
ق���ال ت��ق��ري��ر ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني الصادر أمس الثالثاء 
لقد ارتفع منو االئتمان إلى أعلى 
مستوياته على مدى 13 شهًرا 
ليصل إل��ى %4.3 في ديسمبر 
2018 مقابل %3.1 في العام 
2017، مدعوًما بارتفاع معدالت 
االقراض لقطاع األعمال والقطاع 
ال��ش��خ��ص��ي ع��ل��ى ح���د س���واء، 
إل��ى ج��ان��ب االن��ت��ع��اش املعتاد 
للقروض املتعلقة بشراء األوراق 
املالية في نهاية العام. كما ارتفع 
من��و ال���ودائ���ع إل���ى %3.2 في 
ديسمبر، نتيجة االرتفاع القوي 
في ودائع القطاع اخلاص بنسبة 

%4.1 على أساس سنوي. أما 
بالنسبة ألسعار الفائدة، فقد 
أبقى بنك الكويت املركزي على 
أسعار الفائدة دون تغير بعد 
قيام االحتياطي الفيدرالي برفع 
أسعار الفائدة في ديسمبر، وإن 
كان قد رفع أسعار الفائدة على 
عمليات إعادة الشراء بواقع 25 

نقطة أساس.
وعلى الرغم من تراجع منو 
االق����راض لقطاع األع��م��ال في 
النصف األول من العام 2018، 
إال أنه انهى العام 2018 مرتفعاً 
بنسبة %5.3 على أساس سنوي 
مقابل %3.3 على أساس سنوي 

في العام السابق. ويعزى هذا 
النمو في االس��اس إلى التحسن 
ال��واض��ح ل��ل��ق��روض العقارية 
)%4 على أساس سنوي( والذي 
قابله تراجع معدالت القروض 
لقطاع األع��م��ال )%1.7- على 
أس��اس س��ن��وي(. كما ساهمت 
بيئة ارت��ف��اع متوسط اسعار 
النفط في دعم حتسن الثقة في 
النصف الثاني من العام 2018، 
فيما قد يكون من العوامل التي 
س��اع��دت ف��ي اس��ت��ع��ادة االقبال 
على االئتمان، بعد سداد بعض 
الشركات الكبيرة مديونياتها 

فيالعاماملاضي.

وم���ن ج��ه��ة اخ����رى، ارت��ف��ع 
اإلق�����راض ال��ش��خ��ص��ي بنسبة 
%6.0 ف��ي ديسمبر بدعم من 
النمو القوي للقروض السكنية 
)%6.8 على أس��اس سنوي(. 
ف���ي ح���ن واص���ل���ت ال��ق��روض 
االستهالكية تراجعها، حيث 
انخفضت %2.6- على أساس 
سنوي، فيما يعد أبطأ وتيرة 
لالنكماش على م��دى أكثر من 
عامن مبا قد يشير إلى حتسن 
معدالت اإلق��راض لهذا القطاع 
خالل األشهر املقبلة. إذ قد يكون 
ذل��ك، التأثير االيجابي االول��ي 
لتخفيف بنك الكويت املركزي 

لقيود اإلقراض مؤخراً )نوفمبر 
2018(، حيث سمح برفع احلد 
األقصى للقروض غير السكنية 
إل��ى 25 ضعف ال��رات��ب أو بحد 
أقصى 25،000 دينار كويتي 
)م��ن 15 ضعف أو كحد أقصى 

15،000 دينار كويتي(.
أم���ا بالنسبة للمؤسسات 
املالية غير البنكية، فقد واصلت 
وتيرة تقليص مديونياتها، حيث 
بلغت %19.1- على أس��اس 
سنوي في العام 2018 مقابل 

%11.1- في العام 2017.
من جانب آخر، سجلت ودائع 
ال��ق��ط��اع اخل���اص من���واً بنسبة 

%4.1 في العام 2018 )مرتفعة 
م��ن %3.7 ف��ي ال��ع��ام 2017( 
على خلفية منو كال من الودائع 
حتت الطلب )%2.5 على أساس 
سنوي( والودائع ألجل )6.4% 
على أس��اس س��ن��وي(. ف��ي حن 
ت��راج��ع��ت ال��ودائ��ع احلكومية 
ب��ن��س��ب��ة %1.8 ع��ل��ى أس���اس 
س��ن��وي وذل���ك على ال��رغ��م من 
النمو القوي بنسبة %5.3 على 
أساس شهري في ديسمبر بعد 
تراجعها على مدى خمسة أشهر 
متتالية، األم��ر ال��ذي أدى إلى 
ارت��ف��اع ع��رض النقد مبفهومه 
الواسع )ن2( بنسبة %4 على 

أساس سنوي.
 وبقيت م��ع��دالت اإلق���راض 
التجاري على حالها في الربع 
السابق، فيما ارتفعت أسعار 
الفائدة على ال��ودائ��ع وأسعار 
الفائدة ما بن البنوك، إلى جانب 
ارتفاع في سعر الفائدة احمللي 
على اتفاقية إع���ادة ال��ش��راء. 
ولم يرفع بنك الكويت املركزي 
سعر  اخلصم )معيار الفائدة 
ع��ل��ى ال���ودائ���ع( ب��ع��د أن رف��ع 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األم��ري��ك��ي ف��ي ديسمبر سعر 
الفائدة املستهدف مب��ق��دار 25 
نقطة أساس للمرة الرابعة على 

التوالي في العام 2018. وقد 
ام��ت��ن��ع ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
عن رف��ع سعر الفائدة 3 مرات 
م��ن أص���ل 4 م����رات رف���ع فيها 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
سعر الفائدة، وذلك بهدف دعم 
النمو االق��ت��ص��ادي، إال أن��ه في 
سياق حفاظ البنك املركزي على 
جاذبية الدينار الكويتي وحتفيز 
التدفقات احملتملة، ق��ام برفع 
سعر الفائدة على اتفاقية إعادة 
الشراء مبقدار 25 نقطة أساس 
في ديسمبر، لتتبعه بعد ذلك 
البنوك برفع مماثل على الودائع 

االدخارية.  

رغم التباطؤ في النصف األول

2018 4.3 باملئة خالل  الكويت: حتسن منو االئتمان بنسبة 

بشادي : افتتاح »سوق 
الكوت« في أجواء إحتفالية 

يحتفي “مشروع الكوت”، بإفتتاح “سوق الكوت”، 
وذلك تزامناً مع األعياد الوطنية لدولة الكويت، حيث 
سيستضيف “الكوت” فرقة اجليش لتقدم عرض 
عسكري ميتد من “الكوت مول” إلى “سوق الكوت” 
اليوم األربعاء ، من الساعة 7:00 مساًء معلنة بذلك عن 
إفتتاح “سوق الكوت”. كما وسيقدم “الكوت” العديد 
من األنشطة والفعاليات املميزة اإلحتفالية اخلاصة في 
اإلفتتاح واألعياد الوطنية خالل الفترة ما بن 20 إلى 

26 فبراير. 
وعن فعاليات اإلفتتاح ل� “سوق الكوت” واألعياد 
الوطنية، قالت نرمن بشادي مدير التسويق “ملشروع 
الكوت”: “ نهنىء دول���ة الكويت بعيدي الوطني 
والتحرير ونتمنى دوام نعمة األمن والسالم على دولة 
الكويت وأميرها وحكومتها وشعبها”. “سعداء جداً 
بأن يتزامن إفتتاح “سوق الكوت” مع األعياد الوطنية 
ليستمتع جميع الزوار باألجواء االحتفالية في جميع 

جتارب “املشروع” الستة”.
سيتخلل ج��دول اإلحتفالية باإلفتتاح واألع��ي��اد 
الوطنية خالل األيام ما بن 21 إلى 26 فبراير، ركوب 
ال��ق��وارب املجانية م��ن “مرسى الكوت”، وسيوفر 
امل��ش��روع منطقة األنشطة العائلية التي يتخللها 
فعاليات خاصة باألطفال مثل ال��رس��م على الوجه 
وجتديل الشعر ورسم احلناء وأنشطة الفنون واحلرف 
وسيتم توزيع علم دولة الكويت على جميع احلضور. 
كما سيستمتع ال���زوار في فعاليات منطقة اخليمة 
التقليدية كركن الصقور والتقاط الصور التذكارية، 
إضافة إلى ضيافة كويتية تشمل األطباق واملشروبات 
التقليدية. ه��ذا وسيتواجد فريق عمل رادي��و نبض 
الكويت 88.8 لتقدمي بث مباشر للفعاليات من على 
خشبة مسرح “الكوت مول” مع مسابقات وهدايا 
مبشاركة الزوار. وسيتسنى للزوار االستمتاع بعزف 
املوسيقى  والرقصات الشعبية التي سيقدمها كالً فرقة 
بالل الشامي من خالل األي��ام 21 - 23 فبراير وفرقة 
املاص للفنون الشعبية  خالل األيام 24 - 26 فبراير، 
كما سيحظى جميع ال��زوار بعروض ترويجية مميزة 

في العديد من احملالت التجارية في “الكوت مول”.

»سيمفوني ستايل« 
يستعد لالحتفال

بالعيد الوطني 
 يشهد شهر فبراير في الكويت احتفاالت وفعاليات 
وطنية ب��ارزة أهمها العيد الوطني وعيد التحرير، 
وي��ح��رص ف��ن��دق سيمفوني ستايل ال��ك��وي��ت، على 
االحتفاء بهاتن املناسبتن في جميع منافذه الراقية، 
حيث ستسهم فعالياته املميزة بتعزيز شعور الفخر 

واالعتزاز الوطني. 
وتنتشر االح��ت��ف��االت الرائعة ك��ل ع��ام ف��ي أرج��اء 
الكويت لتجسد مشاعر الفخر واالنتماء التي يكّنها 
السكان لوطنهم األم. ويضمن فريق الفندق لضيوفه 
االستمتاع بتجربة استثنائية ال مثيل لها طوال مدة 

إقامتهم.
حيث تتميز جميع غرف وأجنحة الفندق بإطالالت 
رائعة على اخلليج العربي، ما يتيح للضيوف مشاهدة 

األجواء االحتفالية وخاصة في يومي 25 و26 فبراير.
كما تضفي خيارات أشهى األطباق العصرية في 
مطاعم الوجهة الراقية التي خضعت إلع��ادة جتديد 
شاملة على التجربة مزيداً من ال��روع��ة. حيث ميكن 
للضيوف زيارة مطعم كوتشينا، الذي يبدع فيه الطهاة 
املميزون بتحضير أشهى املوائد املفتوحة خالل وجبات 
الفطور وال��غ��داء والعشاء. بينما يعتبر مطعم لونا 
املختص بتحضير أطايب املطبخ التوسكاني والواقع 
في الطابق 18 من الفندق وجهًة مثاليًة للراغبن 
بتجربة خيارات القائمة املعدة حسب الطلب. وعالوة 
على ذلك، يحظى الضيوف بفرصة االستمتاع بتجربة 
تسوق مميزة ف��ي مجمع سيمفوني م��ول التجاري 

واملتصل بالفندق.

6.4 باملئة على أساس سنوي ارتفاع حجم األصول حتت اإلدارة بنسبة 

15.30 مليون دينار إيرادات »املركز« التشغيلية
أعلنت شركة املركز املالي الكويتي   
عن نتائجها املالية للعام 2018، حيث 
بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 15.30 
مليون دينار كويتي مقارنة ب 15.40 
في العام 2017، مدفوعاً ب��األداء القوي 
ألنشطة اخلدمات املصرفية االستثمارية. 
كما ارتفعت إي���رادات ال��رس��وم وأتعاب 
اإلدارة واخلدمات املصرفية االستثمارية 
بنسبة %22 عن العام املاضي لتصل إلى 
8.93 مليون دينار كويتي، في حن بلغ 
صافي الربح للمساهمن 2.29 مليون 
دينار كويتي بواقع 5 فلس للسهم للعام 
2018 بهامش ربح بلغ %15. وأوصى 
مجلس إدارة “املركز” بتوزيع أرب��اح 

نقدية تبلغ 4 فلس للسهم.
وص�����رح ض�����رار ي���وس���ف ال���غ���امن، 
رئيس مجلس إدارة شركة املركز املالي 
الكويتي “املركز” قائال: “في ظل املخاطر 
اجليوسياسية غير املسبوقة في العام 
2018، حقق “املركز” أداء متفوقاً نسبًيا 
من خالل نشاطي االستثمار في األسهم 
واخلدمات املصرفية االستثمارية. وقد 
أث��رت التحديات في البيئة االقتصادية 
ب��ص��ورة كبيرة على ت��راج��ع الثقة في 
القطاع العقاري في دول مجلس التعاون 
اخلليجي باستثناء ال��ك��وي��ت. وواج��ه 
“املركز” ه��ذه التحديات عبر اتخاذه 
خطوات استباقية متمثلة في املخصصات 
االحترازية وم��ب��ادرات حتسن الكفاءة 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��م��ل اس��ت��خ��دام 
التكنولوجيا على أكمل وج��ه وحتسن 
اإلج�����راءات وال��ع��م��ل��ي��ات ف��ي محفظته 
العقارية، وذلك بهدف احملافظة على رأس 
امل��ال املستثمر وتعظيم العوائد. وعلى 
ضوء ذلك، يسعدني أن أعلن أن “املركز” 
قد حصل على جائزة “أفضل مدير أصول 

في الكويت” من إمييا فاينانس. وتعكس 
هذه اجلائزة خبرات فريق عملنا إلدارة 
األصول في إدارة احملافظ بكفاءة وجناح، 
في ظل التقلبات في األس���واق العاملية 
وأسواق املنطقة. كما حصل “املركز” على 
جائزة “أفضل بنك استثماري في الكويت 
لعام 2018” و”املؤسسة املالية األكثر 
ابتكاراً في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا” م��ن إمييا فاينانس، وجائزة 
“أفضل بنك استثماري ف��ي الكويت” 
م��ن مجلة ج��ل��وب��ال ف��اي��ن��ان��س. وتأتي 
ه��ذه اجلوائز انعكاساً جل��ودة خدماتنا 
املصرفية االستثمارية في مجاالت عمليات 
االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ، وإع���ادة هيكلة 
رأس امل��ال، وإص���دارات األسهم والدين، 
وخدمات اإلدراج. وباإلضافة إلى ذلك، 
حصلت مارمور، الذراع البحثي “للمركز” 
على جائزة “بيت األبحاث األفضل لعام 
2018” من جلوبال إنفستور التابعة 

ليورومني.
وخ��الل العام 2018، حقق “املركز” 
أداًء قوياً مستداماً مدفوعاً بسياسته 
االستثمارية املتنوعة من حيث املنتجات 
االستثمارية وتوزيع األصول. وارتفعت 
رسوم إدارة األصول لتبلغ 7.21 مليون 
دينار كويتي بنسبة %9.5. كما ارتفعت 
رس��وم اخلدمات املصرفية االستثمارية 
إل��ى 1.72 مليون دينار كويتي بنسبة 
%140 مقارنة م��ع ع��ام 2017. وبلغ 
الدخل من االستثمارات الرئيسية 6.43 
مليون دي��ن��ار كويتي ف��ي ع��ام 2018، 
بتراجع قدره %20.2 عن العام املاضي، 
نتيجة النخفاض األرب���اح ع��ن املتوقع 
من الصناديق واألوراق املالية القابلة 
للتداول واألسهم. وارتفعت األصول حتت 
اإلدارة في نهاية ديسمبر 2018 بنسبة 

%6.4 لتبلغ 1.09 مليار دينار كويتي.
وأش����ار ال��غ��امن أن أس����واق األس��ه��م 
العاملية قد واجهت بعض االضطرابات 
ف��ي نهاية ال��ع��ام 2018، حيث تراجع 
مؤشر ستاندرد أن��د ب��ورز 500 بنسبة 
%6.2. كما شهدت األس���واق الناشئة 
تراجعاً ملحوظاً مقارنة باالرتفاعات 
التي شهدتها ف��ي ال��ع��ام 2017. إال أن 
أس����واق األس��ه��م اخلليجية ق��د حققت 
نتائجاً إيجابية خالل العام 2018 مع 
ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألس���واق دول مجلس 
 )MSCI GCC( ال��ت��ع��اون اخلليجي
بنسبة %12 لهذا العام. وجاء هذا األداء 
على خلفية العوائد التي حققتها قطر 
بنسبة %20، تليها أبوظبي والسعودية 
بعوائد بلغت %11.7 و %8.3 على 
ال��ت��وال��ي. ف��ي ح��ن ت��راج��ع أداء سوق 

دبي والسوق العمانية بنسبة 24.9% 
و%15.2 على ال��ت��وال��ي. أم��ا بالنسبة 
للسوق الكويتية، فقد ارتفع املؤشر العام 
بنسبة %9.9، بينما تراجع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة %1.9، ليسجل إجمالي 
ع��وائ��د للمؤشر ال��ع��ام بلغت 5.2%. 
وبشكل عام، شهد الربع الرابع خسائراً 
للعوائد التي حققتها األسواق في التسعة 
أشهر األول���ى. وت��أث��رت أس��واق األسهم 
العاملية باألزمة التجارية بن الواليات 
املتحدة األمريكية وال��ص��ن، وارت��ف��اع 
أسعار الفائدة األمريكية، وتدفقات رأس 
املال من األس��واق النامية. وفي ظل هذه 
ال��ظ��روف العاملية واإلقليمية، حققت 
معظم صناديق “املركز” لألسهم أداًء 
معتدالً، حيث سجل كٌل من صندوق املركز 
لالستثمار والتطوير “ميداف” وصندوق 
املركز للعوائد املمتازة “ممتاز” عوائد 
سنوية بنسبة %9.3 و %9.0 على 
التوالي. وسجل صندوق املركز اإلسالمي 

عوائد سنوية بنسبة 7.8%. 
وارتفع إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد 
أند ب��ورز مينا للصكوك والسندات على 
أس���اس س��ن��وي ح��ت��ى ت��اري��خ��ه بنسبة 
%0.39. وك��ان أداء “صندوق املركز 
للدخل الثابت” إيجابياً ومستقراً، على 

الرغم من األداء القوي لفئات األص��ول 
األخ��رى. وحقق “صندوق املركز للدخل 
الثابت” أفضل أداء مقارنة بالصناديق 

اإلقليمية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
أما فيما يخص االستثمار العقاري في 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ظل الضعف مهيمناً على أدائ��ه��ا خالل 
ال��ع��ام، مم��ا أدى إل���ى خ��ف��ض م��ع��دالت 
اإليجارات وقيم املبيعات بنسبة 15% 
في العام 2018 في اإلم��ارات العربية 
املتحدة والسعودية. إال أن أداء السوق 
العقاري الكويتي ك��ان مستقراً. ومن 
املتوقع أن تستمر التقلبات في النمو 
االق��ن��ص��ادي العاملي ف��ي التأثير سلباً 
على قطاع العقار على امل��دى القريب. 
وعلى الرغم من ظ��روف السوق، متكن 
فريق “املركز” لالستثمار العقاري في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من احلفاظ على معدالت إشغال مرتفعة 
عبر محفظته لألصول املدرة للدخل مبا 
يزيد عن %95 في الكويت واإلم��ارات 
والسعودية. وقد وصلت األصول التي 
مت إطالقها مؤخراً في الكويت )املها( وفي 
اإلمارات )بوردووك( مستويات إشغال 
بلغت %85 و%100 على التوالي خالل 

العام 2018.
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ارت��������ف��������اع م������ع������دل أن�����ش�����ط�����ة اإلق�����������راض 
 5.3 ب�����ن�����س�����ب�����ة  األع�����������م�����������ال  ل������ق������ط������اع 
ب����������امل����������ئ����������ة ع����������ل����������ى أس�������������������������اس س��������ن��������وي

على  باملئة   6 ينمو  الشخصي  اإلقراض 
السكنية للقروض  القوي  النمو  خلفية 

ودائ�����������������ع ال�������ق�������ط�������اع اخل��������������اص ت����رت����ف����ع 
ح����ن  ف�����������ي  ب��������امل��������ئ��������ة   4.1 ب������ن������س������ب������ة 
ت��������راج��������ع��������ت ال��������������ودائ��������������ع احل������ك������وم������ي������ة 

ضرار الغامن

FUN الشركة استعرضت الفرص املتاحة للطلبة للعمل بدوام جزئي في برنامج 

»زين« ُتشارك في معرض القبول اجلامعي 
السنوي بجامعة الكويت 

أعلنت زين عن ُمشاركتها في 
أنشطة معرض القبول اجلامعي 
السنوي السابع بجامعة الكويت، 
وال���ذي نّظمته ع��م��ادة القبول 
والتسجيل ف��ي م��س��رح الشيخ 
عبدالله اجلابر الصباح باحلرم 
اجل��ام��ع��ي ف��ي منطقة الشويخ 
حتت رعاية مدير جامعة الكويت 
د. حسن األن��ص��اري وحضور 
عميد القبول والتسجيل د. علي 

املطيري.  
وذك����رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
صحافي أنها حترص باستمرار 
ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة ف���ي مختلف 
الفعاليات الطالبية التي ُتنّظمها 
اجلامعات والكليات احلكومية 
واخلاصة على مدار العام ومنها 
م��ع��ارض ال��ق��ب��ول والتسجيل، 
وذل��ك في إط��ار التزامها بتوفير 
فرص العمل والتدريب للمواهب 
الوطنية الشابة لتجربة العمل 

في قطاع االتصاالت الذي يعتبر 
أح��د أه��م الصناعات التي ُتسهم 
ب��االرت��ق��اء باقتصاد ال��دول��ة في 

القطاع اخلاص الكويتي. 
وب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ت��واج��دت 
ف���ي امل���ع���رض ع��ب��ر ج��ن��اح��ه��ا 
اخل��اص، وال��ذي قامت من خالله 
باستعراض الفرص الوظيفية 
وال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��اح��ة للطلبة 

اجلامعين للعمل ب��دوام جزئي 
ض��م��ن ب��رن��ام��ج “شبكة شباب 
زين” FUN، هذا باإلضافة إلى 
ت��ع��ري��ف زوار امل��ع��رض ببيئة 
عمل زين املميزة، وتقدمي شرح 
تفصيلي عن طبيعة عمل مختلف 

اإلدارات والقطاعات.
وأف���ادت الشركة أن��ه��ا قامت 
ب��ت��ع��ري��ف زوار امل��ع��رض على 

جت��رب��ت��ه��ا ال���رائ���دة ف���ي ق��ط��اع 
االت���ص���االت واستراتيجيتها 
ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ع��ن��اص��ر 
البشرية، حيث أن سياسة عملها 
حتتوي على العديد من احملفزات 
الوظيفية التي تضمن حتقيق 
أعلى كفاءة إنتاجية، مع احلرص 
على االرت��ق��اء ب��ق��درات مواردها 
البشرية إلع��داد قيادات وطنية 
ق����ادرة ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال مسيرة 

التطور.
وتؤمن زين بضرورة تواجدها 
ف��ي الفعاليات واألح����داث التي 
تتبنى مستقبل الشباب الكويتي 
ومنها معارض القبول واملعارض 
الوظيفية املختلفة، حيث تعتمد 
من خاللها على ج��ذب الكفاءات 
الوطنية القادرة على إث��راء آلية 
ومنظومة العمل لديها، فالشركة 
تؤّكد على أهمية قطاع امل��وارد 

البشرية.

املطيري يتوسط مسؤولي زين في جناح الشركة باملعرض

»Ooredoo«  تستعرض  
5G خالل املؤمتر  تقنيات 

العاملي للجوال
 5G القدرات الفائقة لشبكتها ،Ooredoo من املنتظر أن  تستعرض
خالل املؤمتر العاملي للجوال املقرر إقامته في برشلونة خالل الفترة من 
25 وحتى 28 فبراير، والذي سيقام حتت شعار “االتصاالت الذكية” 
ومن املتوقع أن يحضره أكثر من  107،000 من اخلبراء والعاملن في 

قطاع االتصاالت.
 وخالل املؤمتر، ستقدم Ooredoo عروضاً مباشرة وتفاعلية لزوار 
جناح Ooredoo تساعدهم في التعرف عن قرب حول كيفية مساهمة 
التكنولوجيا في توفير خدمات وتطبيقات عملية مبتكرة تعتمد على 
شبكة 5G، ومن بينها حل ذكي مخصص لألهالي يساعدهم في تتبع 
مواقع أطفالهم، باإلضافة إلى عدد من التطبيقات الذكية املتصلة التي 
ستمنح الزوار جتربة مميزة  خالل حضورهم لألحداث املهمة مثل بطولة 

كأس العالم لكرة القدم في قطرعام 2022. 
وستعرض Ooredoo ريادتها وابتكاراتها في تقنيات 5G إلى جانب 
مجموعة من اخلدمات واحللول املستقبلية التي ستعتمد على السرعة 
 Ooredoo 5. وخالل العام املاضي،  أطلقتG والسعة الفائقتن لشبكة
قطر أول شبكة 5G جتارية على مستوى العالم، وأجرت أول اتصال 
دولي عبر شبكة 5G في العالم العربي. وقد جهزت   Ooredoo أكثر من 
100 موقعاً  في قطر بشبكة 5G حتى اآلن، كما أجرت اختبارات وجتارب 
ناجحة لشبكة  5G في إندونيسيا والكويت، وأسست مركًزا لتكنولوجيا 
5G في ميامنار.  وفي هذا الصدد، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، 
 5G بعد أن أطلقنا شبكة“ :Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة
Ooredoo في قطر خالل عام 2018، نتطلع اآلن لعرض مجموعة من 
 ،5G اخلدمات واحللول والتطبيقات العملية التي ستعمل عبر شبكة

 .5G مستفيدة من السعات والسرعات الفائقة التي توفرها شبكة
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