
أع���ل���ن���ت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
لالستثمار، عن حصولها على 
جائزة “أفضل بنك استثماري 
للدين في الشرق األوسط للعام 
2019” م��ن م��ج��ل��ة ج��ل��وب��ال 
ف��اي��ن��ان��س ال����رائ����دة.  وي��أت��ي 
ف��وز كامكو ت��ق��دي��راً جلهودها 
املتواصلة على مدار العام، حيث 
متكنت خالل العام املنصرم من 
تنفيذ 9 صفقات استثمارات 
مصرفية ناجحة بقيمة إجمالية 
تخطت أكثر من 1.8 مليار دوالر 
أمريكي، وتكليالً للسجل املهني 
احلافل باإلجنازات ال سيما مع 
استكمال كامكو م��ا يناهز ال� 
131 صفقة بقيمة اجمالية تصل 
إل��ى حوالي 20.4 مليار دوالر 
أمريكي باإلضافة إلى ما تقدمه 
الشركة من خدمات استشارية 
لعمالئها على املستويني احمللي 

واالقليمي.
وح����ازت ك��ام��ك��و ع��ل��ى لقب 
“أفضل بنك استثماري للدين 
في الشرق األوس��ط - 2019” 
ف��ي اس��ت��ب��ي��ان ح��ص��ري سيتم 
نشره في عدد أبريل القادم من 
مجلة جلوبال فاينانس. وقد مت 
دع��وة الفائزين حلضور حفل 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ال���ذي سيقام 
ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ه��ذا العام 
في 19 أكتوبر 2019 في نادي 
الصحافة الوطني في العاصمة 

األمريكية واشنطن. 
ووقع اختيار محرري مجلة 

جلوبال فاينانس، مبشاركة 
خبراء القطاع املصرفي، على 
كامكو ب��ن��اًء على نهج متعدد 
امل��ع��اي��ي��ر ي��ش��م��ل: م��راج��ع��ة 
احل���ص���ة ال���س���وق���ي���ة، وع���دد 
وحجم الصفقات، واخل��دم��ات 
واالس���ت���ش���ارات، وال���ق���درات 
الهيكلية، وشبكة ال��ت��وزي��ع، 
واجلهود املبذولة للتعامل مع 
ظ���روف ال���س���وق، واالب��ت��ك��ار، 
والتسعير، واألداء بعد طرح 
املنتج ف��ي ال��س��وق، والسمعة 

السوقية.
وأع����رب ن��ائ��ب رئ��ي��س أول 
ورئ��ي��س ق��ط��اع أس���واق الدين 
ف��ي كامكو عمر زي��ن ال��دي��ن من 
كامكو عن سعادته باحلصول 
على تلك اجل��ائ��زة ق��ائ��الً: “ ان 
ال��وف��اء بالوعد ه��و م��ن صميم 

استراتيجية أعمالنا. عمالؤنا 
ه��م امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي تساهم 
في دع��م اقتصاداتهم من خالل 
املنتجات واخلدمات. وبالتبعية 
توفر ثروة إلى أصحاب املصلحة 
س����واء ك���ان���وا امل��س��اه��م��ني أو 
املوظفني. وعندما يحدد العميل 
أولوية ملحة من أجل احلصول 
على التمويل من خ��الل أس��واق 
الدين، يكون الدافع وراء ذلك 
دائ��ًم��ا ه��و احل��اج��ة إل��ى الوفاء 
بوعده ألصحاب املصلحة. لذا 
فإننا ن��ؤم��ن ب��ش��دة ان وج��ود 
ف��ري��ق اس��ت��ش��اري ي���درك تلك 
احلاجة ويفي بالوعد هو أمر 
بالغ األهمية. وهذه اجلائزة تعد 
اقراراً وتأكيدا على التفاني الذي 
يتمتع به فريق عملنا على مدار 
العام وقدرته في دعم االزدهار 
ل��ع��م��الئ��ن��ا م��ن خ���الل توسيع 

خيارات التمويل اخلاصة بهم”.
وأض��اف زين الدين، “ رسخ 
فريق العمل لدينا مكانة كامكو 
وسجلها احلافل من خالل تنفيذ 
ع����دداً م��ن ال��ص��ف��ق��ات احمللية 
واإلقليمية ال��رائ��دة لعمالئنا، 
حيث يسعى فريقنا اإلقليمي 
على اب��ت��ك��ار األف��ك��ار املتميزة 
خل��دم��ة اه����داف ع��م��الءن��ا على 
مستوى أس��واق��ن��ا األساسية، 
مبا ميكن العمالء من االستفادة 
م��ن خبرتنا وشبكة عالقاتنا 
املمتدة في اجلمع بني املصدرين 

واملستثمرين”.

عقدت شركة مايكروسوفت 
حدث “القمة املصرفية” التابعة 
لسلسلة م���ؤمت���رات خ��ب��راء 
األم��ن اإللكتروني التي تقام 
سنوياً في الدولة ، حيث ضمت 
الفعالية نخبة من كبار موظفي 
أمن املعلومات املتخصصني في 

القطاع املالي داخل الكويت.
وق��د مت توجيه ه��ذا احلدث 
الذي أقيم في فندق جي دبليو 
م���اري���وت خ��ص��ي��ًص��ا للقطاع 
امل��ص��رف��ي ، وذل���ك على ضوء 
ماتشهده ال��دول��ة م��ن تصاعد 
مستمر للهجمات اإللكترونية 
ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف م��ؤس��س��ات 
القطاعني العام واخلاص ، ومن 
هذا املنطلق تهدف الفعالية إلى 
متكني مدراء أمن املعلومات من 
التغلب على التحديات املتزايدة 

في مجال األمن اإللكتروني.
وق��دم خ��الل احل��دث خبراء 
مايكروسوفت الذين تضمنوا 
ك���اًل م��ن رام����ون ب���وش مدير 
شعبة املخاطر واالمتثال لدى 
مايكروسوفت أوروبا والشرق 
األوس��ط وإفريقيا ، وفولكان 
فيرمي خبير تقنية املبيعات 
األم��ن��ي��ة م��ن م��اي��ك��روس��وف��ت 
اخلليج ، ومحمد زاي���د مدير 
ح��زم��ة مايكروسوفت365 
وحلول األم��ن السيبراني في 
مايكروسوفت الكويت عروض 

تقدميية حول األمن اإللكتروني 
، باالضافة إلى جلسات شاملة 
غ��ط��ت منهج مايكروسوفت 
فيما يتعلق مبواضيع األم��ان 
واخل��ص��وص��ي��ة واالم��ت��ث��ال 

والشفافية.
كما اكتسب احلضور خبرات 
ق��ي��م��ة ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ح��م��اي��ة 
الهويات ، وضمان خصوصية 
البيانات ، وتشفير املعلومات 

، عالوة على ذلك شارك خبراء 
أم��ن املعلومات ف��ي مناقشات 
سلطت ال��ض��وء ع��ل��ى أهمية 
ترحيل البيانات والتطبيقات 
األس���اس���ي���ة إل����ى احل��وس��ب��ة 
السحابية بهدف زي��ادة األمان 
وحتقيق امل��رون��ة ال��الزم��ة في 

العمليات.
واجل��دي��ر بالذكر أن بحث 
م��اي��ك��روس��وف��ت ح���ول األم��ن 

اإلل���ك���ت���رون���ي  ك��ش��ف حجم 
التهديدات املقلقة في املنطقة ، 
وذك��ر ذات التقرير أن حوالي 
٪63 من املستطلعني صرحوا 
بتعرض منظماتهم إما خلسارة 
اإلنتاجية أو البيانات بسبب 
ح��وادث الهجمات اإللكترونية 
في عام 2018  ، بينما أكد 46% 
م��ن ه���ؤالء الضحايا بتكرار 
تعرضهم لتلك الهجمات أكثر 

م��ن م��رة ؛ حيث بلغت م��رة أو 
أكثر على مدار األسبوع الواحد.

وم����ن ج��ان��ب��ه أك����د محمد 
عارف املدير اإلقليمي واألمني 
ألم��اك��ن العمل احل��دي��ث��ة لدى 
مايكروسوفت اخلليج على 
أه��م��ي��ة ام��ت��الك م����دراء األم��ن 
اإلل��ك��ت��رون��ي مل���ه���ارات إدارة 
حماية منظماتهم من التهديدات 
والتحديات املتزايدة في عاملنا 
ال��ي��وم ، م��ش��ي��راً إل��ى ض��رورة  
خلق الوعي بني املتخصصني 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال داخ��ل الكويت 
وت��ق��دمي ق���درات أمنية ذكية ، 
وأض��اف ع��ارف قائالً “نهدف 
في مايكروسوفت إلى تسخير 
ه��ذه التقنيات من أج��ل حماية 
امل��ل��ك��ي��ات ال��رق��م��ي��ة ومت��ك��ني 
املنظمات م��ن حتقيق أقصى 
طاقاتهم ، فضال عن توفير نهج 
مستدام من شأنه خلق حماية 

متكاملة للمنظمات”.
اختتم احلدث بتبادل األفكار 
بكل مايتعلق باألمن اإللكتروني 
، وقد أثبتت الفعالية من خالل 
نتائجها االيجابية على أنها 
منصة قوية توفر خلبراء األمن 
اإللكتروني ف��ي جميع أنحاء 
الكويت فرصة التواصل مع 
نظرائهم واالط��الع  على أحدث 
التوجهات العاملية الرائدة في 

هذا املجال. 

1.8 مليار دوالر  9 صفقات استثمارية بقيمة  متكنت من تنفيذ 

»كامكو« حتصد جائزة »أفضل بنك استثماري 
 »2019 للدين في الشرق األوسط - 

يقام حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 

»زين« الشريك البالتيني ملعرض
 2019  الكويت لليخوت 

أع��ل��ن��ت زي����ن ع���ن ش��راك��ت��ه��ا 
البالتينية ل��ف��ع��ال��ي��ات معرض 
الكويت لليخوت بنسخته السابعة 
ال���ذي ُيعتبر األك��ب��ر واأله���م من 
نوعه في مجال القوارب واملعدات 
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى دول���ة 
الكويت، وينطلق بالفترة من 26 
– 30 م��ارس اجل��اري في مارينا 
كريسنت حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك 

احلمد الصباح.
وذك�����رت ال��ش��رك��ة ف���ي ب��ي��ان 
صحافي أن شراكتها البالتينية 
للمعرض أت��ت في إط��ار التزامها 
باملشاركة الفّعالة ف��ي مختلف 
األن��ش��ط��ة احمل��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ي تصب ف��ي مصلحة الشأن 
احملّلي التي ُتسهم في دفع عجلة 
االقتصاد الوطني كونها إح��دى 
أكبر الشركات الوطنية الرائدة في 
القطاع اخل��اص الكويتي، خاصًة 
وأن امل��ع��رض ي��ه��دف أي��ض��اً إل��ى 
دع��م شريحة أص��ح��اب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة املتخصصة 
في تقدمي خدمات صناعة القوارب 

والنقل البحري.  
وبينت زي��ن أنها ستشارك في 
معرض الكويت لليخوت من خالل 
جناحها اخلاص، والذي ستقوم من 
خالله باستعراض أحدث احللول 
املُبتكرة التي ُتقّدمها ضمن محفظة 
Zain LIFE، والتي تضم مجموعة 
من أحدث األجهزة الذكية املُبتكرة 
ف��ي م��ج��االت امل��ن��زل ال��ذك��ي وأم��ن 

امل��ن��ازل، والتي ميكن استخدامها 
حلفظ وحماية مختلف املمتلكات 

كاليخوت والقوارب وغيرها. 
وأض��اف��ت الشركة أن معرض 
الكويت لليخوت ُيعتبر املعرض 
األك��ب��ر واأله����م م��ن ن��وع��ه على 
مستوى الكويت ال��ذي يتخصص 
في مجال صناعة القوارب والنقل 
البحري، حيث يجمع أفخم وأكبر 
العالمات التجارية من الشركات 
العاملية واحمل��ل��ي��ة وغ��ي��ره��م من 
املتخصصني الذين يقّدمون مختلف 
اخل���دم���ات وف���ق أع��ل��ى املعايير 

العاملية. 
وأش��ارت زين إلى أنها حترص 
على املشاركة الفّعالة في مختلف 
األنشطة احملّلية واإلقليمية التي 

تهدف إلى اإلسهام في دفع عجلة 
االقتصاد الوطني، حيث لن تّدخر 
الشركة جهداً في تقدمي املساندة 
والدعم لكل جهة متلك فكرة ورؤية 
تتسم ب��ن��واح��ي اإلب����داع وتخدم 

املجتمع وُتسهم في رفعة الوطن.  
وأكدت الشركة أنها ُتدرك أهمية 
دور مؤسسات القطاع اخل��اص 
ف��ي تشجيع مثل ه��ذه امل��ب��ادرات 
التي تدعم ال��ش��رك��ات املتوسطة 
والصغيرة في السوق الكويتي، 
خاصًة كونها إحدى أكبر الشركات 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة ف��ي ال��ق��ط��اع 
اخل��اص، حيث أتت ُمشاركة زين 
لتؤّكد على اهتمامها والتزامها 
بتطوير ريادة األعمال في املجتمع 
الكويتي املليء بالشباب الشغوف 

واملبدع الذي ميلك أفكاراً إبداعية 
ت��ه��دف إل��ى ت��ق��دمي ح��ل��ول فعلية 

الحتياجات السوق.
وأوضحت زين أن استعراضها 
 Zain حللول وخ��دم��ات محفظة
LIFE في معرض الكويت لليخوت 
أتت في إطار خططها االستراتيجية 
ال��ت��ي ت��س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا إل��ى 
استكمال رحلتها نحو التحّول 
إل��ى امل��زّود املتكامل لنمط احلياة 
الذكي، وه��ي اخلطط التي ترتكز 
حول ريادة التحول الرقمي ومتكني 
املجتمع من االستمتاع بأسلوب 
حياة أكثر ذكاًء دون احلاجة للتقّيد 
مبكان أو زم��ان م��ح��دد، وتطويع 
التكنولوجيا احلديثة لتحقيق 

حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

مسؤول زين خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن املعرض

الكويتيون خامس أكبر مشتر 
للعقارات بتركيا في فبراير املاضي

اظهرت بيانات احصائية تركية أمس  االثنني أن الكويتيني جاؤوا 
في املرتبة اخلامسة من حيث ش��راء األجانب للعقارات بتركيا في 

فبراير املاضي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة االحصاء التركية ان 
املواطنني الكويتيني اشتروا 150 عقارا في فبراير املاضي ليحتلوا 
املرتبة اخلامسة بعد العراقيني الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 
628 عقارا في حني جاء االيرانيون ثانيا بشراء 307 عقارات ثم 

الروس بعدد 236 عقارا واألفعان بعدد 166 عقارا.
وأش���ارت البيانات إل��ى أن العدد االجمالي ملبيعات العقارات 
لألجانب في تركيا خالل فبراير املاضي بلغ 3321 عقارا مسجال 
ارتفاعا بنسبة 1ر92 في املئة مقارنة مع ذات الشهر في 2018. 
وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر املدن التركية بيعا للعقارات 
لألجانب في فبراير املاضي اذ بلغ عدد العقارات املبيعة 1440 عقارا 
تلتها )أنطاليا( بعدد 672 ثم أنقرة ب 196 ثم )بورصة( ب 192 

و)ياالوا( ب 138 عقارا. 
وفيما يتعلق مببيعات العقارات في تركيا بشكل ع��ام اش��ارت 
البيانات الى انها سجلت انخفاضا خالل فبراير املاضي بنسبة 2ر18 
في املئة مقارنة بالشهر ذات��ه من العام املاضي اذ مت بيع 78450 
عقارا في جميع انحاء تركيا.ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت 
باملرتبة االول��ى بني املدن التركية االكثر بيعا للعقارات في فبراير 
املاضي اذ بلغت مبيعاتها 14462 عقارا تلتها أنقرة بعدد 7690 عقارا 
ثم )ازمير( بعدد 4403 عقارات فيما حلت مدينة )هكاري( بأسفل 

القائمة مببيعاتها البالغة خمسة عقارات.

»جي إف إتش«: 
20 مليون  االحتفاظ بـ 

سهم من أجل عمليات 
صنع السوق

قالت مجموعة ج��ي إف إت��ش املالية أمس  
االث��ن��ني إنها حصلت على تأكيد م��ن بورصة 
البحرين، وسوق دبي املالي وبورصة الكويت 
بأنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر السهم 
جراء إصدار أسهم املنحة؛ ألنه سيتم إلغاء أسهم 

اخلزينة بقيمة مماثلة.
وأوض��ح��ت ف��ي بيان لسوق دب��ي امل��ال��ي أن 
العملية تعتبر مبثابة توزيع أسهم اخلزينة 
اململوكة من قبلها كأسهم منحة، وبذلك سيبقى 

إجمالي عدد األسهم املصدرة كما هو ولن يزيد.
وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء 207.55 مليون 
سهم م��ن أس��ه��م اخل��زي��ن��ة ال��ت��ي متثل %6 من 
إجمالي أسهم املجموعة امل��ص��درة، كما سيتم 
االحتفاظ 20 مليون سهم من أجل عمليات صنع 

السوق وتوفير السيولة.
وأضافت أنه سيتم توزيع أسهم منحة بقيمة 
55 مليون دوالر على املساهمني بعد إلغاء أسهم 
اخلزينة، حيث سيصبع إجمالي ع��دد األسهم 
املصدرة 3.5 مليار سهم وبالتالي سيتم توزيع 
أسهم منحة مبعدل %5.97 من القيمة االسمية 

للسهم بواقع 1 سهم عن كل 16.74 سهم.
وق��ال��ت إن���ه سيتم ت��وزي��ع أرب����اح نقدية 
بنسبة %3.34 م��ن القيمة االسمية للسهم 
ب��واق��ع 0.0087 دوالر للسهم ال��واح��د مببلغ 
إجمالي قدره نحو 30 مليون دوالر )ما عدا أسهم 
اخلزينة(. ولفتت إلى أن التوصيات املذكورة 
أعاله ستكون خاضعة ملوافقة اجلمعية العامة 
غير العادية واجلمعية العامة العادية واجلهات 

الرقابية املختصة.

فائض جتارة الكويت
مع اليابان يرتفع

35 باملئة في فبراير  
كشفت بيانات وزارة املالية اليابانية، أمس  
االثنني، ارتفاع فائض امليزان التجاري لدولة 
الكويت مع اليابان خالل فبراير املاضي بنسبة 

%35.4 على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الفائض التجاري للكويت مع 
اليابان ف��ي الشهر امل��اض��ي 45.27 مليار ين 
ياباني )406.19 مليون دوالر(، مقابل 33.44 
مليار ين ياباني )300.05 مليون دوالر( بنفس 

الشهر من 2018.
ودعم منو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات 
الكويتية لليابان %25 إلى 62.67 مليار ين 
ياباني )562.32 مليون دوالر(، مقابل 50.16 
مليار ين ياباني )450.07 مليون دوالر( في 

فبراير من العام املاضي.
وسجلت قيمة الواردات الكويتية من اليابان 
في فبراير السابق 17.40 مليار ين ياباني 
)156.12 مليون دوالر(، مقارنة ب�16.71 مليار 
ين ياباني )149.93 مليون دوالر( بالشهر 

املماثل من 2018، بارتفاع 19.5%.
وكشفت البيانات أن الفائض التجاري لصالح 
الشرق األوسط مع اليابان بلغ 513.42 مليار 
ي��ن ياباني )4.61 مليار دوالر( ف��ي فبراير 
املاضي، بتراجع %8.4 عن قيمته في الشهر 
املناظر من العام السابق البالغة 560.31 مليار 

ين ياباني )5.03 مليار دوالر(.
وبشكل عام، فقد حتولت اليابان إلى الفائض 
في امليزان التجاري خالل فبراير املاضي بقيمة 
339 مليار ين ياباني )3.04 مليار دوالر(، 
مقابل عجز في نفس الشهر من العام السابق 
بقيمة 13.86 مليار ين ياباني )124.36 مليون 

دوالر(.
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ضمن سلسلة مؤمترات خبراء األمن اإللكتروني السنوية 

»مايكروسوت«  تعقد القمة املصرفية 
ملتخصصي القطاع املالي في الكويت

جانب من فعاليات القمة

360« يختتم  »مول 
 »360 فعاليات »رحلة 
بالتعاون مع »الكويتية«

اختتم “مول 360”، وجهة التسوق الرائدة 
التابعة لشركة التمدين ملراكز التسوق العرض 
الترويجي “رحلة 360” وال���ذي استمر من  
تاريخ 7 فبراير 2019 وحتى 7 مارس 2019 في 

ركن املطاعم الكائن في الطابق األول. 
حيث مت إط��الق ه��ذا العرض بالتعاون مع 
ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ف��ي إط��ار 
الترويج لركن املطاعم الذي يتضمن باقة مختارة 
من املطاعم احمللية والعاملية في أجواء استثنائية 
وذلك إنطالقاً من إلتزام املول بإثراء جتربة رواده 

والتفوق على توقعاتهم في كافة املستويات. 
هذا وقد متت عملية السحب في “مول 360” 
حتت إش��راف وزارة التجارة والصناعة ممثلًة 

عبد العزيز األشكناني.
أسماء الفائزين :  مرمي علي ناصر : تذكرتنب 
إل��ى روم��ا وط��الل ب��الل عبدالله : تذكرتنب إلى 
بالي وأحمد كرمي : تذكرتنب إلى برشلونة وبدور 
عبدالله عبد العالي: تذكرتنب إلى لندن ومحمد 

عبدالله األنصاري : تذكرتنب إلى امستردام
وي��ح��ى الشيباني : ت��ذك��رت��نب إل��ى جينيفا 
ورح��اب سالم بركه الرشيدي : تذكرتنب إلى 
كيب تاون وفهد سعد عيد احلربي : تذكرتنب إلى 
اسطنبول وسارة مؤيد العوضي : تذكرتنب إلى 
ميالن و فاطمه وليد الغضوري : تذكرتنب إلى 

نيويورك

»Ooredoo« تطلق مبادرة »بلوك تشني«
ومتهد الطريق لالبتكار الرقمي العاملي في األعمال

 Ooredoo أصبحت مجموعة
واح��دة من أول��ى شركات االتصاالت 
في العالم التي تطلق مبادرة بلوك 
تشني )Blockchain(  العاملية، 
والتي متهد الطريق أمام املؤسسات 
العتماد حلول تقنية بلوك تشني بهدف 
تعزيز منو األعمال الرقمية واالبتكار 

وحتويل حياة األفراد اليومية.
وت��ع��د ب��ل��وك ت��ش��ني أداة متكني 
رقمية متسارعة االنتشار، وم��زودة 
ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات 
distributed ledger التي تعد 
آمنة وميكن االع��ت��م��اد عليها، وهي 
توفر سجاًل رقمًيا دائًما للملكية يسمح 
بالتحقق من كل ج��زء من املعاملة. 
وف��ي الوقت ال��ذي ت��درك فيه العديد 
من املؤسسات دور تقنية بلوك تشني 
ف��ي العمالت امل��ش��ف��رة، إال أن هناك 
تطبيقات أوسع من حلول بلوك تشني 
التي ميكن أن توفر ال��وق��ت وامل��ال، 
وتعزز أمن املعلومات واخلصوصية. 

وح�����ول ت��ق��ن��ي��ة ب���ل���وك ت��ش��ني، 
ق���ال ال��ش��ي��خ س��ع��ود ب��ن ن��اص��ر آل 
ث��ان��ي، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo: “ تقنية بلوك تشني 

ستمهد الطريق إلطالق مناذج أعمال 
رقمية جديدة وتوفير مصادر إيرادات 
جديدة خالل األعوام اخلمسة املقبلة، 
مما سيساعد املؤسسات على العمل 
بشكل أفضل وسيسهم ف��ي حتويل 
من��ط احل��ي��اة اليومي ل��ألف��راد. فمن 
خ��الل استخدام تقنية بلوك تشني، 
ميكن للمؤسسات وعمالئها خفض 
التكاليف، والوصول إلى مستويات 
جديدة من الكفاءة، والشفافية، والثقة، 

ومتكني الدفعات الرقمية اآلمنة.”
فعلى سبيل املثال ، ميكن ملطوري 
العقارات تقدمي عقود ذكية لضمان 
دق��ة وأم���ن ال��ع��ن��اوي��ن واالت��ف��اق��ي��ات 
وإدارة املرافق، وميكن للبنوك متابعة 
م��ع��ام��الت ال��دف��ع امل��ال��ي��ة ال��ت��ي تتم 
دولياً بشكل أفضل، وميكن لشركات 
اخلدمات اللوجستية متابعة مسار 
امل��ن��ت��ج��ات، ومي��ك��ن ملقدمي خدمات 
ال��رع��اي��ة الصحية اعتماد سجالت 
رقمية للمرضى لتحسني خدمات 
ال��ع��الج. وميكن ملنظمي الفعاليات 
الضخمة تقدمي إيصاالت دفع رقمية 
افتراضية للبضائع واملواد الغذائية. 
ومي��ك��ن ل��ل��ف��رق ال��ري��اض��ي��ة قياس 

مستويات األداء والصحة للرياضيني 
بشكل ف��وري ومباشر وكذلك إدارة 

برامج الوالء للجماهير.
وم��ن خ��الل م��ب��ادرة  ب��ل��وك تشني 
 ،Ooredoo التي أطلقتها مجموعة
تهدف الشركة لالستفادة من خبرتها 
وحلولها  الرقمية ال��رائ��دة لتوفير 
خدمات وحلول بلوك تشني، لتضاف 
بذلك إل��ى قائمة اخل��دم��ات واحللول 
ال��ت��ي توفرها الشركة ف��ي مجاالت 
شبكة اجليل اخلامس 5G وإنترنت 
األش��ي��اء؛ لتحقيق أك��ب��ر نفع ممكن 
للمؤسسات واألف�����راد. ك��م��ا جتمع 
 Ooredoo مبادرة بلوك تشني من
خبراء من جميع شركات مجموعة 
Ooredoo وم��ن مختلف وح��دات 
األعمال، مبا في ذلك إدارات خدمات 
ال��ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة،، 
ووحدات األعمال التجارية والرقمية 

والقانونية.
وتعليقاً على مبادرة بلوك تشني 
التي أطلقتها الشركة، أضاف الشيخ 
سعود: “ تهدف مبادرة بلوك تشني 
إلى فتح باب استخدام هذه التقنية 
على مصراعيه، واالستفادة من أفضل 

املمارسات العاملية لتقدمي ابتكارات 
محلية ع��ب��ر ال��ع��دي��د م��ن األس���واق 
األسرع منًوا في العالم. كما أن دعوتنا 
املفتوحة للمبتكرين في مجال تقنية 
بلوك تشني ستكشف لنا ع��ن طرق 
جديدة ميكن من خالل دمج تقنية بلوك 
تشني مع تقنيات الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللي، واحلوسبة السحابية، 

وإنترنت األشياء “.
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