
اخ��ت��ار ط��اب إدارة األع��م��ال ف��ي دول��ة اإلم���ارات 
واململكة العربية السعودية ولبنان شركة »إرنست 
وي��ون��غ« )EY( كجهة عمل مفضلة ب��ن الشركات 
»األربع الكبار«، بحسب آخر استطاع أجرته شركة 
»يونيفرسوم« بعنوان »تصنيف أكثر جهات العمل 
جاذبية لعام 2018«. كما ج��اءت EY في املرتبة 
الثالثة على مستوى العالم كأكثر جهات العمل 

جاذبية بن طاب إدارة األعمال.
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في EY الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا: »نحن فخورون باحلصول على لقب جهة 
العمل األكثر جاذبية بن الشركات األرب��ع الكبار 
من قبل ط��اب إدارة األعمال من جامعات اإلم��ارات 
والسعودية ولبنان. يعتبر الشباب من اهم أصول 
شركتنا ولهم دور كبير في جناحنا. ففي بيئة األعمال 
التي نعيش فيها اليوم، يتوقف البقاء على التركيز 
على االبتكار، والشباب هم با شك احملرك الرئيسي 
لابتكار. نحن نفخر بدعم منو وتطور موظفينا من 
اخلريجن اجلدد ملواصلة التقدم في مسيرتهم املهنية، 
فهذا عنصر أساسي في هدفنا لبناء عالم أفضل في 

مجال العمل«.
وقالت ريتشل إليارد، مسؤول إدارة املواهب لدى 

EY في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
»إن االستجابة اإليجابية من قبل اخلريجن هي 
دليل على التزام EY بتطوير قادة األعمال املستقبلين 
ف��ي املنطقة. ون��ح��ن ف��خ��ورون ب��اجل��ه��ود املبذولة 
لتوظيف املواهب الشابة ورعايتها. إن األعمال تتغير 
باستمرار ونريد التأكد من توظيف األفراد املناسبن 
الذين ميكنهم التأثير في هذا التغيير، بينما نقوم 

بتطوير مهاراتهم وخبراتهم املهنية«.
وشمل استطاع شركة »يونيفرسوم غلوبال« 
21،860 طالًبا وطالبة وخريجن جدد من 80 جامعة 
في دولة اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية 
السعودية ولبنان، كجزء من استطاعها اخلاص 
باملواهب العاملية، الذي يهدف لفهم الطموحات املهنية 
جليل األلفية )جيل الثمانينيات( وجيل التسعينيات 
واأللفن -  أي القوى العاملة املولودة بن عامي 1984 

و2007.
وجرى تقييم الشركات استناًدا إلى مجموعة من 
املقاييس التي تعتبر ذات أهمية قصوى للطاب مبا في 
ذلك، املوازنة بن العمل واحلياة الشخصية، واالبتكار 
واملسؤوليات الهادفة، وبيئة العمل احليوية والودية، 
والثقة في التقدم، وفرص التدريب والتطور املهني. 
وعند سؤالهم عن الصناعات احملددة التي يرغبون في 
العمل ضمنها، كان طاب إدارة األعمال منجذبن إلى 
وظائف في االستشارات اإلداري��ة واخلدمات املالية 

والبنوك والتدقيق واحملاسبة.
ه��ذا وت��وظ��ف EY ف��ي ك��ل ع��ام ع���دًدا ك��ب��ي��ًرا من 
اخلريجن في مختلف أرجاء الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وخال العام املاضي، وظفت الشركة أكثر من 
300 خريج عبر 12 دولة )البحرين، مصر، العراق، 
األردن، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، فلسطن، 
قطر، اململكة العربية السعودية، سوريا، اإلمارات( 
م��ع احل���رص ع��ل��ى ت��رك��ي��ز ج��ه��وده��ا ع��ل��ى توظيف 
خريجن حاصلن على شهادات ذات صلة بالعلوم 
 .)STEM( والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وف��ي ع��ام 2018، وظ��ف��ت EY امل��زي��د م��ن خريجي 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات 

في مجال التدقيق مقارنة بالعام الذي سبق.
وم��ن خ��ال التركيز على استراتيجيات توظيف 
تعزز التنويع والشمولية، فإن %49 من خريجي 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا ال��ذي مت 
توظيفهم هذا العام كانوا من اإلن��اث، ومن بن 300 
م��وظ��ًف��ا، هناك 290 خريًجا م��ن الناطقن باللغة 

العربية.
 EY وفي دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وظفت
مواطنن إماراتين في تخصصات التدقيق والضريبة 
واالستشارات واخلدمات االستشارية للمعامات، 
وكان %45 منهم من اإلناث.  بينما تشكل اإلناث 37% 
من إجمالي املواطنن السعودين البالغ عددهم 86 
الذين وظفتهم الشركة هذا العام في اململكة العربية 
السعودية. وفي لبنان، متثل اإلناث %60 من مجموع 

اخلريجن الذين مت توظيفهم.

اقتصاد alwasat.com.kw 10
لتعزيز درجة املعيارية في الصناعة املالية اإلسالمية

 مؤمتر شورى السابع  للتدقيق الشرعي يوصي باعتماد معايير حوكمة الرقابة الشرعية
عقدت شركة ش��ورى لاستشارات الشرعية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة احمل��اس��ب��ة وامل��راج��ع��ة 
للمؤسسات املالية اإلسامية )م��ؤمت��ر ش��ورى 
السابع للتدقيق الشرعي )حت��ت رع��اي��ة البنك 
املركزي األردن��ي في اململكة األردنية الهاشمية 

بتاريخ 16 أكتوبر 2018م.
وقد أع��رب الشيخ حمد املزيد، رئيس اللجنة 
التحضيرية للمؤمتر واملدير العام لشركة شورى، 
عن عميق شكره للبنك املركزي األردن��ي لدعمه 
الكرمي ورعايته السامية للمؤمتر، وكذلك للجهات 
الراعية، البنك اإلسامي األردني وشركة التأمن 
اإلسامية، على ما قدموه من دع��م م��ادي سخي 
وكرمي ساهم في انعقاد املؤمتر وحتقيق أهدافه، 
وهو دعم يعكس درجة الوعي العالي من قبل هذه 
املؤسسات الرائدة بأهمية موضوع املؤمتر. كما 
أشاد باملشاركة الكويتية الافتة في أعمال املؤمتر 
والتي متثلت في مشاركة البنك املركزي الكويتي 
بعدد من املختصن، وحضور مشاركن من بيت 
التمويل الكويتي، باإلضافة إلى حضور موفد من 
سفارة الكويت في األردن، باإلضافة إلى تقدمي 
الدكتور محمد الشامري من بنك الكويت الدولي 

ورقة عمل في جلسات املؤمتر.
وق��د افتتح امل��ؤمت��ر أعماله بجلسة حوارية 
حتت عنوان »دور البنوك املركزية في حوكمة 
التدقيق الشرعي في البنوك اإلسامية«، شارك 
فيها ممثلون عن البنوك املركزية في كل من اململكة 
األردن��ي��ة الهاشمية ودول���ة فلسطن وسلطنة 
عمان، وقدم فيها املتحاورون رؤية مؤسساتهم 

واجنازاتها جتاه حوكمة التدقيق الشرعي.
 وعقب ذلك عقدت أرب��ع جلسات عمل طرحت 
فيها األبحاث وأوراق العمل املقدمة في املوضوعات 

التالية:
اجللسة األول����ى: واق���ع ومستقبل التدقيق 

الشرعي في اململكة األردنية الهاشمية 
اجللسة الثانية: التدقيق الشرعي اخلارجي 
في ض��وء معيار احلوكمة رق��م )6( ل� “أيوفي” 

 )AAOIFI(
اجللسة الثالثة: توظيف التكنولوجيا في 

تطوير كفاءة التدقيق الشرعي.
اجللسة الرابعة: التدقيق الشرعي على عمليات 

شركات التأمن اإلسامي.
كما راف��ق املؤمتر ثاث ورش��ات عمل، األولى 
حتت عنوان »العينات املمثلة في عملية التدقيق 
الشرعي«، والثانية حتت عنوان »تصنيف املخاطر 
الشرعية في العمل املصرفي اإلسامي«، أما الثالثة 
فكانت حتت عنوان: »املهارات املالية واحملاسبية 

للمدقق الشرعي«.

التوصيات
وعقب اس��ت��ع��راض األب��ح��اث وأوراق العمل 
املقدمة في جلسات عمل املؤمتر والتعقيبات عليها 
واملناقشات واحلوارات املستفيضة التي دارت بن 

احلضور، خلص املؤمتر للتوصيات التالية:
 احملور األول: واقع ومستقبل التدقيق الشرعي 

في اململكة األردنية الهاشمية
-1 يثني املؤمتر على جهود البنك املركزي 
األردن���ي املستمرة ف��ي م��ج��ال تنظيم وحوكمة 
الرقابة الشرعية على امل��ص��ارف اإلسامية في 

األردن، والتي توجت بإصداره تعليمات احلاكمية 
املؤسسية للبنوك اإلسامية عام 2015م ، ويدعوه 
إلى استمرار  تطوير هذه التعليمات واستكمالها 
مب��ا يكفل وج��ود أج��ه��زة  رقابية شرعية كافية 
وفعالة تضمن حتقيق الغاية املذكورة في شهادة 
تأسيس تلك البنوك وأنظمتها األساسية التي 
تقتضي منها االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية 

في جميع معاماتها.
يوصي امل��ؤمت��ر بسن مزيد م��ن التشريعات 
والتعليمات لتنظيم ك��اف��ة األج��ه��زة الرقابية 
الشرعية في البنوك اإلسامية عموما، والتدقيق 
الشرعي بنوعيه الداخلي واخلارجي على وجه 
اخلصوص التي تضمن متكينه من أداء واجباته 
بكفاءة وفعالية، م��ع وض��ع ش��روط تفصيلية 
واضحة مبا يكفل تولي الكفاءات املناسبة في هذا 

القطاع.
يثمن امل��ؤمت��ر للبنوك اإلسامية ف��ي األردن 
حرصها على االل��ت��زام بتطبيق م��ا نصت عليه 
تعليمات احلاكمية املؤسسية للبنوك اإلسامية 
في محور تنظيم وعمل أجهزة الرقابة الشرعية 
لديها، ويحثها على مزيد من اجلهود لتمكن جهاز 
التدقيق الشرعي الداخلي وتطويره والتركيز على 
إكساب العاملن فيه املهارات الفنية في التدقيق 

والرقابة.
يوصي املؤمتر بتنويع اخلبرات العاملة في 

إدارات التدقيق الشرعي الداخلي؛ بحيث يتكون 
فريق العمل فيها من حملة التخصصات الشرعية 

واحملاسبية واملالية والقانونية.
يوصي املؤمتر اجلهات الرقابية واالشرافية 
بإلزام جميع املؤسسات املالية وشركات التمويل 
والصناديق االستثمارية وشركات التأمن التي 
تنص عقود تأسيسها وانظمتها األساسية على 
التزامها بأحكام الشريعة اإلسامية بتعليمات 
خاصة بحاكمية الرقابة الشرعية على غ��رار 
تعليمات احلاكمية املؤسسية للبنوك اإلسامية 

الصادرة عن البنك املركزي األردني عام 2015 م.
احمل��ور الثاني: التدقيق الشرعي اخلارجي 
في ض��وء معيار احلوكمة رق��م )6( ل� “أيوفي” 

)AAOIFI(
-1 يرى املؤمتر أن التدقيق الشرعي اخلارجي 
ج���زء أس��اس��ي م��ن إط���ار احل��وك��م��ة الشرعية، 
وهو يهدف إلى فحص التزام املؤسسات املالية 
اإلسامية بأحكام الشريعة اإلسامية من قبل 
جهة مستقلة، وعليه فإن وجود إطار فعال للتدقيق 
الشرعي اخلارجي مهم جداً لبيان موقف مستقل 
عن عمل املؤسسة املالية اإلسامية واحلفاظ على 

سمعتها وثقة املتعاملن وأصحاب العاقة.
يثني امل��ؤمت��ر ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��م��ي��زة لهيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية 
في مجال إصدار معايير حوكمة الرقابة الشرعية 

التي توجتها الهيئة بإصدار معيار احلوكمة رقم 
6 بشأن التدقيق الشرعي اخلارجي، كما يوصي 
املؤمتر الهيئة املوقرة ) أيوفي ( بالتواصل مع 
السلطات الرقابية واإلشرافية  في ال��دول كافة 
حلثها على تبني معيار التدقيق الشرعي اخلارجي 
وتنظيم املهنة ومبا يضمن وجود شركات تدقيق 
شرعي خارجي مستقلة ومحترفة لديها موارد 

مالية كافية وكوادر بشرية مؤهلة.
ي��وص��ي امل��ؤمت��ر هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسامية مبراجعة معايير 
احلوكمة الصادرة عنها في ضوء معيار احلوكمة 
رقم 6 بشأن التدقيق الشرعي اخلارجي، وبشكل 
خاص ما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية من حيث 
التعين، والتقرير، واالستقالية والواجبات بهدف 

إزالة أي تعارض قد ينتج عند التطبيق.
يوصي املؤمتر املؤسسات املالية اإلسامية 
– خاصة في ال��دول التي ال تطبق فيها معايير 
أيوفي بصفة إلزامية - بأن تأخذ من جانبها زمام 
امل��ب��ادرة في اعتماد ه��ذه املعايير ومنها معايير 
احملاسبة واحلوكمة، أو االستعانة بها على أساس 
استرشادي، مبا يعزز درجة املعيارية في الصناعة 

املالية اإلسامية. 
احمل���ور ال��ث��ال��ث: توظيف تقنية املعلومات 

)التكنولوجيا( في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي
1 - التدقيق الشرعي اإللكتروني هو: عملية 

تطبيق أي ن��وع م��ن أنظمة احل��اس��وب ملساعدة 
املدقِّق الشرعي في التخطيط والرقابة وتوثيق 
أعمال التدقيق الشرعي. وُيساهم التدقيق الشرعي 
اإللكتروني ف��ي حتسن ك��ف��اءة وفعالية عملية 
التدقيق الشرعي، واملتابعِة اآللية لتوصيات 
 ،Agreed Action Plan التدقيق الشرعي
واستخراِج تقارير ذات تصنيفات مختلفة متعلقة 

بالتدقيق الشرعي.
يدعو املؤمتر شركات تقنية املعلومات لاهتمام 
ببناء أنظمة الكترونية مخصصة للتدقيق الشرعي 
ذات كفاءة وفعالية عالية، وتتسم بالسهولة في 
االستخدام اآلم��ن للمعلومات، وتدعم متطلبات 

التدقيق الشرعي لسد حاجة السوق.
يوصي امل��ؤمت��ر بالعمل على إق��ام��ة ورش��ات 
ع��م��ل متخصصة ت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز توظيف 
تقنية املعلومات ف��ي تنفيذ عمليات التدقيق 
الشرعي واالرتقاء به من خال صياغة تعريف 
موحد للتدقيق الشرعي اإلل��ك��ت��رون��ي، وبيان 
أه��م خصائصه وم��زاي��اه، وص���وره وأشكاله، 
ورف��ع نتائج تلك الورشات إلى هيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية العتمادها 
ضمن معيار خاص ُيضاف إلى معايير احلوكمة 

مبا يخدم دعم أعمال التدقيق الشرعي تقنيا.
يوصي املؤمتر بإدخال التدريب على التدقيق 
الشرعي بواسطة تقنية املعلومات ضمن الشهادات 

املهنية في التدقيق الشرعي أو الدورات العامة.
يدعو املؤمتر املؤسسات والبنوك اإلسامية 
ال��ى تصميم وتطوير تطبيقات وأنظمة خاصة 
بالتدقيق الشرعي االلكتروني، لتجاوز ثغرات 
املمارسة اليدوية، واحلّد من وقوع األخطاء عند 
تنفيذ عمليات التدقيق ويلبي حاجة األط��راف 

املعنية.
يدعو املؤمتر املؤسسات املالية اإلسامية الى 
رفد كادر املدققن الشرعين بذوي املعرفة بتقنية 
املعلومات، أو م��ن أص��ح��اب ال��ك��ف��اءة وال��دراي��ة 
في استخدامها، مع االعتناء بالتدريب املستمر 
للعاملن في اإلدارات الشرعية على استخدام 
التقنيات اآلل��ي��ة وال��ت��زود باخلبرات واملعرفة 

الازمة بصورة تعزز من فاعلية النظام الشرعي.
ي��دع��و امل��ؤمت��ر جميع اجل��ه��ات العاملة في 
الصناعة املالية اإلسامية الى التعاون فيما بينها 
وت��ب��ادل جتاربها وخبراتها في نطاق التدقيق 
الشرعي االلكتروني، مع استكمال ال��دراس��ات 
واألبحاث في هذا النطاق من جوانبه املتعددة، 
وإج��راء استبانات إحصائية ُتبرز العاقة بن 

تقنية املعلومات وجدارة التدقيق الشرعي.
احملور الرابع: التدقيق الشرعي الداخلي على 

عمليات شركات التأمن اإلسامي
1 - يدعو املؤمتر شركات التأمن اإلسامي 
)التكافل( إل��ى توفير ال��دع��م الكافي للتدقيق 
الشرعي ال��داخ��ل��ي مب��ا يضمن حتقيق أه��داف��ه، 
ويضمن قيامه باملهمة املطلوبة منه ملساعدة 
الشركة على القيام مبسؤوليتها جتاه االلتزام 
بأحكام الشريعة اإلسامية على الوجه األمثل، 
وميكنها من معرفة مواطن اخللل الشرعي للعمل 
على معاجلتها وف��ق توجيهات هيئة الرقابة 

الشرعية.
ي��دع��و امل��ؤمت��ر اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��رق��اب��ة 
واالش����راف على ش��رك��ات ال��ت��أم��ن اإلس��ام��ي ) 
التكافل ( الى إص��دار تعليمات  حلوكمة الرقابة 
الشرعية على شركات التأمن اإلسامية و تنظيم  

نشاط األجهزة الرقابية الشرعية عليها.
ي��دع��و امل��ؤمت��ر ش��رك��ات ال��ت��أم��ن اإلس��ام��ي 
)التكافل( إلى احلرص على انشاء إدارات للتدقيق 
الشرعي الداخلي وتعين ك��وادر بشرية مؤهلة 
لهذه الوظيفة يتناسب عددهم وتخصصهم مع 
حجم وطبيعة العمل ف��ي الشركة، م��ع منحهم 
الدعم الكافي لتحسن وتطوير معارفهم الشرعية 
والفنية التي تعينهم على أداء مهامهم على نحو 

احترافي.
يدعو امل��ؤمت��ر العاملن ف��ي إدارات التدقيق 
الشرعي الداخلي في شركات التأمن اإلسامي 
)التكافل( إل��ى االستفادة من خبرات وجت��ارب 
التدقيق الشرعي ف��ي البنوك اإلس��ام��ي��ة، على 
النحو ال��ذي يتناسب مع طبيعة شركة التأمن 
اإلسامي )التكافل( مع بذل اجلهود في ابتكار 

وسائل أخرى للضبط الشرعي.
يدعو املؤمتر ال��ى االهتمام بتطوير وسائل 
وطرق تقييم االلتزام الشرعي في شركات التأمن 
اإلسامي )التكافل( من خال عقد ورشات العمل 
املشتركة مع املراكز البحثية واحملافل العلمية، 
واخل����روج مبنهجية تقييم م��وح��دة لالتزام 
الشرعي، وحتديد درج��ات املخاطر الشرعية، 

وكيفية قياسها.
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ت��واص��ل م��ج��م��وع��ة Ooredoo تنفيذ 
األع��م��ال ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز شبكات 
مختلف شركاتها امل��وج��ودة ح��ول العالم، 
وذلك كجزء من استثماراتها الكبيرة في بناء 
شبكات تتميز بأرقى املواصفات العاملية في 
املناطق التي تتواجد فيها، األم��ر ال��ذي تثق 
الشركة بأنهستتيح الفرصة ألفراد املجتمعات 
لاستفادة من العديد من فرص العمل والتعليم 

والترفيه أينما كانوا. 
وت��أت��ي أع��م��ال تطوير الشبكة ف��ي إط��ار 
برنامج تطوير الشبكات الذي يتم تنفيذه على 
مستوى املجموعة انطاقاً من استراتيجيتها 

لتعزيز التجربة الرقمية لعمائها. 
وكونها أول شركة في العالم تطلق شبكة 
5G على نطاق جتاري في قطر، باإلضافة إلى 
استثماراتها الواسعة في تعزيز شبكاتها في 
 Ooredoo املناطق التي تتواجد فيها، تتصدر
اليوم قطاع التكنولوجيا وحتّقق العديد من 

اإلجنازات على مختلف األصعدة.
فقد منحت مؤسسةOokla® الرائدة عاملياً 
في اختبار وحتليل اإلنترنت أربع من شركات 
Ooredooفي كل من قطر والكويت وُعمان 
وميامنار لقب »أسرع شبكات اتصاالت جوالة 
للنصف األول م��ن 2018«. وق��د استندت 
النتائج على االختبارات التي أجريت في تلك 
األسواق خال الربع األول والربع الثاني من 

 .2018
وق��ال الشيخ سعود ب��ن ناصر آل ثاني، 
 :Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة
»تعتمد معظم احتياجات االتصاالت في هذا 
الوقت على األجهزة الاسلكية، سواء إلجراء 
مكاملات عالية الوضوح، أو استخدام اإلنترنت 
والبقاء على اتصال في أي مكان. ونحن في 
Ooredoo نولي اهتماماً كبيراً بالطريقة التي 
يستخدم بها العماء شبكاتنا، وميكننا ذلك من 
تقييم آدائنا بشكل مستمر ومواصلة تعزيز 
شبكاتنا لتلبية احتياجاتهم اليومية ومتكينهم 
م��ن االستمتاعبتجربة ات��ص��االت انسيابية 

وفائقة السرعة في جميع األوقات.« 
وتواصل مجموعة Ooredoo االستثمار 
بشكل كبير في تطوير شبكاتها في جميع 

األسواق التي تعمل فيها. 
طرح خدمة اجليل اخلامس5G: مستفيدة 
م��ن اإلجن���ازات املهمة التي حققتها سابقاً، 
مثل كونها أول ش��رك��ة ف��ي املنطقة جتري 
جت��ارب على سرعات شبكة 5G وذل��ك خال 
االحتفاالت باليوم الوطني لدولة قطر 2016، 
وعبر استكمال العمل في إنشاء 10 محطات 
 5G 5 في مايو 2017، ومع إطاق خدمةG

للشركات على نطاق جتريبي باالشتراك مع 
اخلطوط اجلوية القطرية في نوفمبر 2017، 
كانت Ooredoo قطر أول مشغل في العالم 
يطلق شبكة 5G تعمل عبر حزمة الطيف 3.5 

غيغاهيرتز. 
 Ooredoo 5 منG وبذلك تكون شبكة
 5G قطر هي أول شبكة من اجليل اخلامس
تتوفر بشكل جت��اري في العالم وه��و سبق 
تكنولوجي مهمفي ق��ط��اع االت��ص��االت على 

مستوى العالم. 
 Ooredoo وباإلضافة إلى ذلك، فقد حققت
قطر إجن���ازاً آخ��ر يعد األول م��ن نوعه على 
مستوى العالم، وذل��ك مع توفير أول أجهزة 
برودباند منزلي متوافقة مع تقنية 5G. ومع 
 5G جتهيز أكثر من 85 برج اتصاالت لشبكة
في عدد من مناطق العاصمة الدوحة، حيث 
جت��ري Ooredoo حالياجًتارب على أول 

أجهزة برودباند منزلي بتقنية 5G في العالم.
وبالفعل، قامت Ooredooقطر مؤخراً 
باختبار ق��وة وق����درات وس��رع��ات شبكتها 
5G عند استخدامها م��ع ع��دد م��ن احللول 
والتطبيقات املعدة لاستخدام في املدن الذكية 
التي ستتوفر مستقباً في قطر. فقد اختبرت 
Ooredoo خال الفعالية العديد من التقنيات 
املبتكرة واملدهشة على مستوى العالم في 
مواقع مختلفة من اللؤلؤة قطر،مثل التاكسي 
الطائر، وحافلة 5G، وق��وارب 5G، وجتربة 
واق��ع افتراضي بتقنية 8K فيأحد القوراب 

الفاخرة باللؤلؤة.
وف��ي الكويت، أطلقت Ooredoo شبكة 

5G في مواقع جتريبية، حيث وصلت سرعة 
اإلنترنت إل��ى 10 غيغابت بالثانية. وجاء 
إط��اق الشبكة مع استعداد الشركة إلطاق 
أكبر شبكة إلنترنت املستقبل فائقة التطور في 

الكويت خال 2018. 
ويأتي إطاق شبكة 5G في أعقاب االنتهاء 
من حتديث الشبكة في أكثر من 1،100 موقع 
في عدة مناطق بالكويت، والذي يهدف لزيادة 
سعة الشبكة. كما قامت Ooredoo الكويت 
ب��زي��ادة ع��دد امل��واق��ع التي تتضمن حتديثاً 
لعرض احلزمة LTE-A لتتوافق مع الهواتف 

الذكية احلديثة بشكل أفضل. 
اماOoredooميامنار فقد جنحت بتوفير 
شبكة 4G+ألكثرمن 244 بلدة ومدينة، مما 
أتاح الفرصةألكثر من 16 مليون من عمائنا 
م��ن ال��وص��ول إل��ى أس��رع خدمة إنترنت في 
ميامنار. ك��ذل��ك، أصبحت Ooredoo أول 
مشغل ف��ي ميامنار يوفر خ��دم��ات الصوت 
عبرLTE )VoLTE(. وكانت الشركة قد 
استكملت في وق��ت سابق من العام احلالي 
عرضاً لشبكة4G Proأظهر جاهزية الشركة 
ل��ط��رح شبكة 5G. وم���ن امل��ت��وّق��ع أن تبدأ 
 5G التجارب على خدمات اجليل اخلامس

هذا العام.
وق���ال الشيخ س��ع��ود تعليقاً على هذه 
اإلجن��ازات املهمة: »مع ازدي��اد عدد األجهزة 
ال��ت��ي مي��ك��ن توصيلها ب��اإلن��ت��رن��ت، ت���زداد 
ر  احلاجة إلى نقل كمية أكبر من البيانات وتوفُّ
تكنولوجيا متطورة تتوافق مع ذلك.لذا، فقد 
 .5Gحان الوقت لتكنولوجيا اجليل اخلامس

إذ ستتيح هذه التقنية حتقيق منواً كبيراً في 
إنترنت األشياء، بحيث نرى معظم األشياء 
التي نستخدمها متصلة بالشبكة وتتواصل 
مع بعضها البعض. وسيختبر العماء حول 
العالم قوة شبكة5Gالتي ستمّكن األفراد من 
االستمتاع أكثر باإلنترنت والشركات من 
تعزيز الكفاءة التشغيلية لديهم أكثر من أي 

وقت مضى.« 
رفع سرعات الشبكة وتوسيع تغطيتها: 
م��ع استمرار العمل على مشاريع حتديث 
 ،Ooredoo الشبكة ف��ي مختلف ش��رك��ات
جنحت Ooredooُعمان في توسيع تغطية 
شبكتها4G عالية السرعة لتشمل أكثر من 
900 موقع، تغطي %90 من سكان السلطنة. 
ك��م��ا جن��ح��ت Ooredooاجلزائر في 
متديد شبكة 4G في مختلف أنحاء اجلزائر 
لتصبح أول مشغل ينجح في تغطية جميع 
ال��والي��ات البالغ عددها 48 والي��ة. وبذلك، 
 4G التي تشّغل أكبر شبكة Ooredoo متكن
في اجلزائر ما يقارب %50 من سكان الباد 
م��ن ال��وص��ول إل��ى اإلن��ت��رن��ت فائق السرعة 
واالستفادة من جميع الفرص الرقمية التي 
يوفرها ذل��ك.  وفي تونس، أصبح الوصول 
إلى خدمات4G عبر شبكة Ooredoo تونس 
متاحاً ل� %92 من السكان، وذلك بعد أن قامت 
الشركة بإضافة أكثر من 350 موقع 4Gجديد 
 Ooredoo لشبكتها. وت��واص��ل إن��دوس��ات
توسيع شبكتها 4Gوتخطط لتوسيع نطاق 
تغطية شبكة اجليل الرابع بشكل كبير في 
2019. ولتلبية االحتياجات املتزايدة لعمائها 
فيما يتعلق بسرعات اإلنترنت، واستخدام 
البيانات، وفترات التأخير وجتربة أفضل 
ملشاهدة الفيديو، كانت Ooredooاملالديف 
أول مشغل في املالديف يوفر شبكة 4G في 
جميع املناطق، وقامت الشركة كذلك بترقية 
إرسال شبكتها إلى بث كامل عبر بروتوكول 
اإلن��ت��رن��ت مم��ا أت��اح لكل مستخدمي شبكة 
Ooredoo االستمتاع بتجربة بيانات مميزة. 
كما كانت Ooredoo املالديف أول شركة من 
شركات مجموعة Ooredoo حتصل على 
ترخيص الطيف ال��ت��رّددي خلدمات 5G في 
فبراير 2018، وتخطط الشركة للبدء بإجراء 
ال��ت��ج��ارب على خ��دم��ات 5G ف��ي املستقبل 

القريب.
أما في فلسطن، فقد جنحت شركة الوطنية 
 Ooredoo موبايل احدى شركات مجموعة
من إط��اق خدمات 3G في الضفة الغربية 
بداية العام، وترى الشركة طلباً قوياً على هذه 

اخلدمة. ومع إطاق هذه اخلدمة.

Ooredoo مستمرة في تطوير شبكات جميع  مجموعة 
شركاتها استعدادًا لتوفير خدمات اجليل اخلامس

عبد العزيز السويلم

صنفت في املركز الثالث عاملًيا كأكثر جهات العمل جاذبية

 12 300 خريج عبر  »EY« توظف 
دولة من بينها الكويت

5Gفي الكويت يونيو املاضي من حفل اإلطاق التجريبي لشبكة  
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حضور كويتي الفت


