
نظم املركز املالي الكويتي »املركز« مؤخراً 
ورش��ة عمل مبنية على دراس��ات ح��االت لقادة 
ف��رق عمله وموظفيه ح��ول »التكنولوجيا 
املالية احلديثة« في فندق جي دبليو ماريوت 
- الكويت، قدمها بوسكي سابرامانيان، رئيس 
القسم الرقمي في شركة أيوا ميديا، وأدار فيها 
اجللسات التفاعلية، وعرض فيها حتليالته حول 
أحدث االجتاهات العاملية في مجال التكنولوجيا 
املالية، مع التركيز على مجالي إدارة األصول 
واخلدمات املصرفية االستثمارية. وكان الهدف 
من ورشة العمل تعزيز مكانة “املركز” كشركة 
رائ��دة في حتقيق نقالت نوعية بإضفاء معنى 
جديد ملفهوم االبتكار في مجال اخلدمات املالية 
لتحقيق النمو املستدام عبر إثراء جتربة العمالء 
وإط��الق منتجات استثمارية مبتكرة وتعزيز 

كفاءة العمليات.
وع��ل��ى م��دى ي��وم��ن، ق��ام ق���ادة ف��رق عمل 
“املركز” ب��اك��ت��ش��اف االجت���اه���ات العاملية 
واإلقليمية حول دور التكنولوجيا املالية في 
تشجيع االبتكار في املنتجات االستثمارية 
وخدمة العمالء. وساهمتاجللسات النقاشية 
املتعددة في إلهام احلضور وإثارة األفكار حول 
كيفية تعزيز “املركز” لعقلية االبتكار على 
أكمل وجه، وسبل مواجهة التحديات التي قد 

تعوق عملية تبني التغيير.
وصرح مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس 
التنفيذي “للمركز” ق��ائ��اًل: “تعكس ورشة 
العمل، التي استمرت على مدى يومن، حرص 
“املركز” املستمر على االبتكار القائم على 

تطبيق التكنولوجيا، واالستمرار في البناء 
على جناحات “املركز” في إط��الق املنتجات 
واألدوات االستثمارية املبتكرة عبر مسيرته. 
ولم تسهم هذه املنتجات املبتكرة في حتقيق 

التطور في القطاع املالي في الكويت فحسب، 
ب��ل ساهمت أي��ض��اً ف��ي تعزيز بيئة شاملة 
للتطور التكنولوجيبن الشركات الكويتية 
ورواد االع��م��ال.وي��رت��ك��ز توجهنا لتطبيق 

التكنولوجيا املالية على ثالثة محاور: متابعة 
النماذج التكنولوجية املتطورة ع��ن كثب، 
وتقييم تأثيرها من حيث خلق قيمة مضافة 
“للمركز”، والتركيز على سبل تطبيقها 

بنجاح. ومع تسهيل التكنولوجيا املالية في 
الوقت احلالي إلمكانية الوصول إلى العديد 
من الفرص )مثل الذكاء االصطناعي والبلوك 
تشن(، فإن “املركز” مبكانة جيدة متكنه من 

االرتقاء على منحنى التعلم واالستمرار في 
رحلته الرقمية، ليس فقط ليصبح الشركة 
األكثر ثقة في مجال إدارة األصول واخلدمات 
االستثمارية املصرفية في الكويت، بل أيضاً 

واألكثر ابتكاراً.”
واتخذت ورشة العمل طابعاً عملًيا يغطي 
البيئة الرقمية بالكامل، مع إتاحة النقاشات 
حوالملشهد العام للتكنولوجيا املالية العاملية 
احل��دي��ث��ة، واالجت���اه���ات الرقمية ف��ي إدارة 
الثروات، والتكنولوجيا في املجال العقاري، 
والتحديات في مجال إشراك العمالء، وعمليات 
تطوير املنتجات اجل��دي��دة، ومفهوم جتربة 
العميل.كما وف��رت ال��ورش��ة فرصة لتبادل 
األفكار عن التغيير املطلوب في الثقافة وطرق 
التفكير  ف��ي “فن إي��ج��اد ال��ف��رص املمكنة” 
وحتديد املهارات املطلوبة لتطبيق التحوالت 
القائمة على التكنولوجيا ف��ي املمارسات 

العملية.
وع��ل��ى م���دى ت��اري��خ��ه، ح���رص “املركز” 
على وض��ع االبتكار ف��ي املنتجات وتطبيق 
التكنولوجيا في أولوياته، مما مكنه من توفير 
قيمة تنافسية لعمالئه. ومتاشياً مع هذا النهج، 
ساهمت النقاشات في ورشة العمل ودراسات 
احل��االت املعروضة في متكن قادة فرق عمل 
“املركز” من تطوير رؤية “املركز” في املجال 
الرقمي، وذل��ك لضمان استمرار متاشيها مع 
التوجه االستراتيجي الكلي للشركة وتعزيز 
دوره��ا في تقدمي جتربة مميزة للعمالء في 

مختلف خدماته.

خالل ورشة عمل لقادته حول كيفية تطبيقها لصالح عمالئه

»املركز«: تطبيق استراتيجيات التكنولوجيا املالية الناجحة ميثل نقلة نوعية

بحضور نخبة من مسؤولي القطاعني العام واخلاص

»زين« تؤكد شراكتها في رؤية 
»2035 »كويت جديدة 

شاركت زين في مؤمتر “إنترنت 
األش��ي��اء: ق��ي��ادة مستقبل الكويت 
 Oliver الرقمي” الذي نّظمته شركة
Wyman ب��ال��ت��ع��اون م��ع مجلة 
 Bloomberg Businessweek
ال��ش��رق األوس���ط، وذل��ك ف��ي فندق 
جميرا بحضور نخبة من مسؤولي 
ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل�����اص في 

الكويت.  
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
صحافي أن أعمال املؤمترشهدت 
ح��ض��ور رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات م. 
سالم األذينة، واملدير العام ملؤسسة 
امل��وان��ئ الكويتية الشيخ يوسف 
ال��ص��ب��اح، وامل��دي��ر ال��ع��ام للجهاز 
امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات 
قصي الشطي، والرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا في زين الكويت نّواف 
الغربللي، وال��رئ��ي��س التنفيذي 
لألعمال واحللول في زين الكويت 
ح��م��د امل������رزوق، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
العديد م��ن امل��س��ؤول��ن واخل��ب��راء 
واملُتخصصن في قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات. 
وبينت زينأن ُمشاركتها في هذا 
امل��ؤمت��ر أت��ت لُتسلّط ال��ض��وء على 
جتربتها ال��رائ��دة ف��ي دف��ع عجلة 
التحّول الرقمي في الكويت من خالل 
متكن حياة ذكية وقطاعات أعمال 
ذات ك��ف��اءة عالية بصفتها إح��دى 
أكبر م���زّودي االت��ص��االت الرقمية 
املتكاملة على مستوى املنطقة، 
فالشركة تعتبر نفسها شريكاً فّعاالً 
في صنع مستقبل احلياة الذكية في 

الكويت. 
وف�����ي ال��ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ألعماالملؤمتر، قال الرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا في زين الكويت نّواف 
الغربللي “ التأثيرات الناجمة عن 
عملية التحول الرقمي طالت العديد 
من الصناعات والقطاعات، وليس 
صناعة االت��ص��االت فحسب، حيث 
امتد تأثيرها إلى قطاعات الصحة 

والتمويل والتعليم وغيرها”.
وأضاف الغربللي قائال”استخدام 
 IoT أحدث تقنيات إنترنت األشياء
التي تربط األج��ه��زة اإللكترونية 
ببعضها البعض، ساهم في توفير 
أفضلية غير مسبوقة م��ن ناحية 
السرعة والكفاءة التشغيلية، ولذلك 
فنحن اليوم ميكننا رؤي��ة العديد 
م��ن الشركات التي فشلت بسبب 
عدم مواكبتها للتغيرات املصاحبة 

لعملية التحول الرقمي”. 
وب��ن الغربللي قائال “ إن وقع 

تأثير عملية التحّول الرقمي لم تطل 
الشركات فحسب، بل امتدت لتؤّثر 
على ُم��دن ودول بأكملها، وه��ذا هو 
محور استراتيجية التحول الرقمي 

لدينا في زين في الوقت احلالي”.
وتابع قائال “نحن في زين نعتبر 
أنفسناشريكاً رئيسياً في حتقيق 
أهداف خطة التنمية لدولة الكويت 
املنبثقة عن تصّور حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول 

العام 2035”.
وأوض����ح ق��ائ��ال “نتطلع إل��ى 
ُمشاركةالقطاع ال��ع��ام ف��ي تنفيذ 
هذا الهدف، واملساهمة في حتقيق 
ال��رك��ائ��ز السبع الرئيسية التي 
وضعتها رؤي���ة الكويت لتعزيز 
التنمية االقتصادية والتنوع الرقمي 
عبر تقدمي أحدث حلولنا املبتكرة في 
مجاالت متكن حياة ذكية ومجتمع 
آم��ن وقطاعات أع��م��ال ذات كفاءة 

عالية “.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لألعمال واحللول في زين 
الكويت حمد امل���رزوق “ اكتسبت 
تقنيات إنترنت األشياء IoTأهمية 

ك��ب��ي��رةم��ع ت��زاي��د وت��ي��رة ال��ث��ورة 
الرقمية التي متر بها الشركات حول 
العالم، حيث توّفر ه��ذه التقنيات 
مجموعة واس��ع��ة م��ن التطبيقات 
ال��ت��ي تعتمد على ح��ل��ول إنترنت 
األش��ي��اء لتطوير أدوات جديدة 
تساهم بتعزيز مستوى اخلدمات 
املقدمة من قبل الهيئات والشركات 

في القطاعن العام واخلاص “. 
وأض����اف امل����رزوق ق��ائ��ال “ مع 
سرعة التطور التكنولوجي، تغيرت 
معدالت تقنيات اإلنتاجيةاملستخدمة 
في الشركات، ولهذا فنحن في زين 
ملتزمون باالستثمار في مجاالت 
إنترنت األش��ي��اء لتوفير تقنياتها 
وأح��دث حلولها املُبتكرة لكل من 
القطاع احلكومي ومجتمع األعمال 

في الكويت”.
وك��ش��ف امل���رزوق أنرحلة زين 
ب���دأت نحو ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ُمنذ 
فترة، وكانت أول ثمارها مشاركتنا 
للقطاع ال��ع��ام ف��ي تنفيذ مشروع 
العّدادات الذكية مع وزارة الكهرباء 
وامل��اء، وف��ي مطلع العام اجل��اري، 
أطلقنا عالمتنا التجارية اجلديدة 
حت��ت اس���م Zain LIFE، وه��ي 
محفظة خدمات رقمية مرنة تتضمن 

خدمات متعددة ومبتكرة للمساهمة 
في صنع املستقبل الرقمي واحلياة 
الذكية لقطاعي األف��راد واألعمال، 
وذل���ك استكماالً ل��ري��ادة زي��ن في 

السوق الكويتي وفي املنطقة “.
 Oliver ووف��ق توقعات شركة
Wyman، من املتوقع زيادة عدد 
األجهزة املتصلة باإلنترنت عامليا 
إل��ى ما بن 50 و100 مليار جهاز 
بحلول عام 2020، بارتفاع ملحوظ 
عن 15 مليار جهاز في عام 2014، 
وستشكل ه��ذه األج��ه��زة املتصلة، 
مبا فيها السيارات ذاتية القيادة 
وال��ط��ائ��رات ب��دون طيار وأجهزة 
ضبط نبضات ال��ق��ل��ب، ج���زءا من 
قطاع إنترنت األشياء الناشئ الذي 
تبلغ قيمته مليارات ال���دوالرات، 
كما ستسهم هذه األجهزة أيضا في 
توفير كميات كبيرة من البيانات 
ال��ت��ي س��ت��س��اع��د، ع��ب��ر حتليلها 
ومعاجلتها، ف��ي إح���داث تطورات 
هائلة لألنظمة واخل��دم��ات نظرا 
ملا ستقدمه من معلومات متعمقة 

وقيمة.
ه���ذا، وي��ش��ه��د ق��ط��اع إنترنت 
األش��ي��اء ف��ي منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي تطوراً سريع 
ال��وت��ي��رة، وذل��ك تزامناً م��ع قيام 
ال��ع��دي��د م��ن ش��رك��ات االت��ص��االت 
باستبدال البنية التحتية التقليدية 
ب��أح��دث خ��دم��ات اجل��ي��ل ال��راب��ع 
واإلنترنت عبر األلياف البصرية،  
كما وصلت شركات االتصاالت في 
املنطقة أيضاً إلى مراحل متقدمة 
م��ن جت���ارب تكنولوجيا اجليل 
اخل��ام��س، وال��ت��ي ستلعب دوراً 
م��ح��وري��اً ف��ي متكن تكنولوجيا 

إنترنت األشياء.

املتحدثون مؤمتر »إنترنت األشياء«

بعض املشاركن في ورشة العمل

»اخلير الوطنية« تغير هدف 
ملكيتها في »الساحل« إلى التخارج

أعلنت شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات تغير هدف ملكيتها 
في شركة الساحل للتنمية واالستثمار، املدرجة ببورصة الكويت من 

استثمار طويل األجل إلى التخارج من االستثمار.
وحسب بيان الساحل امس  األحد، فإن اخلير تستهدف التخارج من 

ملكيتها البالغة %35.2 في الساحل والتي متثل 220.1 مليون سهم.
يشار إل��ى أن اخلير الوطنية تستحوذ بصورة مباشرة وغير 
مباشرة على %35.20 في الساحل، فيما ميتلك عبداللطيف السهلي 

%22.30 في األخيرة.
ويبلغ رأس مال الساحل 62.5 مليون دينار، موزعاً على 625.3 

مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وكانت أرباح الساحل قد ارتفعت في الربع الثالث من العام اجلاري 
بنسبة %95.3 لتصل إلى 693.61 ألف دينار، وسجلت الشركة 
أرباحاً خالل التسعة األشهر األولى من 2018 بقيمة 315.66 ألف 

دينار، بتراجع سنوي 52.5%.

اخلير الوطنية تتخارج من الساحل
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ال���غ���رب���ل���ل���ي: ت����أث����ي����رات ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ح���ول 
ال��رق��م��ي ط��ال��ت ال��ع��دي��د م���ن ال��ص��ن��اع��ات 

املرزوق: ملتزمون باالستثمار في مجاالت 
إن����ت����رن����ت األش������ي������اء ل���ل���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي 
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ضمن إطار مسؤوليتها االجتماعية

VIVA تستقبل طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

ض��م��ن إط����ار ال��ت��واص��ل ب���ن ش��رك��ة االت���ص���االت ال��ك��وي��ت��ي��ة 
VIVA،والقطاع التعليمي والتربوي، قام طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا – قسم علوم الكمبيوتر )الشبكات( بإشراف 
الدكتورة إسراء عمران، بزيارة املبنى الرئيسي ل�VIVA في برج 

أوملبيا.
وف��ي ه��ذه املناسبة، ق��ال عبد ال���رزاق ب��در العيسى، مدير إدارة 
إتصاالت الشركات في VIVA: “نحرص دائماً في VIVA على 
دعم ومساندة القطاع التعليمي وطلبة الكويت في الداخل واخلارج 
في مختلف اإلختصاصات تنفيذاً لبرنامجنا للمسؤولة اإلجتماعية، 
إلمياننا أنهم عماد الوطن ومستقبله، ل��ذا ف��إن زي��ارة قسم علوم 
الكمبيوتر في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا نالت إهتمام 
قطاع التوكنولوجيا لدى VIVA، حيث وضع موظفو هذا القطاع 
كافة خبراتهم في تصّرف الطلبة الطالعهم عن كثب عن العمل امليداني 

في مجال التكنولوجيا.”   
وجال الطلبة على بعض اإلدارات واألقسام والسيرفرات واألجهزة 
في VIVA فضالً عن زيارة مواقع وأبراج الشركة اخلارجية. وقد 
مت تعريف الطلبة عن  VIVAوعن منتجاتها وخدماتها احلصرية 

وإستراتيجيتها املتبعة للتكنولوجيا ونظم املعلومات.
وقد أجرى فريق عمل قطاع التكونولوجيا في VIVA من مختلف 
األقسام، شرحاً أمام الطلبة عن القطاع والتخصصات وعدد املوظفن، 
 ،VIVA وعن دور تكنولوجيا ونظم املعلومات في دعم إستراتيجية

كما تطرق للنظم املعلوماتية املستخدمة لدعم بعض اإلجراءات.

جانب من استقبال الطلبة 

»عقار« تدخل في استثمار 
بالواليات املتحدة

أعلنت شركة عقار لالستثمارات العقارية الدخول في استثمار 
عقاري بوالية نيوجيرسي في الواليات املتحدة األمريكية بقيمة 5 

مالين دوالر )يعادل 1.53 مليون دينار(.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت امس  األحد، إنها دخلت 
في االستثمار بالتحالف مع مجموعة من املستثمرين، منوهة إلى 
أن��ه عبارة عن مقر رئيسي مؤجر بالكامل لشركة “ريل أوجلي 
أوبيراشن” التابعة اململوكة بالكامل لشركة “ريال أوجلي القابضة” 

املدرجة ببورصة نيويورك.
وتوقعت عقار زي��ادة إيراداتها السنوية مببلغ 140 ألف دينار 

تقريباً، وذلك كأثر مالي لتوقيع الصفقة.
وكانت أرب��اح الشركة قد تراجعت في الربع الثالث من العام 
اجلاري بنسبة %3.8 إلى 331.9 ألف دينار، وسجلت عقار أرباحاً 
خالل التسعة األشهر األول��ى من العام اجل��اري بقيمة 1.04 مليون 

دينار، بنمو سنوي 0.9%.

Apple Watch اجلديدة  Ooredoo  توفر  

آل ثاني:إجناز تاريخي للكويت 
ولقطاع االتصاالت في البالد

  eSIMبعد أيام قليلة من إعالنها طرح خدمة الشريحة اإللكترونية
 Apple Watch-Series4  ألول مرة في الكويت وحصريا على
GPS + Cellularاجلديدة ، أعلنت Ooredoo الكويت حتقيقها 
جناحا مميزا مقدمة وبكل فخر لدولة الكويت إجن��ازا غير مسبوق 
يضاف لرصيد البالد في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث جاءت 
الكويت من بن 23 دول��ة فقط التي توفر ساعةApple  اجلديدة 
مع eSIMوحصرياعن طريق شركة Ooredoo في الكويت. كما 
وسجلت الشركة إجنازا آخر حيث أنها تطرح هذه اخلدمة حصريا مع 

مشغل آخر في اخلليج فقط. 
 Ooredoo وح��ول ه��ذا اإلجن���از، أع��رب الرئيس التنفيذي في
الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عن فخره وسعادته بهذا 
اإلجن��از وقال” فخورين للغاية ونحن نرى خططنا وجهود جميع 
العاملن في الشركة تتوج اليوم بنتائج طيبة نفتخر بها ونقدمها 
هدية للكويت وجلميع عمالئنا. واختيارنا واختيار الكويت من بن 
قائمة الدول التي متنح هذه األولية من قبل شركة Apple يعد إجنازا 

تاريخيا للكويت ولقطاع االتصاالت في الكويت”.
 Ooredoo ومن جهته أشار مدير أول إدارة االتصال املؤسسي في
الكويت مجبل األيوب إلى اإلقبال الكبير من العمالء ومنذ يوم اجلمعة 
 Apple Watch-Series4 GPS + Cellular املاضي على شراء
اجلديدة وقال “ لقد شهدت عدة فروع وخاصة املطار واألفنيوز إقباال 
كبيرا من العمالء وكذلك على موقعنا اإللكتروني حيث حرص العمالء 
على اقتناء الساعة اجلديدة واإلستفادة من تفعيل خدمة eSIM فقط 

“Ooredoo على شبكة

مجبل األيوبمحمد آل ثاني

تابعة ل�»دار الثريا« تبيع عقارًا 
ب�600 ألف دينار

14.6باملئة »األوارق املالية« تبيع 
من حصتها ب�»التعمير«

قامت إحدى الشركات التابعة لشركة دار 
الثريا العقارية ببيع عقار مبنطقة العارضية 
احلرفية مببلغ 600 ألف دينار )1.97 مليون 

دوالر(.
 وحساب بيان دار الثريا لبورصة الكويت 
امس األح��د، فإنه من املتوقع حتقيق خسائر 
مببلغ 50 ألف دينار كويتي )164.47 ألف 

دوالر(.

ولم تشر دار الثريا في البيان إلى الشركة 
التابعة التي باعت العقار، أو نسبة ملكيتها 

في التابعة.
وكانت دار الثريا قد حتولت إيجابياً في 
الربع الثالث من العام اجلاري مسجلة أرباح 
بقيمة 147.19 أل��ف دي��ن��ار، مقابل خسائر 
الفترة املناظرة م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي البالغة 

51.87 ألف دينار.

قامت مجموعة األوراق املالية ببيع 
35 مليون سهم متثل %14.6 في 
شركة التعمير لالستثمار العقاري، 
املدرجة ببورصة الكويت للمشتري 
امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي بقيمة 1.19 

مليون دينار )3.91 مليون دوالر(.
وحسب بيان بورصة الكويت البوم 
األح���د، أن متوسط سعر السهم في 

الصفقة بلغ 0.034 دينار، علماً بأن 
املركز اشترى األسهم لصالح العميل 

يوسف العيسى.
يشار إلى أن ملكية التعمير كانت 
تتوزع بن %50.87 لصالح شركة 
املصالح العقارية، و%25 لصالح 
مجموعة األوراق املالية، و17.86 
لشيخة خالد الصباح “شركة املليح 

العقارية”. ويبلغ رأس مال التعمير 24 
مليون دينار، موزعاً على 240 مليون 
سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 
الواحد. وكانت مجموعة األوراق املالية 
قد أعلنت نهاية نوفمبر املاضي، تغير 
ه��دف متلك شركة مجموعة األوراق 
املالية في شركتي املصالح العقارية، 

والتعمير لالستثمار إلى تخارج.


