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«الوطني» يحتفل بنجاح أول اختبار
«IELTS» في مقره الرئيسي

املباركي: صندوق املركز العقاري.. ٢٠ عامًا
من حتديات مدعومة بإدارة فاعلة وإستراتيجية مرنة

«الغرفة» استطلعت آراء ٢٤٠ شركة كويتية
حول حتوالت سوق العمل الكويتي بعد «كورونا»

«املتحد» يواصل جهوده
بإعادة تدوير النفايات اإللكترونية

احتفــل بنــك الكويــت 
أول  بنجــاح  الوطنــي 
اختبارات اللغة اإلجنليزية 
الدولية «IELTS» والذي عقد 
فــي املقر الرئيســي للبنك 
من خــالل املجلس الثقافي 
البريطاني في الكويت، في 
مبادرة هي األولى من نوعها 
في الكويت ومنطقة اخلليج 
العربي وذلك ضمن املبادرة 
التي يقدمها الوطني لعمالء 
باقة الشــباب مــن حاملي 
«بطاقــة الشــباب الوطني 
للســحب اآللي أو مســبقة 

الدفع».
واحتفل الوطني بنجاح 
أول اختبــار IELTS يتــم 
تنظيمه في املقر الرئيسي 
للبنك بالتنسيق مع املجلس 
البريطانــي يوم  الثقافــي 
السبت املوافق ١٣ أغسطس 
٢٠٢٢، حيث أكمل املرشحون 
التسجيل والتقدم لالختبار 
اخلــاص بهــم فــي مختبر 
اجلوهرة بالطابق ٣٧ باملقر 

الرئيسي للبنك.
وقد استقبل الوطني كافة 
املتقدمني لالختبار من عمالء 
باقة الشــباب الراغبني في 
احلصول على جتربة فريدة 
من نوعها في الكويت ودول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
والتي مينحها بنك الكويت 
الوطني لهم خلوض اختبار 
IELTS، حيث مت الترحيب 
بهــم وتقدمي الزهــور لهم، 
وقد مت تزويد العمالء الذين 
أكملوا اختبار IELTS بباقة 

من املزايا تشمل ما يلي:
١ - قســيمة خصــم لغاية 
٣٠٪ علــى احلقائــب مــن 

.Samsonite
٢ - قســيمة خصم لغاية 
١٥٪ على أجهزة الكمبيوتر 
احملمولة وملحقات الهاتف 
يوريــكا  مــن  احملمــول 

لإللكترونيات.
٣ - قسيمة خصم ٥٠٪ على 
خدمة Visa Assistance من 

قال نائب رئيس أول إدارة 
االســتثمار العقاري بالشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا في 
شــركة املركز املالي الكويتي 
«املركــز» خالــد املباركي، إن 
صندوق املركز العقاري يعد 
الصنــدوق العقــاري الوحيد 
بالكويت الذي استمر طوال ٢٠

عاما منذ تأسيسه في عام ٢٠٠٢، 
وذلك يعود لإلدارة احلصيفة 
للصندوق واحلركة الديناميكية 
إلدارة الصندوق التي اتسمت 
باملرونــة فــي التعامــل مــع 
املعطيــات واملتغيــرات فــي 

السوق العقاري الكويتي.
وأوضــح املباركــي فــي 
تصريح صحافــي أن اإلدارة 
احلصيفة للصندوق أدت إلى 
استمراريته ومتكنه من حتقيق 
عوائد مستدامة للمستثمرين 
رغم التحديات التي مرت بها 
األسواق بدءا من األزمة املالية 
العاملية في عام ٢٠٠٨، وتراجع 
أســعار النفط في أواخر عام 
٢٠١٤، والتــي اســتمرت لعدة 
سنوات، باإلضافة إلى جائحة 
كورونا التي بدأت في عام ٢٠٢٠. 
وأشار إلى أن إدارة الصندوق 
حترص على مراقبة متغيرات 
السوق العقاري عن كثب، وقد 
مت التعامل مع األزمات املختلفة 
عبر تخفيض املخاطر من خالل 
االبتعاد عن االقتراض، حيث لم 
يدخل الصندوق منذ تأسيسه 

في أي عملية اقتراض.
كما لم يتم حتميل الصندوق 
مخاطــر عاليــة، فــي حني مت 
التركيز على التوزيع اجلغرافي 
والقطاعــات املســتثمر فيها 
وتغيير هذا التوزيع اجلغرافي 
والقطاعــي حســب متغيرات 
الســوق العقاري، وباإلضافة 
إلى ذلك، يأتي االعتناء بجودة 
عقارات الصندوق في مقدمة 

أولوياتنا.
وشــدد املباركــي على أن 
صنــدوق املركــز العقــاري 
دائما ما يقوم باالستثمار في 
القطاعات الواعدة والتخارج 

منها عند بلوغ هذه القطاعات 
معدالت أسعار مناسبة، حيث 
يستهدف الصندوق االستثمار 
في القطاعات في بداية دورتها 
االقتصاديــة والتخــارج عند 
بلوغ الدورة قمتها، والبحث 
عن فرص في قطاعات أخرى. 
ولذلك، متكــن الصندوق 
من حتقيق قيمة هذه األصول 
رغم التحديات التي تفرضها 
الظروف االقتصادية العاملية 
والعوامل السياسية في املنطقة، 
وتأثرها بارتفاع أسعار النفط 
التي تؤثر على قدرة الدول على 
اإلنفاق الرأسمالي الذي يدفع 
الطلب على كل القطاعات، ومنها 

القطاع العقاري.
وقال املباركي إن الصناديق 
العقارية قليلة جدا في الكويت 
لصعوبــة هذا الســوق، لكن 

صندوق املركز العقاري يعد 
أقــدم صنــدوق عقــاري فــي 
الكويت، ويعتبر أداة استثمارية 
مالئمة لكثير من املستثمرين 
الراغبــني في االســتثمار في 
املجال العقــاري، حيث يوفر 
فرصة الدخول للمستثمرين 
في هذا القطاع مببالغ بسيطة، 
عكس عمليات شراء العقارات 
التــي تتطلب مبالــغ كبيرة، 
باإلضافــة إلــى حســن إدارة 
العقــارات الناجمة عن خبرة 
«املركــز» في هــذا املجال من 
أعمال تأجير وحتصيل وصيانة 
العقارات وتطويرها وإمكاناته 
االســتحواذ  عمليــات  فــي 
والتخارج في الوقت املناسب 
بحســب الدورات االقتصادية 
ســواء كانــت على مســتوى 
القطاعات أو مستوى املناطق.

ولفت إلى أن «املركز» يتبع 
آلية دقيقة جدا لتنويع محفظة 
الصندوق، حيث تتم متابعة 
الســوق ومتغيراتــه بشــكل 
حثيث من أجل اقتناص الفرص 
املناســبة، وتكويــن محفظة 
عقارية مميــزة مدرة للدخل، 
وذلك ضمن جهودنا لتحقيق 
عوائد مستدامة للمستثمرين.

وأكد املباركي أن أهم عامل 
في متيــز أداء الصناديق هو 
أسلوب اإلدارة، حيث تستهدف 
إدارة الصندوق استثمار أمواله 
في العقارات اجليدة من حيث 
القطــاع ومســتويات الطلب 

على ذلك القطــاع، فضال عن 
تنويــع العقارات من الناحية 
اجلغرافية والقطاعات، حيث 
نحــرص على االســتثمار في 
القطاع املناســب فــي الوقت 
املناسب لالستفادة القصوى 

من الدورات االقتصادية.
وأضــاف: «في ظــل أزمة 
٢٠٢١ عــام  كان  كورونــا، 

مليئــا بالتحديــات، لكن أداء 
الصنــدوق كان جيدا في هذه 
الظروف الصعبــة، حيث لم 
يتوقف عــن توزيع اإليرادات 
واألرباح للمستثمرين، بل كان 
جل اهتمامنــا إرضاء العمالء 
واملستثمرين من خالل العمل 
املستمر على ضمان عمليات 
التأجيــر والتحصيــل ورفع 
مســتوى عقاراتنــا لتكــون 
األفضل فــي فئاتها املختلفة، 
أما بالنسبة للنصف األول من 
٢٠٢٢، وبفضل اجلهود الكبيرة 
املبذولــة فــي رفع مســتوى 
العقارات، فقد عاد الكثير من 
العقــارات لتحقيــق معدالت 
تأجيــر وحتصيــل مرتفعة، 
مدعومة بفتــح املطار وعودة 
احلياة االقتصادية والتجارية 

بالكويت».
وتابع: «نعتز في (املركز) 
بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا 
املتعمقــة في تلبية متطلبات 
املســتثمرين، ونتطلــع دوما 
ملنحهم أفضل الفرص املمكنة، 
وذلــك عبر مناقشــة أهدافهم 
االســتثمارية، ثم اســتطالع 
قدراتهم على حتمل املخاطر».

واختتم املباركي تصريحه، 
قائال: «بناء على قراءتنا للسوق 
العقاري، نتوقع االستمرار في 
منو نسب اإلشغال والتحصيل 
واستقرارها بالفترة احلالية، 
أما بالنسبة للسنوات املقبلة 
فإن رؤيتنا للســوق إيجابية 
مــع األخــذ باالعتبــار فرص 
االستثمار في قطاعات ومناطق 
واعدة والتحفظ عن الدخول 
في استثمارات عقارية عالية 

اخلطورة».

من بــاب حرصهــا على 
معاجلــة حتديــات القطاع 
اخلاص احلالية واستشراف 
املســتقبلية،  التحديــات 
جتــارة  غرفــة  تعاونــت 
وصناعة الكويت مع منظمة 
العمل الدولية إلعداد تقرير 
حــول «االحتياجــات إلــى 
املهارات في الكويت بعد وباء 
كورونا»، ويستند التقرير 
إلى بحث مكتبي فضال عن 
اســتبيان آلراء ٢٤٠ شركة 
كويتية مت استطالع آرائها 
حول حتوالت سوق العمل 

الكويتي جراء الوباء.
وبعد انتهاء منظمة العمل 
الدولية من التقرير، نظمت 
الغرفة بالتعاون مع املنظمة 
لقاء افتراضيا أمس، وذلك 
التقرير مبشــاركة  إلطالق 
املعنيني في املنظمة الدولية 

في إطار جهوده املجتمعية 
املتواصلة للحد من النفايات 
اإللكترونية، يواصل البنك 
نشــاطه  املتحــد  األهلــي 
املجتمعي في مجــال إعادة 
تدوير النفايات اإللكترونية 
عبر جتميعها وحتويلها إلى 
منتجــات مفيــدة وصديقة 
للبيئة بالتعاون مع شركة 
«انفيروسيرف» املتخصصة 
في إعادة تدويــر املخلفات 
اإللكترونيــة وإدارتها وفق 

أفضل املمارسات البيئية.
وفي هذا اإلطار، قام البنك 
بتجميــع دفعــة جديدة من 
التي  األجهــزة اإللكترونية 
انتهــى عمرهــا االفتراضي 
شــركة  إلــى  وســلمها 
إلعــادة  «انفيروســيرف» 
تدويرهــا والتخلــص منها 
بشكل صحيح وآمن ووفق 
املمارسات الصديقة  أفضل 

للبيئية.
وتعليقا على هذه املبادرة 
التي يعتــز البنك بنجاحها 

الوطني: «تؤكد تلك املبادرة 
البنــك  االســتثنائية دور 
الرائــد والتزامــه الراســخ 
بأداء مسؤولياته املجتمعية 
جتــاه قطاع التعليم ودعم 
الكفاءات الوطنية الشــابة 
وتسليحها بالعلم واملعرفة، 
إلعــداد كوادر قــادرة على 
البناء مــن أجل  مواصلــة 
مستقبل مزدهر للكويت». 
وأضافت النجار: «الوطني 
أبرز املؤسسات الرائدة في 
املنطقــة فــي دعــم الطلبة 
والكوادر الشابة إميانا منه 
بضرورة املساهمة في تطوير 
وصقل الكفــاءات والكوادر 
الوطنية والتزاما منه بدعم 
املبــادرات االجتماعية التي 
تتوافق مــع أهداف التنمية 

الطموحة لبالدنا».
وأكــدت النجار  صدارة 
شــريحة الشــباب علــى 
اهتمام بنك الكويت الوطني 
والتركيــز علــى التواصل 
املستمر معهم للوقوف على 
كل تفضيالتهم واحتياجاتهم 
وتكثيــف العمل مــن أجل 
تلبيــة تلــك االحتياجــات 
وتوفير اخلدمات واملبادرات 

التي توافق تطلعاتهم.
كان بنك الكويت الوطني 

العــام بالغرفة حمد العمر، 
مثنيا على التعاون املتصل 
واملستمر بني الغرفةـ  ممثلة 
أصحاب العمــل بالكويت ـ 
وبني منظمة العمل الدولية. 
وبني العمر أن التقرير يرسم 
مالمــح تغير الطلــب على 
املهــارات بعــد االضطــراب 
واإلرباك الذي شهده سوق 
العمل الكويتي منذ أن طالت 

اجلائحة الكويت.
وأكد العمر على مجموعة 
مــن املالحظــات ينبغي أن 
تؤخذ فــي االعتبــار، منها 
االستفادة من االستنتاجات 
القيمة التي يحويها التقرير 
وطرحها للنقاش بني أطراف 
الثالثــة بالكويت  اإلنتــاج 
مــن خــالل آليــات احلوار 
االجتماعي، وأهمية توفير 
املناســبة لتهيئة  املمكنات 

كيميائيــة ســامة وخطــرة 
وقابلة لالشتعال، ويخشى 
مــن امتــداد أضرارهــا إلى 
التربــة وامليــاه اجلوفيــة، 
خاصــة فــي ظــل االرتفاع 
املتزايد الذي يشهده العالم 
في عدد األجهزة اإللكترونية 
التي تصل إلى نهاية عمرها 
االفتراضي سنويا، وهو ما 
يحتاج إلــى تكاتف اجلهود 
للحد من مخاطــر النفايات 
الناجتــة عن  اإللكترونيــة 
التخلص من هذه األجهزة.

التميمــي أن  وأضافــت 
البنك حريص على التعاون 
مع شــركة «انفيروسيرف» 
بوصفهــا إحدى الشــركات 
مجــال  فــي  املتخصصــة 
تدوير النفايات اإللكترونية 
عبــر طرق آمنــة ومحكمة، 
مشــيرة إلى أن هذا النشاط 
مــن شــأنه أن يحافظ على 
املوارد الطبيعية وأن يحمي 
الصحة والبيئة من أخطار 

تلك النفايات.

قد أطلق العديد من املبادرات 
األكادميية لشريحة الشباب 
مــن بينها احلصــول على 
فرصة تدريب داخلي، حيث 
يتم تقدمي برنامج «الوطني 
الداخلــي» لكافة  للتدريب 
عمالء «الشباب» ضمن املزايا 
املقدمــة لعمــالء اخلدمات 
املصرفية للعائلة، من خالل 
إجراءات بســيطة وســهلة 
لتطويــر مهارات الشــباب 
الكويتي استعدادا خلوض 

مسيرتهم العملية.
أولويــة  تكــون  كمــا 
التسجيل في أكادميية بنك 
الكويت الوطني لشــريحة 
الشــباب، حيث يتــم فتح 
التســجيل لالنضمام  باب 
أكادمييــة  برنامــج  الــى 
بنك الكويــت الوطني قبل 
أسبوعني من املوعد املقرر 
لباقــي املتقدمــني حصريا 

لعمالء الشباب.
وتقدم أكادميية الوطني 
أفضل البرامــج التدريبية 
في الكويت، حيث يتم إعداد 
محتواها مبشــاركة أعرق 
اجلامعات واملعاهد العاملية، 
وتستهدف استقطاب أفضل 
الكــوادر وإعــداد قيــادات 

مستقبلية واعدة.

الكويتــي  العمــل  ســوق 
لتجنب حالة املخاطر الدائمة 
فــي الوقــت احلالــي، ومن 
تلك املمكنــات توفير املدن 
العمالية وتشجيع الشركات 
على تبني أفضل الوســائل 

التكنولوجية.
كما عرج العمر على دور 
الغرفة في التنمية واالرتقاء 
بالعمالة الوطنية والوافدة 
علــى الســواء مــن خــالل 
ذراعهــا التدريبية املتمثلة 
في مركــز عبدالعزيز حمد 
الصقــر للتنمية والتطوير 
املنبثق عن الغرفة، والذي 
قدم خالل السنوات الثالث 
األخيرة وحدها ١٨٧ برنامجا 
تدريبيا استفاد منها ٣٤٢٨
متدربــا، كما يقــوم املركز 
بابتعاث خريجني لنيل درجة 
املاجستير على نفقة الغرفة.

االختبار عقد من خالل املجلس الثقافي البريطاني بالكويت الصندوق حقق عوائد مستدامة للمستثمرين رغم التحديات التي مرت منذ تأسيسه في ٢٠٠٢

أطلقت تقريراً بالتعاون مع «العمل الدولية» حول االحتياج للمهارات بالبالد بعد الوباء

بالتعاون مع شركة «انفيروسيرف»

نورة النجار

خالد املباركي

حمد العمر

جانب من جتميع النفايات اإللكترونية بالبنك األهلي املتحد

شركة Qgo للسفريات.
٤ - قســيمة مواصــالت 
عاملية خالل الســفر بقيمة 

١٠ دنانير.
٥ - خصم ٢٥٪ على الدورات 
.IELTS التحضيرية الختبار

عالوة على ذلك، قام البنك 
بتوفيــر مجموعــة خاصة 
مــن اخلدمــات للمتقدمني 
خلــوض االختبار شــملت 
مواقف للسيارات ومرطبات 
مجانية فضــال عن توفير 
مختبر مجهز بالكامل بأحدث 

الوسائل التكنولوجية.
ويتــم عقــد اختبــارات 
ILETS يــوم الســبت كل 
أسبوعني حيث يقوم املجلس 
الثقافي البريطاني بالكويت 
بــإدارة عمليــة التســجيل 
والنتائــج بشــكل كامــل. 
وميكن لعمالء البنك الراغبني 
في الدراسة باخلارج التقدم 
الختبار «IELTS» في مبنى 
املقر الرئيسي للبنك، حيث 
التســجيل لالختبار  يتاح 
على رابــط مخصص لذلك 
على موقع املجلس الثقافي 

البريطاني:
https://www.britishcouncil.
com.kw/en/nbk-shabab
املناســبة، قالت  وبهذه 
نــورة النجــار، املديرة في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 

ألصحاب العمــل واملجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
العامــة للقــوى  والهيئــة 
العاملة بالكويت وعدد من 

الشركات الكويتية.
وافتتح اللقاء نائب املدير 

واستمراريتها، أفادت رئيس 
االتصال املؤسسي في البنك 
األهلي املتحد فاتن التميمي 
في تصريح صحافي: تأمني 
بيئة خضراء وســليمة هي 
واحدة من الركائز األساسية 
التي يتضمنها برنامج البنك 
املتحد للمســؤولية  األهلي 
املجتمعية، مؤكدة أن برنامج 
تدوير النفايات اإللكترونية 
بالتعاون مع «انفيروسيرف» 
يهــدف إلــى املســاهمة في 
احملافظة على سالمة البيئة 

وحمايتها، وتقدمي التوعية 
بأفضل املمارســات املتبعة 
في التخلص مــن النفايات 

اإللكترونية.
وحذرت التميمي من تفاقم 
مشكلة النفايات اإللكترونية 
وخطورتهــا علــى صحــة 
اإلنســان والبيئــة في حال 
التعامــل معها بشــكل غير 
مســؤول وإلقائها في سلة 
املهمــالت، مشــيرة إلــى أن 
خطورة النفايات اإللكترونية 
تعود إلى احتوائها على مواد 

النجـار: املبادرة تعكـس التزام «الوطني» بدعم الكفـاءات الوطنية الشـابة وتعزيز مهاراتها


