
أكد لـ «الراي» أنها تصل إلى 4 ماليني دوالر

العبالني: ميزانية «الوطني» لتدريب املوظفني
... األكبر في القطاع الخاص

ــي عـــــدد مـــوظـــفـــي مــجــمــوعــة  ــالـ ــمـ ــم يــبــلــغ إجـ ● كــ
ــم إجــمــالــي عـــددهـــم فـــي «الـــوطـــنـــي -  «الـــوطـــنـــي»؟ وكــ

الكويت»؟ 
الكويت  بــنــك  مــوظــفــي مجموعة  عـــدد  يبلغ   -

الوطني حول العالم نحو 5500 موظف، ويصل 

عددهم في الكويت إلى نحو 2600 موظف. 

 ● كم ينفق البنك على تدريب موظفيه سنويًا؟ 
- يــمــلــك الــبــنــك أكـــبـــر مــيــزانــيــة لــلــتــدريــب في 

نحو  إجماليها  ويبلغ  بأكمله،  الخاص  القطاع 

1.3 مــلــيــون ديــنــار ســنــويــًا، مــا يـــدل عــلــى إيــمــان 

اإلدارة التنفيذية بأن التدريب جزء أساسي من 

العملية املصرفية. 

 ● كم تبلغ نسبة نمو استثماراتكم في التدريب 
املشاركة  الوطنية  العمالة  ونسبة  سنويًا؟  والتطوير 

في البرامج؟ 
- تــزيــد اســتــثــمــاراتــنــا فــي الــتــدريــب وتــطــويــر 

املوظفني بنحو 6 في املئة سنويًا، وقــد استفاد 

«الـــوطـــنـــي» مـــن خــــالل إعـــــداد مــوظــفــني مــؤهــلــني 

مستوياتهم،  وتــحــســني  عــالــيــة،  مهنية  بــكــفــاءة 

وخلق بيئة تفاعلية، وتلبية احتياجات العمل، 

ما ينعكس إيجابًا على مستوى األداء واملبيعات 

والخدمة، وفي الوقت نفسه تبلغ نسبة العمالة 

لعام  التدريبية  الــبــرامــج  فــي  املــشــاركــة  الوطنية 

2018 نحو 73 في املئة. 

أساسها  على  تنتقون  الــتــي  املعايير  هــي  مــا   ●  
موظفيكم؟ 

«الــوطــنــي» معايير مــحــددة تتناسب  - يملك 

تأسس  عريق  بنك  فهو  يتبعها،  التي  والثقافة 

منذ العام 1952، وقد أنشأه مؤسسوه على قيم 

ومبادئ راسخة مازال ينتهجها حتى اليوم. 

ــًا عـــن اإلنـــســـان الــطــمــوح  ونـــحـــن نــبــحــث دائـــمـ

الــقــادر على الــعــطــاء، والـــذي يــكــون لــديــه دافعية 

للنجاح بما يتوافق مع ثقافة البنك، وفــي حني 

الذين يلبون  املوظفني  انتقاء  أننا نحرص على 

طلبات عمالئنا بمهنية عالية، فإننا في الوقت 

ــحــــرص عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســمــعــة  نـــفـــســـه نــ

ــدة محليًا  ــرائــ ــنـــي» الــعــريــقــة ومــكــانــتــه الــ «الـــوطـ

وإقليميًا. 

ــالـــيـــب مــــوحــــدة فــــي تـــدريـــب   ● هــــل تــتــبــعــون أسـ
املوظفني؟ 

إلى  «الــوطــنــي»  لــدى  التدريب  - تقسم عملية 

قــســمــني، األول يــتــعــلــق بـــاملـــهـــارات الــتــي تخص 

املهنة التي يقوم بها كل فرد، من التحليل املالي، 

والــتــدقــيــق وغــيــرهــا، فــي حــني أن الــجــزء الثاني 

يتناول املهارات العامة التي لها عالقة بالقيادة، 

كاإلدارة وقيادة الفريق، وحل املشاكل الجماعية 

وإدارتها بالطريقة األمثل، وبذلك فنحن نضمن 

حـــصـــول كـــل فــــرد مـــن أفــــــراد عــائــلــة الــبــنــك على 

الخبرات املطلوبة في الجزئيني على حد سواء. 

 ● كم تبلغ نسبة العمالة الوطنية في البنك حاليًا؟ 
- تبلغ نسبة العمالة الوطنية في «الوطني» 

نــحــو 65.5 فــي املــئــة، ونــعــمــل عــلــى زيــادتــهــا بني 

الــحــني واآلخــــر، ورفـــد كــافــة القطاعات بالشباب 

الكويتيني الطموحني للعمل في املجال املصرفي. 

كــمــا أنــنــا نــنــتــدب كــل فــتــرة عـــددًا مــن الشباب 

الــكــويــتــيــني الــعــامــلــني فـــي الــبــنــك إلــــى مختلف 

الفروع الخارجية، وخصوصًا في فترة الصيف 

 من عمالئنا للسفر إلى بعض 
ً
التي تشهد إقباال

الــــدول مــثــل اإلمــــــارات، لــبــنــان وبــريــطــانــيــا.  وفــي 

الوقت الذي يقصد مئات الكويتيني بريطانيا كل 

عام، فإن «الوطني» حريص على تعزيز العنصر 

الكويتي في ذلك الفرع لتلبية الطلبات الكبيرة 

هناك، وال أبالغ إذا قلت ان الكويتيني يعتبرون 

اآلمــن  املــكــان  املــتــحــدة بمثابة  اململكة  فــي  فرعنا 

املصرفية  مشاكلهم  لــحــل  يــقــصــدونــه  إذ  هــنــاك، 

ولطلب املساعدة في أمور مختلفة. 

 ● ما عدد الكفاءات الوطنية التي وظفها «الوطني» 
خالل النصف األول من العام 2018؟ 

- قام البنك خالل النصف األول بتوظيف ما 

يــزيــد عــلــى 103 كــويــتــيــني فــي مختلف إداراتـــــه، 

في  للمجموعة  الــبــشــريــة  املــــوارد  إدارة  وتلتقي 

الــربــع األخــيــر مــن كــل عــام مــع مختلف اإلدارات، 

لتحديد حاجاتها من النمو. 

ــدد املــوظــفــني  ــالـــضـــرورة أن يـــزيـــد عــ ولـــيـــس بـ

فــي كــل عـــام، بــل مــن املمكن أن يرتفع فــي بعض 

األماكن، وينقص في أخرى بسبب أتمتة بعض 

اإلجـــــــراءات واألنـــظـــمـــة، الــتــي يــســعــى الــبــنــك إلــى 

البشري  التدخل  لتقليل  كامل،  بشكل  تطبيقها 

فــي الــعــمــلــيــات املــصــرفــيــة، وتــقــلــيــل األخـــطـــاء، ما 

ينعكس إيجابًا على الخدمات املقدمة للعمالء. 

فــي عملية  الوظيفي  التخصص  هــل يشترط   ● 
اختيار املوظفني في «الوطني»؟ 

- تشكل الشهادة العلمية والتخصص أساسًا 

في عملية التوظيف، إذ إن املوظف املميز يرتكز 

على خلفية أكاديمية مطلوبة، ولكن ذلك ال يمنع 

من توظيف الشباب من غير حملة التخصصات 

نــفــســه جامعة  يعتبر  «الـــوطـــنـــي»  ألن  اإلداريـــــــة، 

ومـــدرســـة فــي اإلعـــــداد، يهمه األســــاس الــداخــلــي 

لــلــمــوظــف مـــن الــرغــبــة والــطــمــوح والــــقــــدرة على 

 عن 
ً
ــة األولـــــــى، فـــضـــال ــدرجــ تـــحـــدي نــفــســه فـــي الــ

يمر  التي  الواقعية  املهنية  والــخــبــرات  الــظــروف 

بــهــا خــــالل عــمــلــه.  وفــــي هــــذا اإلطـــــار فــــإن البنك 

التدريب املالئم لكل  أتم االستعداد لتقديم  على 

ملنافسة  املطلوبة  بالخبرات  وتــزويــده  مــوظــف، 

الة. 
ّ

زمالئه بطريقة فع

 ● كيف أثــرت ميكنة بعض األنظمة على املــوارد 
البشرية؟ 

- إن فــلــســفــة «الـــوطـــنـــي» تــرتــكــز عــلــى تــقــديــم 

خــدمــة مــمــيــزة وعــالــيــة الـــجـــودة لــعــمــالئــنــا، وفــي 

الوقت نفسه تجنب أكبر قدر ممكن من األخطاء، 

الســيــمــا مــع الــتــدخــل الــبــشــري الــــذي يــزيــد منها 

أحيانا، ولذلك فإن ميكنة النظم من شأنها تقديم 

خدمات متطورة ومميزة عالية الجودة. 

وعلى الرغم من ميكنة العديد من اإلجــراءات 

واألنــظــمــة فــي الــبــنــك، إال أنــنــا لــم نــتــخــل عــن أي 

موظف بسبب ذلــك، بل إن أغلب من تم التخلي 

عنهم بسبب تــواضــع أدائــهــم وانــخــفــاضــه على 

مدى سنتني والذي ال يتالءم مع رؤيتنا وبقائنا 

في الريادة. 

● هل يشترط أن يكون املتقدم للعمل في بعض 
التخصصات من جامعات محددة؟ 

- نحرص أن يكون عدد من موظفي «الوطني» 

ــريـــجـــني مــــن جــــامــــعــــات ذائــــعــــة الــــصــــيــــت، ألن  خـ

مخرجاتها ستصب في تميزنا، ولدينا بالفعل 

العاملية، ومن  الجامعات  خريجون من عــدد من 

جامعة الكويت والجامعات الخاصة. 

الــبــشــريــة مع  املــــوارد  كــيــف تتعامل مجموعة   ● 
املوظفني الجدد؟ وعالم تركز استراتيجية «الوطني» 

التدريبية؟ 
- تعتبر لحظة دخــول املوظف معترك العمل 

ــه، ولـــذلـــك فــإن  ــرج الــلــحــظــات بــالــنــســبــة لــ ــ مـــن أحـ

«الــوطــنــي» حريص جــدًا على عــدم وضــع هــؤالء 

لهم  السماح  أو  الــعــمــالء،  مواجهة  فــي  املوظفني 

لــدورة  بمباشرة مهام عملهم إال بعد الخضوع 

تأسيسية، والتي تتفاوت مدتها من مركز عمل 

آلخر، وتتراوح بني 4 و6 أسابيع. 

ــــذه الـــفـــتـــرة على  ــــالل هـ ويـــتـــعـــرف املــــوظــــف خـ

ــوارد  اتـــه، وســيــاســات املـ ســيــاســة الــبــنــك، وإجـــراء

ــاتـــه، وســيــاســة أمــن  ــبـ الــبــشــريــة، وحــقــوقــه وواجـ

املـــعـــلـــومـــات، ومــنــتــجــات الــبــنــك وتـــاريـــخـــه، إلــى 

جانب مواضيع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب 

وتـــمـــويـــلـــه.  وبـــعـــد انـــتـــهـــاء املـــوظـــف مـــن الـــــدورة 

الــعــمــل، يكون  مــركــز  إلـــى  والـــذهـــاب  التأسيسية 

كيفية  لتعليمه  مــتــمــرس  مــوظــف  أنـــظـــار  تــحــت 

واالستماع  بــه،  والترحيب  العميل،  مع  التعامل 

يتم  بعدها  ومــن  املناسبة،  الخدمة  وتقديم  لــه، 

تمكينه من تقديم الخدمات بنفسه بعد تسليحه 

بالخبرات املناسبة. 

العام  نهاية  للبنك حتى  التدريبية  الخطط  مــا   ●  
الحالي؟ 

التي  التدريبية  الخطط  مــن  الــعــديــد  لدينا   -

اإلدارات  ومـــــديـــــري  املـــوظـــفـــني  ــئـــة  فـ تـــســـتـــهـــدف 

تدريب  ومنها  التنفيذيني،  واملديرين  الوسطى، 

الــوظــائــف املنوطة  حــديــثــي التعيني عــلــى شــغــل 

بــهــم، وبــرامــج الــتــرقــي الــوظــيــفــي، بــاإلضــافــة إلى 

الوطني»،  «أكاديمية  الـــ 20 من  الدفعة  استقبال 

ــــج تــنــمــيــة املـــــهـــــارات الــــفــــرديــــة والــتــقــنــيــة  ــرامـ ــ وبـ

ملــوظــفــيــنــا الــقــائــمــني عــلــى رأس عــمــلــهــم بــهــدف 

ــهـــــم بـــاســـتـــمـــرار وتـــحـــقـــيـــق أفــضــل  تـــطـــويـــر أدائـــ

النتائج. 

ــبــــة آخـــر  ــي مــــواكــ ــ ويـــكـــمـــن االخـــــتـــــالف هـــنـــا فـ

الـــتـــطـــورات والـــتـــحـــديـــثـــات فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 

البنك  دعــم  املتبعة، وفــي  والتطوير واألســالــيــب 

ملوظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم من 

تدريب  خطة  وعبر  املتخصصة،  البرامج  خــالل 

لتلبية  وعلمية  منهجية  معايير  وفــق  متكاملة 

بالتعاون  املعنية،  اإلدارات  مــن  كــل  احــتــيــاجــات 

مــع أفضل خــبــراء العمل املصرفي وأبـــرز جهات 

التدريب العاملية. 

«الــوطــنــي» في  الــتــي يتعاون معها  الجهات  مــا   ●
تنفيذ البرامج التدريبية؟ 

الداخلي،  التدريب  اعتماد كبير على  - لدينا 

الــكــفــاءات التي يتمتع بها «الوطني»  مــن خــالل 

كــمــا نــتــعــاون مــع كــبــرى الــشــركــات املــعــروفــة في 

الكويت، وفي الدول العربية للتدريب، وذلك في 

ما يخص الخدمات املصرفية، ونتعاون عادة مع 

األميركية  الجامعة  مثل  معروفة  عاملية  جهات 

ــــي بـــــيـــــروت، وكـــلـــيـــة «هـــــــارفـــــــرد»، و«مـــــوديـــــز»  فـ

و«يورومني»، وكلية شيكاغو لألعمال وغيرها. 

 ● كيف ترى مخرجات «أكاديمية الوطني» منذ 
ــا جــديــدهــا  بــدايــة تــدشــني بــرنــامــجــهــا الــتــدريــبــي؟ ومـ

للفترة املقبلة؟ 
إذ  للبنك،  «الوطني» مفخرة  أكاديمية  تعد   -

دفعة تطور بشكل  مــدى 19  البرنامج وعلى  إن 

دراماتيكي، وبعدما كانت تصل مدة الدورة فيه 

السنة، عملنا على تطويرها  إلــى سنة ونصف 

حتى باتت اآلن 4 أشهر مركزة، فيها الكثير من 

املعارف التي يحتاجها املوظفون الجدد، وتمكنا 

 الكثير من احتياجات العديد من اإلدارات 
ّ

من سد

املــخــتــلــفــة ومـــجـــمـــوعـــات كـــثـــيـــرة مــــن مــخــرجــات 

األكاديمية. 

ونؤكد هنا أن جزءًا أساسيًا من استراتيجية 

ــان الـــعـــمـــل،  ــكــ ــــي مــ ــو الـــتـــعـــلـــيـــم فـ ــ ــة هـ ــيــ ــمــ ــاديــ األكــ

بمنتسبي  الــفــوز  على  اإلدارات  تتسابق  ولــذلــك 

األكاديمية، السيما وأنها تشكل وعاء للموظفني 

املــتــمــيــزيــن مــــن الــخــريــجــني الــكــويــتــيــني الــجــدد 

أصحاب املعدالت العالية أو خريجي الجامعات 

العاملية، الذين يحتضنهم البنك ويقدم لهم الدعم 

بإخضاعهم  وقدراتهم  خبراتهم  لتنمية  الكامل 

 Financial) مــثــل  تــخــصــصــيــة  ولـــبـــرامـــج  لــــــدورة 

 Modeling، Dealing Room Simulation، Treasury

أنهم  إلــى  اإلشـــارة  topics، Credit Analysis)، مع 

يعتبرون من موظفي البنك منذ أول يوم بالدورة. 

 ● هل يراعي البنك ظروف املوظفني الراغبني 
بإكمال دراساتهم العليا؟ 

العليا دائمًا ما تشجع املوظفني  إن اإلدارة   -

ــح بــأعــلــى  ــ
ّ
ــل ــســ ــتــ ــم، والــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــال دراســ ــ ــمـ ــ عــــلــــى إكـ

البنك  فـــإن ســيــاســة  العلمية، ولــذلــك  الــشــهــادات 

املتبعة تخدم املوظف الراغب في إكمال دراسته، 

الراتب،  مدفوعة  أسبوعني  إجـــازة  منحه  يتم  إذ 

وال تحسب من رصيد إجازاته السنوية للتفرغ 

اختباراته  ــواء الجــتــيــاز  األجــ وتهيئة  لــدراســتــه، 

بقدرات عالية. 

إضــافــة إلــى ذلــك هــنــاك بعض الــقــيــادات التي 

ــال دراســـتـــهـــم،  ــمـ يــتــم إعــــدادهــــم وتــوجــيــهــهــم إلكـ

وتـــوســـيـــع خــبــراتــهــم إلعــــدادهــــم ملـــراكـــز قــيــاديــة 

أفضل في املستقبل، إذ نسهم بنحو 80 في املئة 

اإلدارة  موافقة  بعد  دراســـة موظفينا  تكلفة  مــن 

يعكس  مــا  الـــدراســـة،  تكلفة  لتغطية  التنفيذية، 

حــــرص «الـــوطـــنـــي» عــلــى دعــــم الــشــبــاب الــطــامــح 

بإحداث تغيير إيجابي في حياتهم. 

كما أنه من خالل عالقاتنا مع جهات تعليمية 

ا مــن الــحــصــول على عــروض 
ّ
فــي الــكــويــت، تمكن

خـــاصـــة ملـــوظـــفـــي الـــبـــنـــك الـــراغـــبـــني بــاســتــكــمــال 

دراستهم. 

في  لالستدامة  املّتبعة  البنك  استراتيجية  مــا   ●  
التنمية البشرية؟ 

االســتــدامــة ألي مؤسسة  أجـــل تحقيق  مــن   -

تملك تــاريــخــًا عــريــقــًا كــالــوطــنــي، ال بــد أن يكون 

لــديــهــا خــطــطــًا لــلــتــعــاقــب الــوظــيــفــي، ونـــحـــن في 

للتعاقب  املعالم  «الوطني» نملك خطة واضحة 

الوظيفي، إذ يتم التعرف على املميزين عن طريق 

نجريها،  التي  االخــتــبــارات  أو  السنوي  التقييم 

الــتــشــاور املستمر مــع مسؤولي  إلـــى  بــاإلضــافــة 

تسد  كبيرة،  بشرية  ترسانة  لتكوين  الــوحــدات، 

واضــحــة  خططًا  ولــديــنــا  املستقبلية،  حــاجــاتــنــا 

تلبي حاجاتنا من ناحية االستدامة في املوارد 

البشرية. 

الثانية والثالثة لدى  ● كيف تتم تهيئة الصفوف 
البنك؟ وهل يقع ذلك على عاتق اإلدارة العليا أم املوارد 

البشرية؟ 
- نحن نوجه خططنا التعاقبية ليس فقط إلى 

املديرين العامني، بل إلى ما دونهم بـ 3 مستويات، 

إلى جانب وجود خطة متكاملة لرعاية املواهب 

مـــن الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة، وبـــذلـــك لــديــنــا مــخــزون 

كبير من املوارد البشرية في مختلف القطاعات، 

ونتطلع إلى زيادته بشكل متواصل، خصوصًا 

ــــإلدارة  ــا تــمــنــحــنــا مـــيـــزة تــنــافــســيــة تـــوفـــر لـ ــهـ وأنـ

التنفيذية عددا كبيرا من الكفاءات. 

ــقــــاء  ــنــــي» االرتــ ــــوطــ  ● هــــل يــســتــطــيــع مـــوظـــف «ال
بدرجات عدة على السلم الوظيفي دفعة واحدة؟ 

- نشير هنا إلى أن القطاع الخاص ليس مثل 

الحكومي الذي يفرض على املوظف التدرج في 

الــدرجــات لــلــوصــول إلــى منصب قــيــادي، ونحن 

فــي «الــوطــنــي» ال ننظر إلـــى مــوضــوع األقــدمــيــة 

تقييمنا على  بــل يعتمد  كبيرة،  مــيــزة  أنــه  على 

مـــســـتـــوى اإلمـــكـــانـــيـــات والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق 

النتائج املطلوبة باإلضافة إلى القدرة على إدارة 

عدد من املوظفني بكفاءة عالية، وبالتالي بإمكان 

إلــى مستويات وظيفية  االنتقال  لدينا  املــوظــف 

أعلى تالئم قدراته، والوصول إلى مراكز قيادية 

بفترات قياسية. 

للمجموعة  الــبــشــريــة  املــــــوارد  إدارة  وتــعــمــل 

نعمل  وال  األعــمــال،  ملــراكــز  استراتيجي  كشريك 

إلــى تمكني  بمعزل عــن بقية اإلدارات بــل نسعى 

ــة ومــــــؤثــــــرة، وتــنــفــذ  ــلـ ــل لـــتـــكـــون فـــاعـ ــمـ ــعـ قــــــوة الـ

استراتيجية البنك. 

الوظيفي  التسرب  إلــى حــاالت  تنظرون   ● كيف 
واستقطاب موظفي «الوطني» للعمل في مؤسسات 

أخرى؟ 
ــاالت  ــن حــ ــة عــ ــيـ ــلـ ــا دراســــــــة داخـ ــ ــــددنـ - لـــقـــد أعـ

التسرب  الــوظــيــفــي، وتــبــني أن منحنى  الــتــســرب 

فــي انــخــفــاض خــالل الــســنــوات الــثــالثــة املاضية، 

وعلى الرغم من أن «الوطني» من أكبر املؤسسات 

املــصــرفــيــة فـــي الـــكـــويـــت إال أن مـــعـــدل الــتــســرب 

ــقـــارنـــة مــــع بــقــيــة  الـــوظـــيـــفـــي لـــديـــنـــا مــنــخــفــض مـ

البنوك، وهذا ال يعني أن بقية البنوك ال تحاول 

اســتــقــطــاب كــفــاءات «الــوطــنــي» وذلـــك لكفاءتهم 

العالية وجودة إعدادهم وتأهيلهم وفي كثير من 

األحيان نتمكن من املحافظة على هذه الكفاءات، 

وفي أحيان أخرى يكون العرض مغريًا من بقية 

املؤسسات املصرفية. 

ــا الــوحــيــد فـــي فــقــد بعض  نـ ــزاء ولــكــن يــظــل عـ

موظفينا، أنهم ينتقلون للعمل في بنوك أخرى 

ضــمــن نــطــاق الــســوق املــحــلــي، وال ينتقلون إلــى 

خـــــارج الـــكـــويـــت، وهـــنـــا لـــو نـــظـــرت إلــــى الــبــنــوك 

املحلية فــال بــد أن تجد فــي كــل منها موظفًا أو 

أكثر على األقــل فــي مركز قــيــادي كــان يعمل في 

والـــقـــيـــادات  اإلدارات  مــســتــوى  عــلــى  «الـــوطـــنـــي» 

العليا. 

ــوالء للموظفني التي  ــ  ● مــا الــجــديــد فــي بــرامــج ال
يقدمها البنك؟ 

- نـــحـــاول دائـــمـــًا تــنــمــيــة والء مــوظــفــيــنــا ألنــه 

أي مؤسسة، ونقوم  للعطاء في  الدافع والحافز 

بذلك من خالل العديد من البرامج، وأهمها «أنا 

الوطني» والــذي يرتكز على 8 معايير أساسية 

تصب كلها في شخصية موظفينا، والتي يدور 

أساسها حول العميل. 

ــــرى «املـــوظـــف األعــلــى   وتــشــمــل الــبــرامــج األخـ

املوظفني  ترشيح  خــاللــه  مــن  يتم  بحيث  قيمة» 

في  تسليمها  يتم  التي  الجائزة  لنيل  لزمالئهم 

التنفيذية،  اإلدارة  بحضور  كبير  ســنــوي  حفل 

الــبــنــك  إدارات  مـــن  املـــرشـــحـــني  أســـمـــاء  ونــتــلــقــى 

املختلفة ونكرمهم بشكل يليق بهم، وقد أجرينا 

الثالث  إقــامــة  إلــى  ونتطلع  احتفالني  اآلن  حتى 

بعد شهر رمضان. 

املوظف،  مــدى والء  لقياس  برامج  لدينا  كما 

وهو  الحالي،  العام  لنهاية  مشروعًا  اآلن  ونعد 

عــبــارة عــن استبيان عــن مــدى إحــســاس املوظف 

بانتمائه للبنك. 

  ● هل يعاني القطاع املصرفي شحًا في الكفاءات 
ترى  وكــيــف  العليًا؟  باملناصب  خصوصًا  الوطنية 

املنافسة بني البنوك على الكوادر الوطنية؟ 
ال يوجد شح حقيقي، ولكن عملية استقطاب 

ــذا الــشــح، ونــحــن في  الــكــفــاءات هــو مــا يــخــلــق هـ

«الــوطــنــي» نــضــع خططًا طــويــلــة املـــدى لتكوين 

رصيد من الــكــفــاءات، يمكنه من تالفي أي عجز 

املنافسة على  أو حاجة مستقبلية، وهنا تكون 

املــنــاصــب الــقــيــاديــة ألن الشخص يــكــون جــاهــزًا، 

ويمكن االســتــفــادة منه مــن الــيــوم األول لدخوله 

العمل الجديد. 

وإضافة إلى ذلــك، هناك بعض التخصصات 

في القطاع املصرفي التي يتوجب على العنصر 

الكويتي التوجه إليها أكثر، مثل إدارة املخاطر، 

واإلدارة املالية. 

 ● كيف تنظرون إلى إقبال الشباب على االنخراط 
في العمل بالقطاع؟ 

- إن القطاع املصرفي يستقطب عددًا ال بأس به 

من الخريجني، ولكن الحكومة في بعض األحيان 

لــلــقــطــاع املــصــرفــي لجهة  تــكــون املــنــافــس األول 

املـــوظـــف الحكومي  الــتــوظــيــف، إذ ال يــطــلــب مـــن 

القدر الذي يطلب منه في القطاع الخاص. 

كما أن املزايا املالية مغرية جــدًا للشباب في 

القطاع العام، ولذلك فإن هناك بعض الخريجني 

ـــخــــاص،  ـــن االلــــتــــحــــاق بـــالـــقـــطـــاع الـ ــون عــ ــزفــ ــعــ يــ

وخــصــوصــًا الــقــطــاع املــصــرفــي، إال أن الــجــاديــن 

ــه قــطــاع  ــ مــنــهــم يــلــتــحــقــون ويـــعـــلـــمـــون تـــمـــامـــًا أنـ

مجهد، ولكنه على املدى الطويل سيعود عليهم 

بالنفع، وسيصقل مهاراتهم، ويوسع خبراتهم، 

املــاديــة تكبر يومًا  خصوصًا وأن قيمة املــوظــف 

بعد يوم. 
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عماد العبالني 

ننتدب كل فترة عددًا 
من الشباب الكويتيني 

العاملني في البنك 
إلى الفروع الخارجية 

العمالء يعتبرون فرع 
«الوطني» في بريطانيا 

بمثابة قطعة 
من أرض الوطن 

الشح في الكفاءات الوطنية
بالقطاع املصرفي يشعل 

املنافسة الستقطابها 

نسهم بنحو 80 في املئة 
من تكلفة دراسة موظفينا 

في الخارج بعد موافقة 
اإلدارة التنفيذية 

الجهات واملؤسسات 
الحكومية تطلب خبرات 

«الوطني» املصرفية 
لتدريب منتسبيها 

يبدي مدير عام املوارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني، عماد أحمد العبالني، 
اعتزازه بنجاح «الوطني» في االستحواذ على الحصة األضخم كأكبر الجهات إنفاقًا على 

تدريب املوظفني في القطاع الخاص، كاشفًا أن املجموعة تنفق نحو 1.3 مليون دينار سنويًا 
(4 ماليني دوالر)، على تدريب موظفيها، ومشيرًا إلى أن استثماراتها في تطوير قدرات 

فريق العمل تنمو بنحو 6 في املئة سنويًا.
وقال العبالني في مقابلة مع «الراي» إن نسبة العمالة الوطنية في «الوطني» تبلغ نحو 65.5 

في املئة، مشيرًا إلى استحواذ العنصر النسائي على نحو 45 في املئة من الوظائف، مقابل 55 
في املئة للموظفني الرجال.

وأضاف أن البنك يحرص على أن يكون بعض موظفيه من خريجي الجامعات الكبرى في 
العالم، مبينًا أنه وّظف ما يزيد على 103 كويتيني في مختلف إداراته خالل النصف األول من 

العام الحالي.
ورأى العبالني أنه ال يوجد شح حقيقي على صعيد الكفاءات الوطنية في القطاع املصرفي، 

ولكن عملية استقطابها هو ما يخلق هذا الشح، مشددًا على أن «الوطني» يضع خططًا طويلة 
املدى لتكوين رصيد من الكفاءات، يمكنه من تالفي أي عجز أو حاجة مستقبلية.

وذكر أن القطاع املصرفي يستقطب عددًا ال بأس به من الخريجني، ولكن الحكومة في 
بعض األحيان تكون املنافس األول له لجهة التوظيف.

وفي ما يلي نص املقابلة:

العبالني متحدثًا للزميل علي قاسم  (تصوير زكريا عطية)

تفوق نسائي
«إن  الــــــعــــــبــــــالنــــــي  قــــــــــــال 

العمرية  الفئة  هــم  الشباب 

األكثر تواجدًا في البنك، إذ 

تصل نسبة املوظفني الذين 

تتراوح أعمارهم ما بني 20 

و30 إلــى نحو 35 في املئة، 

ومـــن 31 إلـــى 40 إلـــى نحو 

38 فــي املــئــة، وبــني 41 و50 

سنة إلى نحو 17 في املئة، 

وبــني 51 و60 عــامــًا نحو 7 

في املئة، بينما تبلغ نسبة 

مـــن تــبــدأ أعـــمـــارهـــم مـــن 61 

عــامــًا ومـــا فـــوق نــحــو 3 في 

املئة فقط». 

وأضــــاف أنـــه عــلــى الــرغــم 

األعـــــــمـــــــال  ــة  ــيـــــئـــ بـــ أن  مــــــــن 

من  بنوع  تتميز  املصرفية 

الــجــهــد والــتــحــديــات، إال أن 

الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي أثــبــت 

إذ تصل  كفاءته وجــدارتــه، 

نــســبــة الــعــنــصــر الــنــســائــي 

مــــن املـــوظـــفـــني الــكــويــتــيــني 

نــــحــــو 51 فــي  إلـــــــى  ــا  ــنــ لــــديــ

املئة والــرجــال 49 فــي املئة، 

النسائي  الــعــنــصــر  أن  كــمــا 

يشكل نحو 45 في املئة من 

إجمالي موظفينا، في حني 

عــلــى 55  الــرجــال  يستحوذ 

في املئة. 

 

... تواصل 
مع الخريجني 

أن  الــــــــعــــــــبــــــــالنــــــــي  أكـــــــــــــــد 

«الوطني» يعد قريبًا دائمًا 

مــن الــطــلــبــة فــي الــجــامــعــات 

واملــــعــــاهــــد، إذ نـــســـاهـــم فــي 

ــيـــة فــي  ــفـ ــيـ املـــــعـــــارض الـــوظـ

واملعاهد  الجامعات  جميع 

ــويــــت،  ــكــ ــي الــ املـــــــوجـــــــودة فــــ

ــم بـــعـــض الـــــنـــــدوات،  ــظـ ــنـ ونـ

ــنـــشـــرات  ونــــطــــرح بـــعـــض الـ

الــتــوعــويــة الــتــي لــهــا عالقة 

ــة،  ــيــ ــرفــ بـــــالـــــخـــــدمـــــات املــــصــ

ونــــــــفــــــــتــــــــح لــــــــهــــــــم املــــــــجــــــــال 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــدريـــب 

الصيفي. 

ــداد الــذيــن  ــ وكــشــف أن أعـ

يتم تدريبهم في «الوطني» 

تتزايد  الصيف  فترة  خالل 

ســـنـــويـــًا، إذ يــســعــى الــبــنــك 

الفرصة  الطلبة  إعطاء  إلــى 

لــــخــــوض تـــجـــربـــة واقـــعـــيـــة 

للعمل، وبدء تأسيس فكرة 

عـــن مــســتــقــبــلــهــم الــوظــيــفــي 

بعد التخرج. 

«الـــــوطـــــنـــــي»  أن  وذكـــــــــــر 

بنظام  للعمل  فــرصــًا  يــقــدم 

الـــــــــــــــــدوام الــــــجــــــزئــــــي حـــتـــى 

ــي لــــلــــطــــالــــب فــــرصــــة  ــطــ ــعــ نــ

ــاة الــعــمــلــيــة  ــيــ ــّرب الــــحــ ــ ــشـ ــ تـ

شــيــئــًا فــشــيــئــًا بــمــتــطــلــبــات 

الــدراســة  أقــل للتوفيق بــني 

والــــــــعــــــــمــــــــل، إلــــــــــــى جـــــانـــــب 

ــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ تـــــواصـــــلـــــنـــــا مـ

جــمــيــع خـــدمـــات الــتــواصــل 

االجتماعي. 

الجامعات 
أن  الــــــــعــــــــبــــــــالنــــــــي   

ّ
بـــــــــــــــني

ــنـــي» لـــديـــه شـــراكـــات  «الـــوطـ

مع عدد كبير من الجامعات 

الـــتـــي يــطــلــب مــنــهــا ســنــويــًا 

كشوف الطلبة املميزين في 

الستقطابهم  منا  مــحــاولــة 

ــنــــي»،  إلـــــى صــــفــــوف «الــــوطــ

ــا  ــنــ ــا إلـــــــــى أنــ ــ ــنـ ــ ــر هـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ونـ

طورنا قنواتنا اإللكترونية 

ــبــــني بـــتـــقـــديـــم طــلــب  ــراغــ ــلــ لــ

التحاق للعمل لدينا أيضًا. 

وأفاد أن البنك يسهم في 

تـــدريـــب بــعــض الــقــطــاعــات 

الــحــكــومــيــة، وقــدمــنــا خــالل 

ــالــــي بـــرنـــامـــجـــا  ــــام الــــحــ ــعـ ــ الـ

ــًا  تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــًا مــــتــــخــــصــــصــ

للمؤسسة العامة للبترول، 

إلـــى جــانــب تــدريــب الكثير 

الخبراء،  إدارة  موظفي  من 

وبعض املحامني املنتسبني 

لـــــــلـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 

للتأمينات االجتماعية إلى 

الــدورات  من  العديد  جانب 

لـــــــجـــــــهـــــــات ومـــــــؤســـــــســـــــات 

األخــرى، وفــي الوقت نفسه 

ورش  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ قــــدمــــنــــا 

العمل ملستشفى «الوطني»، 

الـــجـــهـــات  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرًا 

ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ واملـ

ــرات  ــ ــبـ ــ ــلــــب خـ ــطــ ـــن تــ ــ ــي مــ ــ ــ هـ

ــة  ــيــ ــبــ ــدريــ ــتــ ـــي» الــ ــ ـــنــ ــ ــوطــ ــ ــ «الـ

لتطوير منتسبيها.


