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«الوطني» يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج 
«شهادات ائتمان موديز- املستوى األساسي»

في إطــار اســتراتيجيته الفريدة 
لتوفير أفضل فرص التدريب والتطوير 
املهنــي الهادفــة إلــى تعزيــز كفاءة 
موظفيه، احتفل بنك الكويت الوطني 
بتخريج الدفعة التاسعة من متدربي 
برنامج «شــهادات ائتمــان موديز - 
املستوى األساسي» والذي ينظمه البنك 

بالتعاون مع وكالة موديز العاملية.
حضر حفل تخريج الدفعة التاسعة 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك الكويــت 
الوطنــي - الكويت صــالح الفليج، 
ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني - الكويت سليمان املرزوق، 
ومدير عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عماد العبالني، 
ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات احمللية أحمد بورسلي، إضافة 
ملديرين تنفيذيني ومسؤولني في إدارة 

التدريب والتطوير.
وامتــد البرنامــج التدريبــي على 
مدى شــهرين وضم نحو ٢٤ متدربا 
ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك 
ضمت مجموعــة اخلدمات املصرفية 
للشركات احمللية ومجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية وإدارة املخاطر 
واإلدارة التنفيذيــة للمجموعة، ومت 

عقد فعالياته افتراضيا.
وتضمن البرنامج العديد من احملاور 
ومــن بينهــا: مقدمة حــول اخلدمات 
املصرفية والتحليل املالي، التعريف 
بــإدارة املخاطــر وهيكلــة  الشــامل 
املؤسسات املصرفية، أهم التحديات 
والصعوبــات االئتمانيــة والتمويل، 
وكذلك حتليل توقعات التدفق النقدي 
للشــركات إضافة إلــى احللول التي 

تتبناها اإلدارات في البنوك واملؤسسات 
املصرفية.

كما ســلط البرنامــج الضوء على 
أساسيات إدارة العالقات مع العمالء 
وســبل تطويــر مهــارات التواصــل 
معهم لتحقيق التوازن في املناقشات 
مــع أصحــاب األعمــال للكشــف عن 
االحتياجات وتطوير األفكار املالية.

وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد 
البشرية ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عماد العبالنــي: «يؤمن بنك الكويت 
الوطني بأن االستثمار في رأس املال 
البشري أحد أهم الركائز االستراتيجية 
لتحقيق النمو املستدام وضمان تفوق 
البنك وترسيخ ريادته، لذلك يسعى 
البنــك ملواكبة أحــدث التطورات في 

مجــال التدريب والتطوير، وذلك في 
إطار الدعم املستمر الذي يقدمه ملوظفيه 
من أجل متكينهم وتأهيلهم من خالل 

البرامج املتخصصة».
وأضــاف العبالني أن البنك يولي 
أهمية كبرى لتنمية وتطوير كوادره 
البشرية باعتبارها أهم أصوله، وذلك 
مــن خــالل توفيــر برامــج التدريب 
والتطويــر بالتعــاون مــع أعــرق 

املؤسسات التعليمية حول العالم.
البرامــج  إلــى أن كافــة  وأشــار 
والدورات التي يتم تقدميها للموظفني 
تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة يتم 
وضعها وفق معايير منهجية وعلمية 
لتلبية احتياجات كافة اإلدارات املعنية 
بالتعــاون مــع أفضل خبــراء العمل 
املصرفي وأبرز جهات التدريب العاملية.

ومتثل الشراكة التدريبية مع وكالة 
موديز والتي متتد لنحو ٦ ســنوات 
وشــهدت تخريــج نحــو ١٥٤ متدربا 
ترجمــة خلطــط البنك التي ترســي 
قواعد تضمن احتراف مسار التطور 
الوظيفي لكــوادر مجموعة الوطني، 
وذلك بالتعــاون مع أعرق اجلامعات 
واملؤسســات التعليمية العاملية مبا 
يســهم في تأهيل القيادات املصرفية 
وإكســابها اخلبرة الكافية باإلضافة 
إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة 
مختلف التحديات في العمل املصرفي.
وتعد مؤسســة موديز للتصنيف 
االئتماني من أعرق املؤسسات املالية 
التــي تقــوم باألبحــاث االقتصادية 
والتحليالت املالية وتقييم املؤسسات 
اخلاصة واحلكومية من حيث القوة 

والكفاءة املالية واالئتمانية.

في إطار إستراتيجيته الهادفة إلىتعزيز كفاءة موظفيه

عماد العبالني

صالح الفليج وسليمان املرزوق وعماد العبالني في لقطة جماعية مع متدربي البرنامج

العبالني: االستثمار برأس املال البشري أحد أهم ركائز إستراتيجية «الوطني» للنمو املستدام

«األهلي املتحد» أفضل بنك 
للخدمات املصرفية اخلاصة لعام ٢٠٢٢

توج البنك األهلي املتحد 
بجائزة أفضل بنك للخدمات 
املصرفية اخلاصة في الكويت 
لعــام ٢٠٢٢، مــن مجلة ميد، 
والتي تعد إحدى أكثر املصادر 
متيزا واحترافية في تغطية 
مختلف األخبار والدراســات 
والتحليالت فــي مجال املال 
واالقتصاد في منطقة الشرق 

األوسط.
وقد نظمت هذه اجلوائز 
بالتعــاون مع مجلتي ريتيل 
بانكر إنترناشــنال وپرايڤت 
إنترناشــنال، واللتني  بانكر 
تعــدان مــن أكثــر املصــادر 
موثوقية فــي عالم اخلدمات 
املصرفية اخلاصة. وهذه هي 
النسخة السنوية األولى من 
جوائز التميــز املصرفي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا من مجلة ميد العاملية.

وتأتي هذه اجلائزة شاهدا 
على االلتزام املستمر من البنك 
بتوفيــر ابتكارات ومنتجات 
متميزة وغير مســبوقة في 
مجــال اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة. ومن ضمن العوامل 
التي ساهمت في حصول البنك 
على هــذه اجلائزة: اخلدمات 
املالــي  واألداء  املبتكــرة، 
التحول  املتميز، ومبــادرات 
الشاملة على مدار األشهر الـ 
١٢ املاضيــة. ويضــاف لتلك 

الختبار الفائز.
وتعليقــا على فوز البنك 
بهذه اجلائزة املرموقة، صرح 
نائــب مديــر عــام اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة 
األهلــي  بالبنــك  الثــروات 
املتحــد مشــاري شــهاب في 
بيــان صحافي: نفخــر بهذه 
اجلائزة التي تضاف إلى سجل 
جناحاتنــا، ومتثــل اعترافا 
بأدائنــا املتألق، ومــا نقدمه 
من حلول اخلدمات املصرفية 
الثــروات  اخلاصــة وإدارة 
التطبيقــات  وفقــا ألفضــل 
واملمارســات العاملية في هذا 
املجــال وجناحنــا فــي بناء 

عالقات قوية وطويلة االجل 
مع عمالئنا وهو األمر الذي من 
شأنه تأكيد مكانتنا الفريدة في 
اخلدمات املصرفية التي يطمح 
إليها العمالء من ذوى املالءة 
املالية العالية وتنال قبولهم. 
وأضاف شهاب: إن ثقة عمالئنا 
ووالئهم للبنك األهلي املتحد 
هي أهم ركائز جناحنا، ولذا 
انتهــز هذه الفرصــة ألتقدم 
بخالص الشكر لعمالء البنك 
وجلميــع زمالئي فــي إدارة 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الثــروات جلهودهــم 
املخلصــة في احلفــاظ على 
متيزنا وثقة عمالئنا الغالية.

توج باجلائزة من مجلة «ميد»

مشاري شهاب

الوتيرة املســتمرة  العوامل 
واملتســارعة للبنــك رغــم 
ظروف اجلائحة في مجاالت 
متعددة، منها: االستثمار في 
الثروة البشــرية، وتوظيف 
أحدث اإلمكانات التكنولوجية، 
وحتقيق أكبر استفادة ممكنة 

من البيانات وحتليالتها.
وقد مت تتويج البنك بهذه 
اجلائزة بعد قيام جلنة احلكام 
املســتقلة في في مجلة ميد، 
بتقييم كل املرشحني للجائزة 
واملفاضلة بينهــم من خالل 
نقاط لكل جانب من جوانب 
التميز لدى جميع املرشحني 
ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها 

«املركز»: امتالك سكن بسعر مناسب
في الكويت.. بني األصعب عامليًا!

أصدر املركز املالي الكويتي «املركز»، 
عبر ذراعه البحثية شركة «مارمور»  
تقريرا جديدا تناول التحديات املختلفة 
التي تواجه قطاع العقارات السكنية 
في الكويت، والتــي نتجت عن أزمة 

اإلسكان.
ويتضمــن التقريــر الــذي يحمل 
عنوان «السبيل إلى حل مشاكل القطاع 
السكني في الكويت» توصيات لردم 
الفجــوة التي تتســع باســتمرار بني 
العرض والطلب في برنامج اإلسكان 
احلكومي، ومواجهة الطلب املتزايد على 
اإلسكان الناجت بصورة رئيسية عن 
التركيبة السكانية الشابة في املجتمع 
والتوسع احلضري املتزايد في البالد.

وأشــار التقريــر إلــى أن الكويت 
تولي أهمية كبيرة بتلبية االحتياجات 
الســكنية ملواطنيهــا عبــر البرنامج 
احلكومــي لإلســكان، حيــث توفــر 
املؤسســة العامة للرعاية الســكنية 
للمواطنني الكويتيني خيارات تتمثل 
فــي منزل جاهــز أو قطعة أرض مع 
قرض طويل األجل من دون فوائد من 
بنك االئتمان الكويتي بقيمة تصل إلى 

٧٠ ألف دينار. 
ورغم تلك اجلهود فإن املعروض 
من الوحدات الســكنية لم يســتطع 
مواكبــة الطلــب املتزايــد، حيث بلغ 
عدد طلبات اإلسكان املعلقة حتى عام 
٢٠٢٠ في املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية ٩١٧٩٤ طلبا، فيما تتراوح 
فتــرات االنتظار بــني تقدمي الطلبات 
والتخصيص ما يقارب ١٠ ســنوات. 
كما تسبب نقص املعروض في ارتفاع 
أسعار املساكن اخلاصة، مما أدى إلى 
خفض القدرة على حتمل تكلفة امتالك 

املساكن اخلاصة.
ويشــير تقريــر «املركــز» إلى أن 
القدرة على حتمل تكاليف السكن في 
الكويت هــي األدنى بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث يبلغ معدل 
الســعر إلى الدخل ١٥٫٨ مرة، وهو ما 
يجعلها أحد اصعب األماكن في العالم 
التي ميكن فيها امتالك عقار ســكني 

بأسعار مناسبة. 
ويعد هذا املعدل، الذي يحسب من 
خالل قسمة سعر املنزل على متوسط 
دخل األسرة، ما يقارب ثالثة أضعاف 
املعــدل في دبي وأبوظبي، وخمســة 
أضعاف مــا هو موجود فــي اململكة 
العربيــة الســعودية، ويفــوق لندن 
ونيويــورك. كمــا أن ســعر األرض، 

الذي يســاوي حاليــا ٨٠٪ من قيمة 
املنزل، أعلى بكثير من املعيار الدولي 

البالغ ٣٠٪.
ووفقا للتقرير، فإن أبرز العوامل 
التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن 
تتمثل في قلة مشاركة القطاع اخلاص، 
والتقســيم بكثافة منخفضة بالقرب 
مــن املناطق احلضريــة، ومحدودية 
احلصول على التمويل، وارتفاع تكلفة 
رأس املال املرتبطــة بتطوير البنية 

التحتية. 
ومتتلك احلكومة نســبة ٩٠٪ من 
األراضــي، وتقوم بتنظيــم التطوير 
العقاري الســكني مــن خالل جتزئة 
وتخصيص قطع األراضي. كما متنع 
القوانني الكويتية الشركات اخلاصة 
من شراء العقارات السكنية واالجتار 
بها. وأدى التقييد في تقسيم املناطق 
السكنية إلى إنشاء أحياء خارج مدينة 
الكويت التي كانت مخصصة للتطوير 

التجاري فقط. 
وتتطلب املناطق السكنية خارج 
املدينة مســاحة ال تقل عن ٣٧٥ مترا 
مربعا لكل قطعة أرض يتم تخصيصها 
عقارا سكنيا بواسطة املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية. كما مت حتديد الكثافة 
الســكانية عند ١٢ وحدة لكل هكتار، 
وهو ما تســبب في الزحف العمراني 

وارتفاع أسعار العقارات السكنية.
ومتثــل مشــكلة احلصــول على 
التمويل عقبة رئيسية أخرى، حيث 
يتراجــع رأس مــال بنــك التســليف 
الكويتي، الذي يعد املصدر الرئيسي 
لتمويل اإلسكان. وأشار تقرير أصدرته 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في 
يونيو ٢٠٢١ إلى أن البنك ميكنه متويل 

١٢ ألف قطعة فقط. 
وتتعامل البنوك احمللية بحذر فيما 
يتعلــق بالقروض، ألن القانون يقيد 
إمكانيــة احلجز على املنــازل األولى 
حتــى إذا كانــت مرهونــة، ونتيجة 
الزدياد التوسع احلضري بنسبة ١٠٠٪ 
والكثافة السكانية العالية التي تصل 
إلى ٢٣٢ شخصا لكل كيلومتر مربع، 
فقد شهدت الكويت مؤخرا تركيزا في 
التوجه لتطوير البنية التحتية التي لم 
تكن في األساس مهيأة للكثافة احلالية. 
وألن هناك حاجة ماسة في الوقت 
احلالي إلــى تطوير مناطــق جديدة 
لتلبية الطلب على العقارات السكنية، 
فمن املتوقع أن تكون النفقات املالية 
املطلوبة لدعم مرافق البنية التحتية 

مثل الطــرق واملــدارس واجلامعات 
واملستشفيات عالية جدا.

ويتوقع التقرير حدوث منو سريع 
ومستدام في الطلب على املساكن في 
الكويت خالل املســتقبل القريب، في 
ظل التركيبة السكانية الشابة، حيث 
إن ثالثــة أرباع الســكان هم من فئة 
الشــباب الذين تقل أعمارهم عن ٣٩

عاما، إضافة إلى تزايد معدالت تكوين 
األسر اجلديدة بصورة سنوية. 

لذلك يشير التقرير إلى حتمية اتباع 
نهج شــامل يشمل تعاون العديد من 
أصحاب املصلحة، وإجراء إصالحات 
هيكلية، فضال عــن اتخاذ حزمة من 
املبادرات الســريعة واملوجهة، وذلك 
ملعاجلة نقاط الضعف الرئيسية في 
قطاع العقارات السكنية وحل مشكلة 
اإلسكان املستمرة في البالد منذ فترة 

طويلة.
وفي توصياته، يشدد «املركز» على 
ضرورة طرح املزيد من األراضي على 
أطراف املدن، وتقليل متطلبات تقسيم 
املناطــق عبر زيادة كثافــة األراضي 
احلضرية السكنية، مع حتسني البنية 
التحتية وتسهيل الوصول الى املدن، 
ومراجعة نســبة املســاحة األرضية 
للشقق بهدف حتفيز تطوير مناطق 
سكنية عالية الكثافة، وتقدمي برنامج 
إسكان يلبي احتياجات العائالت ذات 
الدخل املرتفــع واألخرى ذات الدخل 
املنخفــض، وســن قوانــني للملكية 
املشــتركة للعقارات، وزيادة القدرة 
على حتمل التكاليف من خالل متويل 

القطاع اخلاص. 
كما يقدم التقرير نظرة شاملة حول 
كيفية زيادة املعروض من األراضي، 
ومشاركة القطاع اخلاص في عملية 
التطوير، وحتفيز البنوك على توفير 
التمويل، مما سيساعد على سد الفجوة 
بني العرض والطلب في اإلسكان وحل 
مشــكلة تراكم الطلبات في املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
ومت إعداد تقرير «السبيل إلى حل 
مشاكل القطاع السكني في الكويت» 
من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس 
«مارمور»، التابعة واململوكة بالكامل 
لـ«املركــز»، وذلــك لتعزيز النمو في 
القطاع العقاري في الكويت واالقتصاد 
بشــكل عام، وبالتالي املســاهمة في 
اجلهود الوطنية ملســاعدة املواطنني 
على حتقيق الرخاء املستدام وزيادة 

جودة احلياة.

سعر األرض يعادل ٨٠٪ من قيمة املنزل.. وتكلفة البيت ملتوسط دخل األسرة يتخطى لندن ونيويورك


