت وهو جيل 
جديد من خدمات الشــبكات 
املــدارة عن طريــق احللول 
الســحابية واملدعومــة مــن 
 Huawei Cloud Campus منصة

.MSP
يأتــي هــذا اإلعــالن بعد 
توقيع مذكرة تفاهم في حفل 
توقيــع على هامــش مؤمتر 

 ٢٠٢٢ Huawei Middle East IP Club هــواوي
الذي مت عقده في دبي األسبوع املاضي. وحول 
هــذا التعاون، قال مديــر ادارة التخطيط في 
قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان احلمود 
 SD-LAN سنقدم من خالل هذا التعاون خدمات»
وSD-WAN للمؤسسات والشركات لتمكينها من 
مواكبة التطور في مجال الشبكات والتقنيات 

الرقميــة مبــا يتوافق مع 
متطلبات أعمالها املتغيرة 
باستمرار، وتوفير أفضل 
احللــول لهــا لصياغــة 

مســتقبل أفضــل ألعمالهــا 
في ضــوء التحــول الرقمي 

املتسارع».
وأضــاف احلمود «خدمة 
 Ooredoo Cloud Connect
ستمكن العمالء من االستفادة 
من التقنيات الرائدة لتخدم 
كافة القطاعات املختلفة كقطاع 
التعليــم والرعاية الصحية 
ومراكــز التســوق واحللول 
الذكية للقطاع العقاري وقطاع 
الضيافة وأصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة. واضاف احلمود بأنه 
سيتم استضافة هذه املنصة في مركز بيانات 
شــركة اوريدو الكويــت، األول من نوعه في 
الكويــت، والذي يضمــن خصوصية بيانات 
املستخدم مبا يتوافق مع لوائح الهيئة العامة 
لالتصــاالت وتقنية املعلومــات CITRA». من 
اجلدير بالذكر أن Ooredoo الكويت حصلت على 
ترخيص «مــزود اخلدمة 
السحابية» من قبل هيئة 
تنظيم االتصاالت وتقنية 
املعلومات الشهر املاضي.

سليمان احلمود

م فريقه لكرة القدم  «املتحد» ُيكرِّ
مبناسبة فوزه بدوري املصارف

كّرم البنك األهلي املتحد فريقه لكرة القدم، 
مبناسبة حصوله على لقب بطل كأس دوري 
املصارف في املوســم الراهن، إثر تغلبه على 
فريق بنــك اخلليج في املبــاراة النهائية من 

الدوري. 
حضر التكرمي الرئيس التنفيذي للبنك جهاد 
احلميضي، ومدير عام املوارد البشرية نقيب 
أمني، ومساعد مدير عام املوارد البشرية مرمي 
املضف، ورئيس الشؤون اإلدارية واخلدمات 
في البنــك األهلي املتحد عــادل ميرزا، وعدد 

كبير من موظفي البنك.
وبهذه املناســبة، أعربــت احلميضي عن 
ســعادتها بهذا الفوز الذي يعكس متيز فريق 
كرة القــدم بالبنك، وإصرارهــم على حتقيق 
النجــاح، كما أثنــت على جهودهــم والروح 
الرياضيــة واألخالق الرفيعــة التي أظهروها 
في جميع مباريات البطولة، ما يجعلهم خير 
متثيل ملوظفي البنك األهلي املتحد خالل فترة 
البطولة، كما قامــت بتقدمي الهدايا التذكارية 
لالعبي الفريق تعبيرا عن االعتراف بجهودهم 
وحماسهم للفوز. وتطرقت احلميضي إلى متيز 
جميع الفرق الرياضية بالبنك والتي تسعى 
دائما لتحقيق النجاح والبطوالت للحفاظ على 
متيز البنك في املجال الرياضي بجانب متيز 
منتجاته وخدماته، وأكدت أن البنك يحرص 
دائمــا على تقدمي الدعم لكل الفرق الرياضية 

سواء كانت كرم قدم أو بولينغ أو كريكيت سعيا 
لتحقيق أفضل نتائج أفضل، كما أشارت إلى 
أن هذا التكرمي يهدف أيضا إلى أن يكون حافزا 
لالعبني للحفاظ على هذا املستوى ولتحقيق 
املزيــد مــن اإلجنازات التي ترفع اســم البنك 
األهلي املتحد عاليا، كما يعكس حرصه على 
تشجيع أبنائه من املتميزين رياضيا واهتمامه 

بثروته البشرية في مختلف املجاالت.
وأضافــت احلميضي أن املتحــد من أقدم 
البنوك الكويتية التي اهتمت بدعم الرياضة 
وتشــجيع الرياضيني، مشيرة إلى أنه شارك 
مؤخــرا في حفل تكــرمي أبطــال الكويت من 
الرياضيني احلاصلني على امليداليات الذهبية 
والفضيــة والبرونزية في جميع األلعاب من 
املشاركني في دورة األلعاب الرياضية اخلليجية 
الثالثة بدول مجلس التعاون اخلليجي، والتي 
أقيمت برعاية ســامية من سمو أمير الكويت 
الشــيخ نواف األحمد اجلابــر الصباح، وقام 
البنك برعاية رســمية لها، كما قام البنك في 
شــهر أبريل املاضي بتنظيم بطولة في لعبة 
البــادل، وحرصنا على إتاحة هــذه البطولة 
جلميع الراغبني في املشــاركة وقدمنا جوائز 
نقدية للفرق الفائزة تتجاوز قيمتها ٣ آالف، 
وكذلك أقام البنك برعاية بطولة رابطة طلبة 
جامعة اخلليج للبادل ٢٠٢٢ والتي نظمها طالب 

جامعة اخلليج مؤخرا في مالعب اجلامعة.

جهاد احلميضي مع فريق كرة القدم وعدد من اإلدارة التنفيذية واملوظفني
قياديو «الوطني» في صورة جماعية مع املشاركني بالبرنامج

«الوطني» يدشن نسخة جديدة من برنامج 
تطوير القيادات املصرفية الشابة

الوطنــي  الكويــت  أطلــق بنــك 
 IE وبالتعاون مع كلية إدارة األعمال
Madrid النسخة السابعة من البرنامج 
اخلاص بتطويــر القيادات املصرفية 
الشابة، وذلك في إطار دعمه املستمر 
لتطوير الكفاءات والكوادر البشرية.
ويضــم البرنامــج الذي يســتمر 
على مدى ٦ أشــهر جميــع املوظفني 
من اإلدارات املختلفــة وكذلك وألول 

مرة موظفي الفروع اخلارجية.
ومت تدشــني البرنامج خالل حفل 
أقيم في مقر البنك الرئيسي بحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك الكويــت 
الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك 
الكويــت الوطنــي - الكويت صالح 
الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني - الكويت ســليمان 
املــرزوق، والرئيس التنفيذي إلدارة 
الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف 

واإلبداع والقيادة اإليجابية.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة إدارة 
املواهب والتطوير جنالء الصقر: يركز 
برنامــج تطوير القيــادات املصرفية 
الشابة بصورة أساسية على حتفيز 
املتدربني إلطالق قدراتهم واالنتقال إلى 
اجلمع بني املهارات التقنية ومهارات 
القيــادة وصوال إلى التفكير القيادي 

االستراتيجي.
وأضافت أن البرنامج يهدف أيضا 
إلى تطويــر وإعداد قيادات مصرفية 
شابة قادرة على استكمال مسيرة البنك 
الناجحة على مدى العقود السابقة، كما 
أنه يعكس رؤيته التي تضع التنمية 
املستدامة للكوادر البشرية في مقدمة 

أولوياته.
وأوضحت الصقر أن الوطني لديه 
قناعة راسخة بأن االستثمار في رأس 
املال البشــري يضمن اســتمرار منو 
أعمال البنك في املستقبل على جميع 
األصعدة، لذلــك فإن مبادرات التعلم 
والتدريــب وصقل مهارات الشــباب 

تتبوأ مكانة مهمة في صميم خطط البنك 
االستراتيجية.

وأكدت أن البنك يتمتع بثقافة بيئة عمل 
فريدة ويسخر كل اإلمكانات للمساهمة 
فــي تطوير موظفيه عبــر توفير برامج 
التدريب والتطويــر بالتعاون مع أعرق 
املؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك 
من أجــل مواكبة أبرز التغييــرات التي 

تشهدها الصناعة املصرفية.
وشددت الصقر على أن البنك يسعى 
دائمــا لتحفيز الطاقــات اإلبداعية داخل 
موظفيه، وهــو ما ينعكس إيجابيا على 
أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على 

املستويني احمللي واإلقليمي.
 IE جدير بالذكر أن كلية إدارة األعمال
Madrid قد تأسست في عام ١٩٧٣، وتعتبر 
واحــدة من أكبر كليات إدارة األعمال في 
العالــم، حيث حتل بشــكل دائم في قمة 
التصنيــف العاملي املعتــرف به من قبل 
املجــالت والصحــف العامليــة، فوربس 
وذي إيكونوميســت وفايننشــال تاميز 

وبلومبيرغ.

ضمن إستراتيجيته لالرتقاء بقدرات موظفيه وتعزيز تطورهم املهني

جنالء الصقر

احلمد. وتشمل أهم األطر التي يتناولها 
البرنامج ابتكار أساليب جديدة وغير 
تقليدية في التفكير للقيادات الشابة 
باإلضافة إلى تعلم املهارات األساسية 
للقيــادة، وبناء ثقافة التميز، وإدارة 
التغيير واالبتكار، وقياس وإدارة األداء 
إلى جانب علم اإلدارة واالتصال الفعال 
وفرق األداء الرفيع ومهارات التقييم 
الذاتــي، وكذلك التفكيــر التصميمي 

وفي تقريره: ٨٩١ مليون دينار إجمالي املبيعات  العقارية 
في الربع األول .. بارتفاع قدره ٩٫٢٪

ذكر تقرير ســوق العقار 
الصــادر عــن بنــك الكويت 
الوطنــي، ان قيمــة املبيعات 
العقاريــة ارتفعــت إلى ٨٩١ 
مليون دينار في الربع األول 
مــن عــام ٢٠٢٢، بنمو بلغت 
نســبته ٩٫٢٪ علــى أســاس 
ربع ســنوي وبنســبة ٦٫١٪ 
علــى أســاس ســنوي، على 
خلفية حتسن نشاط القطاعني 
االستثماري والتجاري بصفة 
رئيسية، إذ استمر القطاعان 
فــي إظهــار مؤشــرات علــى 
التعافــي بعــد فتــرة طويلة 
مــن األداء املتواضــع، وامتد 
هــذا االجتاه حتــى أبريل، إذ 
وصلت قيمة املبيعات إلى أعلى 
مستوياتها املسجلة في ثمانية 
أشهر لتبلغ ٣٩١ مليون دينار 
(+١٠٪ على أســاس شهري، 
+٥٧٪ على أساس سنوي)، 
مع استمرار القطاعني التجاري 
واالستثماري في القيام بدور 

الرئيســي للســوق.  احملرك 
وباإلضافة إلى تزايد أحجام 
املبيعات غير السكنية بشكل 
ملحوظ، كانت دالالت ارتفاع 
أسعار القطاع االستثماري من 
أبرز العوامل الرئيسية التي 
ســاهمت في زيادة املبيعات 

املقرر ان تســاهم التوقعات 
االقتصادية اإليجابية وحتسن 
التجــاري  النشــاط  وتيــرة 
في متهيد الطريــق لتحقيق 
انتعاش مستدام في القطاعني 
التجاري واالستثماري، والذي 
نتوقــع أن يكونــا احملــرك 
الرئيســي لقطــاع العقار في 
عــام ٢٠٢٢، وفي املقابل، فإن 
القطاع السكني، وبعد املكاسب 
التي حققها في عام ٢٠٢١، قد 
تتراجــع وتيــرة منــوه هذا 
العــام بناء علــى ما رصدناه 
في اآلونة األخيرة. إال انه من 
غير املرجــح أن يكون هناك 
انخفاض ملموس في أسعار 
العقارات الســكنية، في ظل 
غياب اإلصالحــات احليوية 
وظهور إمدادات جديدة بأحجام 
هائلة من املنازل أو األراضي 
ملعاجلة النقص املستمر الذي 
يتعــرض لــه املواطنــني في 

السوق السكني.
استمرار تراجع مبيعات القطاع 

السكني بالربع األول
تراجعت مبيعات القطاع 
الســكني بنســبة ٧٪ علــى 
أســاس ربع سنوي وبنسبة 
٢٠٪ على أساس سنوي لتبلغ 
٥١٧ مليون دينــار في الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، لتسجل 
بذلــك أدنى معــدل منو على 
أساس ربع سنوي منذ الربع 
الثالث من عام ٢٠٢٠، واستمر 
هذا االجتاه خالل شهر أبريل، 
إذ ســجلت املبيعات تراجعا 
نسبيا بقيمة ١٤٧ مليون دينار، 
ويعزى انخفاض املبيعات إلى 
تراجــع عــدد الصفقات، وقد 
يكون ذلك انعكاسا لالرتفاع 
امللحوظ الذي شهدته أسعار 
الســكنية  املنازل واألراضي 
والتي وصلت إلى مستويات 
قياســية. وقــد اســتمر كل 
من مؤشــري أســعار املنازل 
واألراضي في تسجيل مكاسب 
سنوية قوية في مارس (+٧٪ 
على أســاس سنوي و+٢٢٪ 
علــى أســاس ســنوي، على 
التوالــي)، على الرغم من أن 

اإلجماليــة. وقــد يكــون هذا 
األداء مدعوما بتحسن اآلفاق 
إلــى  إضافــة  االقتصاديــة 
انخفــاض تقييمــات القطاع 

السكني.
وتابع التقرير انه بالنسبة 
للتوجهات املستقبلية، فمن 

ضغوط األسعار على أساس 
شــهري وربع ســنوي كانت 
أكثــر تباينا ـ مــع انخفاض 
أســعار املنازل بنسبة ٤٫٧٪ 
علــى أســاس ربــع ســنوي 
وارتفــاع أســعار األراضــي 
بنسبة ٣٫٩٪ على أساس ربع 
سنوي، ومع استمرار تعافي 
االقتصــاد وتالشــي املخاطر 
املرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، 
يبــدو أن الطلب على القطاع 
الســكني، الذي يحظى عادة 
فــي  ملرونتــه  باألفضليــة 
األوقــات العصيبة، وبفضل 
قوة األسس االقتصادية التي 
يستند إليها، قد تراجع لصالح 
القطاعات األخرى، التي تتميز 
بتقييمــات أكثــر جاذبية مع 
إمكانية ارتفاعها على خلفية 
االنتعاش االقتصادي. كما قد 
يتأثر القطاع السكني بارتفاع 
تكاليف التشييد والعمالة، مع 
تضاعف بعض املعدالت تقريبا 
منذ بداية العام. إضافة لذلك، 
قد تتراجع عمليات املضاربة 
نتيجة لزيادة رسوم الوكاالت 
العقارية التي كانت محددة في 
السابق مببلغ ٥٠٠ دينار (أو 
٢٥٠ دينارا للعقارات التي تقل 
أسعارها عن ١٠٠ ألف دينار)، 
مبعدل ٠٫٥٪ من قيمة الصفقة.

إال انه على الرغم من ذلك، 
مــن املقــرر أن تظل أســعار 
العقارات السكنية مرتفعة في 
ظل غياب اإلصالحات وزيادة 
املعروض من الوحدات، لكنها 
قد تشهد وتيرة ارتفاع أقل هذا 
العام نظرا للنمو االستثنائي 
الذي شــهدته في عــام ٢٠٢١ 
الفائــدة،  وارتفــاع أســعار 
التي يتوقع ارتفاعها بشــكل 
ملحوظ في عام ٢٠٢٢ متاشيا 
مع تشديد مجلس االحتياطي 
الفيدرالي لسياساته النقدية، 
مما قد يحد مــن الطلب على 
االئتمان والعقارات. من جهة 
أخرى، فإن اســتقالة مجلس 
الــوزراء في أبريــل املاضي، 
وحالة عــدم اليقني قد يؤخر 
إقرار إصالحات جوهرية مبا 
في ذلك قانون الرهن العقاري 
املرتقب، إذ إن إقرار مشروع 
هذا القانون، إلى جانب زيادة 
رأسمال بنك االئتمان الكويتي 
بقيمــة ٣٠٠ مليون دينار في 
ينايــر (طلب مجلــس األمة 
مببلغ ٧٠٠ مليون دينار للحد 
من قيــود الســيولة) ـ وهو 
اجلهة احلكومية املسؤولة عن 
صرف القروض السكنيةـ  قد 
يساهم في حتسني الوصول 
إلى التمويل وتوزيعه، مقابل 
زيــادة الطلــب. إال انه بدون 
زيادة املعروض من املساكن، 
قد تؤدي تلك اإلجراءات إلى 
زيادة معدل تضخم أســعار 

العقارات السكنية.


