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سياسات وإستراتيجيات االبتكار وأدواتها.. ترسم مالمح املستقبل

علي إبراهيم

لليوم الثاني على التوالي، 
اســتمرت فعاليــات املؤمتــر 
الثالــث  العاملــي  االفتراضــي 
االبتــكار  منظومــة  لدعــم 
والتكنولوجيا وريادة األعمال 
الــذي  والــذكاء االصطناعــي، 
يقام حتت رعاية وكيلة وزارة 
املالية أســيل املنيفي، وتنظمه 
د.هنادي املباركي رئيسة املؤمتر 
واملؤسسة لشركة إيكوسيستم 
لالستشارات االقتصادية، وسط 
مشاركة واسعة من الشخصيات 
الكويتية واخلليجية والعربية 
والعامليــة، الذيــن تطرقوا إلى 
سياسات واستراتيجيات االبتكار 
وأدواتها لرسم مالمح املستقبل.
التربيــة  وقالــت وزيــرة 
الســابقة د.موضي احلمود إن 
املؤمتر يعد مــن أهم املبادرات 
اخلليجيــة املميــزة فــي مجال 
االبتكار والتكنولوجيا وريادة 
األعمال، إذ يعقد مبشاركة فاعلة 
من نخبة خليجية وعاملية من 
خبراء االبتــكار والتكنولوجيا 
والــذكاء االصطناعــي، ومــن 
أصحــاب  القرار ومــن املهتمني 
املؤسســات  فــي  والعاملــني 
األكادميية والتمويلية والقطاع 
احلكومــي واخلــاص خليجيا 

وعربيا وعامليا.
وذكــرت أن مــن أهم أهداف 
الكويــت ٢٠٣٥،  اســتراتيجية 
التحول مــن االقتصاد الريعي 
إلى االقتصــاد الرقمي، مطالبة 
العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وخاصة اجلامعــات بأن ترعى 
هذا التحول وتكون إحدى أدواته، 
وذلــك بــأن تكون مؤسســات 
وجامعــات تعليمية من اجليل 
الرابــع راعية لثقافــة االبتكار 
وتفعيــل آليــات عملية تضمن 
تدفقا مستمرا لالستراتيجيات 
لرســم  االبتكاريــة  واألدوات 
مالمح املســتقبل نحو التحول 
الرقمي املنشــود والذي تصبو 
إليه الدول ملا له من أثر مباشر 
على االقتصاد احمللي والعاملي 
وخلق فرص عمل جديدة وزيادة 
معدل منو الشركات في السوق، 

بأســره». وأشار إلى أن القبس 
متيزت عــن كثير مــن صحف 
العالم بتقدمي برامج خاصة في 
تطبيق كلوب هاوس، وكان من 
ضمن ذلك اســتضافة السفيرة 
األميركية السابقة في الكويت، 
وقيام وزارة اخلارجية األميركية 
باعتماد األسلوب الذي قدمت به 
القبس هذه املقابلة ليعمم على 
كل املقابالت التــي جترى عبر 

التطبيقات السمعية.
من جانبه، قال وكيل الوزارة 
املساعد في الهيئة العامة للشباب 

خاللها في طاقات شبابنا املبدع 
واملتميز باإلضافــة إلى تعزيز 
قدراتهم وتأهيلهم نحو ســوق 
العمل وريادة األعمال في إطار 
بيئــة محفزة تذلل كل العقبات 
والتحديدات التي قد تواجههم. 
وتطــرق إلــى مشــروع املبادر 
احملترف املــدرج ضمن اخلطة 
اإلمنائيــة وبرنامــج احلكومة 
لألعــوام ٢٠٢١ /٢٠٢٥ والــذي 
يأتي مستهدفا لتمكني الشباب 
الكويتــي وتأهيلهــم عمليا في 
مختلــف التخصصات العلمية 
واملهنية ليصبحوا روادا لألعمال 

وفق احتياجات سوق العمل.
ولفت السبيعي إلى أن هذه 
اجلهود تأتي ضمن إطار عملي 
وتنفيذي لتوجيهات سمو أمير 
البــالد الشــيخ نــواف األحمد، 
وتنفيــذ خطة الكويت للتنمية 
٢٠٣٥ وما تضمنته من االهتمام 
بفئة الشباب واحتوائهم وتعزيز 
وصقل قدراتهم مبختلف املجاالت 

خلدمة وطنهم.
بــدوره، قال نائب مســاعد 
املدير لشؤون الريادة واملستقبل 
باإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 

األجانب بدبي، العقيد عبدالصمد 
سليمان: «قدمت اإلمارات منوذجا 
ملهمــا للحكومــات إذ أطلقــت 
استراتيجية الذكاء االصطناعي 
واســتراتيجية البلــوك جــني، 
القيــادة  وركــزت توجيهــات 
دائمــا على تأســيس وتطوير 
منظومة االبتكار مبا يتناســب 
مع املتغيرات باستخدام األدوات 
واالستراتيجيات الفعالة لدعم 
املواهب وحتقيق جودة احلياة 

في مختلف املجاالت».
العامــة  اإلدارة  أن  وذكــر 
لإلقامة وشؤون األجانب بدبي 
تعمل بشكل مستمر على حصر 
وحتليل التوجهات املستقبلية 
العمليــات  علــى  وتأثيرهــا 
الرئيسية واملساندة في اجلهة، 
وابتكار مشاريع مميزة تسهم في 
حتسني األداء، يدير هذه العملية 
الكفــاءات الوطنية  فريق مــن 

املتخصصة.
من جهته، قال رئيس املجلس 
العربي لإلبداع واالبتكار، د.محمد 
السريحي، نعيش بعصر مليء 
باملؤثرات واملتغيرات املتسارعة 
التي غيرت معالم العالم الواقعي 
الذي عرفنــاه وألفناه إلى عالم 
افتراضــي كنا نتخيله ســابقا، 
واآلن نتعايــش معه ولنتمكن 
من التعايش النموذجي البد أن 
يكون هنــاك تزامن يواكب هذا 
التغير العظيم وتعديل العديد 
من الثوابت التــي تعود عليها 
املورد البشري الذي يعد صانع 
هذه الطفرة العلمية منها تغيير 
باملعــارف والعلــوم واألنظمة 
املســتخدمة وتســريع حتديث 

املنظمات.
مــن جهته، قال األمني العام 
فــي االحتــاد العربــي للتنمية 
املســتدامة والبيئة، د.أشــرف 
عبدالعزيز، إن املؤمتر يؤسس 
للبرامج التي ستسهم في حتقيق 
التنمية املســتدامة والبيئة في 
البلدان العربية، مبينا أن اجلهود 
عندما تتحد تصنع املســتحيل 
وحتقــق الصعــب وأن اجتماع 
هــذه الكفاءات ما هــو إال دليل 
على الرغبة األكيدة في جتاوز 

كل العقبات.

مشعل السبيعي: نتابع ونساند 
كل الفعاليات واملؤمترات التي 
تستهدف متكني وتنمية املهارات 
الشبابية مبختلف املجاالت، كما 
دأبت الهيئة منذ إنشــائها على 
النهــوض بالشــباب وبدورهم 
اإليجابي الفعال من أجل اإلسهام 
فــي منــاء وازدهــار املجتمــع 
الكويتــي، وفق غايات وأهداف 
وسياسة عمل إيجابية تنموية 
فعالة، تسهم في توفير مساحات 
آمنة بالتنســيق والشراكة مع 
اجلهات املختصة نســتثمر من 

ضمن فعاليات اليوم الثاني من املؤمتر االفتراضي العاملي الثالث لدعم منظومة االبتكار والتكنولوجيا وريادة األعمال والذكاء االصطناعي

عقيد عبدالصمد سليمان د.أشرف عبدالعزيز د.محمد السريحي مشعل السبيعي وليد النصف د.موضي احلمود

ليصبح املناخ االقتصادي العام 
مبنيــا علــى أســس التقنيات 
التكنولوجية احلديثة ومواجهة 
كل املتغيرات العاملية وبأساليب 

حديثة.
من جانبه، قال رئيس حترير 
جريدة القبــس، وليد النصف: 
إن الــذكاء االصطناعي لم يعد 
خيارا، ففي عالم اليوم أصبحت 
أنظمته إحدى أهم الركائز التي ال 
ميكن االستغناء عنها في معظم 
األنظمــة التي تديــر املصانع، 
أو املرافق العامــة، ولهذا تبرز 
حتديات جديدة من أهمها كيفية 
حتقيق االستفادة القصوى من 
تلك األنظمة، بحيث تكون مفيدة 
بالفعل، وليســت مجرد أنظمة 

يتم تشغيلها دون دراية.
وأضاف: «في جريدة القبس 
نعتمد علــى أنواع مختلفة من 
الــذكاء االصطناعي فــي نظام 
النشر، وساعدنا مفهوم االبتكار 
باالنتقــال من جريــدة القبس 
املطبوعة إلى مؤسســة القبس 
اإلعالمية التي أوجدت مفاهيم 
إعالميــة جديــدة فــي املنطقة 
العربيــة، ورمبــا فــي العالــم 

مناف املنيفي: التحول ملزود خدمة يحمله 
العمالء في جيوبهم.. سبيل البنوك للمضي قدمًا

قال رئيس التخطيط االستراتيجي واملتابعة 
في بنك برقان، مناف املنيفي، إن عدم القدرة 
على التكيف في هذه األوقات سيجعل أي بنك 
يتوقف عن الوجود في غضون السنوات الـ ٥

املقبلة، لذلك، فإن السبيل الوحيد للمضي قدما 
بالنسبة للبنوك هو التكيف لتصبح رشيقة 
مبا يكفي الستيعاب التحول في اخلدمات 
املصرفية من هياكل املباني الســميكة، إلى 
مزود خدمة ميكن للعمالء حمله في جيوبهم، 
مع احلفاظ على الثقة نفسها في أمن اخلزائن 

التقليدية غير القابلة للنقل.
وزاد: «ال حتتــاج كل منظمة إلى تغيير 
منوذجها ولكن إلى تبني القدرة على التفكير 

مثل املنصة، التي تعد منوذج أعمال يخلق نظاما بيئيا يعزز 

القيمة املشتركة بدال من عالقات املعامالت. 
مع االختالف الرئيسي عن منوذج املوزع 
الرابط  املنظمــة  اخلالص، حيــث تصبح 
الفعلي بني البائعني واملشــترين للمعاملة، 
يعمل منوذج املنصة وسيطا مع االنتماء إلى 
البائعني واملشترين إلجراء معاملة مباشرة 

بني الطرفني».
ولفت إلى أن توصل املؤسسة إلى إدراك 
ما يحتاجــون إلى القيام به لتمكني العمالء 
وإضافة قيمة إلى عالمتهم التجارية، ال ميكن 
أن يحدث إال من خالل تكييف التفكير مثل 
النظام األساســي والتوسع في كيفية حل 
احتياجات العمالء قبل الســماح للمنافسة 

بالتسلل واالستيالء على حصة في السوق.

مناف املنيفي

محمد احلسيني: «األنباء» 
تتيح مناخ عمل يرحب 
باالبتكار لتقدمي جتربة 
مفيدة وثرية جلمهورنا

قال مدير التحرير 
الزميل محمد بســام 
احلسيـنــــي، فـــــي 
ألقاهــا نيابة  كلمــة 
عــن رئيــس حترير 
جـريــدة «األنبـــاء»، 
الزميل يوســف خــالد 
املرزوق: «وسط عالم 
تشتد فيه املتغيرات 
اجليــوسيـــاسيـــة 
وتتــصـــــارع فيــه 
الشعوب على موارد 
طبيعـيــــة سمتـــها 

األساسية النضوب عاجًال أو آجًال، يظل «االبتكار» 
مــورداً ال ينضــب وال يســتهلك، مــا يجعله ثروة 
حقيقية تســتحق االلتفات إليها بدعمها وتنميتها 
لتثري حياة الشــعوب بحلول جديدة تســهل من 

أمورهم احلياتية كافة، لتحقق الرفاه للجميع».
وزاد: «خــالل العقود األخيرة، شــهد االقتصاد 
العاملي تغيرات كثيرة، بل باتت الكيانات االقتصادية 
القائمة على املعرفة هي األكثر منوا واألعلى إثراء 
للحياة اليومية جلميع البشر، وكذلك األعلى حتقيقا 
لإليرادات واألربــاح، إذ تبنى على «املعرفة» التي 
تعد في حد ذاتها املورد الرئيسي الذي يرتكز عليه 

«االبتكار»».
وأكــد أنه مع التحول املتســارع فــي االقتصاد 
العاملي، والذي أصبح معه «االبتكار» محوراً رئيسيًا 
فــي صناعة الكيانات االقتصاديــة العمالقة خالل 
العقود األخيرة، بات من الضروري أن نلتفت إليه 
إلضافة قيمة أكبــر حلياتنا على جميع األصعدة، 
ورفــع معدالت النمو دون التقيد بآليات االقتصاد 
التقليدي، لننطلق إلى فضاء أوســع من األنشطة 

التي تثري حياتنا يومًا بعد اآلخر.
وأشــار إلى أنه نحو حتقيــق ذلك، أدركت دول 
اخلليج مبكراً، ومن بينهــا الكويت، أهمية وجود 
بيئة داعمة لـ «االبتكار» فبدأت خطوات فعالة لدعم 
عمليات التحول الرقمي التي تعد ركيزة أساســية 
في توفير بيئة مشجعة للمبتكرين، ناهيك عن دور 
القطاع اخلاص الذي شــهد حتوالت كبيرة في هذا 
النطاق، إذ عقدت العديد من الصفقات االقتصادية 
الكبــرى املبنية على أنشــطة جاء متيزها ومنوها 

باالرتكاز على تطور املعرفة واالبتكار.
وختم قائال: «في جريدة «األنباء»، نولي مفهوم 
«االبتكار» أولوية قصوى فــي عملياتنا اليومية، 
باالرتكاز على عمليات التحول الرقمي التي تشهدها 
اجلريدة بشكل دائم، إذ كنا سّباقني في طرح العديد 
من املنتجات التي تتماشى مع التطور املتالحق في 
صناعة اإلعالم الرقمي، فيما تتيح «األنباء» مناخ 
عمــل يرحب بكل مــا هو جديد من أفــكار مبتكرة 
يقدمهــا الزمــالء وتدرج في خطــط عملنا، لتقدمي 

جتربة مفيدة وثرية جلمهورنا».

الزميل محمد بسام احلسيني

تطبيق «اخلليج» اجلديد يوفر خدمة 
«Pay Link» األسرع في الكويت

يواصل تطبيق بنك اخلليج 
على الهواتــف الذكية اجلديد 
كليــا البــوح بأســراره إلــى 
العمالء، والكشف عن خدمات 
ومزايا حصرية، يعد بعضها 
األول من نوعه واألســرع في 
الكويت، وفي مقدمتها خدمة 
 «Pay Link» الدفع الشــخصي
السريعة، التي متكن العميل 
من إرســال رابط الدفع في ٣
خطــوات فقط دون تســجيل 
الدخــول. ويوفــر التطبيــق 
اجلديد خدمة الدفع الشخصي 

«Pay Link» علــى واجهــة التطبيق اخلارجية 
لتقليص خطوات إرسال الرابط وإجناز العملية 
بســرعة أكبر. وميكن للعميــل اجلديد تفعيل 
 «Pay Link» واســتخدام ميزة الدفع الشخصي
من دون تســجيل الدخول من خالل اخلطوات 
التالية: افتح تطبيق بنك اخلليج وسجل الدخول، 
اضغط على دفع شخصي، اضغط على اختيار 
احلساب االفتراضي لرابط الدفع اخلارجي، اختر 
حساب االستالم الرئيسي مليزة الدفع الشخصي 
اخلارجي من القائمة ثم اضغط على حفظ، مت 

تفعيل ميزة الدفع الشخصي 
اخلارجي.

وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير عــام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية بــدر 
العلي: إن التطبيق اجلديد مبا 
يحتويه من خدمــات نوعية 
وحتديــث وتطويــر للعديــد 
مــن اخلدمــات يلقــى قبــوال 
واستحسانا من مختلف شرائح 
العمالء، الذين نعتبرهم شركاء 
فــي كل مشــروعات التطوير 
التي تشــهدها خدمات البنك، 
من خالل االستطالع املستمر آلرائهم، واالستماع 
املتواصــل ملتطلباتهم، بهدف تســهيل حياتهم 
واالستجابة السريعة الحتياجاتهم املصرفية.

وأشــار إلى أن التطبيق اجلديــد يعد نقلة 
نوعية في جتربة العميل، متس مختلف اخلدمات 
التــي يقدمها البنــك وكافة مراحــل املعامالت 
املصرفية، ما يجعل التجربة املصرفية السهلة 
مع بنك اخلليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع 
في كل مكان وبأي وقت، من خالل واجهة بسيطة 

وسريعة وآمنة.

بدر العلي

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي

الرابحون من عمالء املتحد بجائزة شهرية بقيمة 
١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية 

بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. 
وتبقي اجلوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألف دينار نقــدا للرابح هي أهم ما يطمح 
إليــه العمالء، حيث متثل لهــم فرصة حقيقية 

لتحقيق حلم العمر. 

اجــرى البنــك األهلي املتحد يــوم األربعاء 
١٦ نوفمبــر اجلاري الســحب األســبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي ينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح احلســاب 
عبر االنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ١٠ من العمالء على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: ملى وليد خالد الفضالة، 
وعالية جابر بويش الســعيدي، وصالح بندر 
تايه الشمري، وفيصل داود سليمان البصيري، 
وعباس عبداهللا فرج عبداهللا، ومحمد خالد خلف 
املخيزمي، وفاضــل عبدالرحمن جابر حميدي، 
وحسني صقر عيسى حيدر، وعبد الصمد جاسم 

محمد شموه، وفواز سليمان عبداهللا األحمد.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى 

مت «KIB» كأفضل بنك  «مصرفي» كرَّ
في العالقات العامة إلقامة الفعاليات للموظفني

قامــت مجموعة مصرفي 
مؤخرا بعمل اســتطالع عن 
األداء العام إلدارات العالقات 
العامة في عــدد من البنوك 
احمللية، وخاصة في دعمها 
للموظفــني علــى الصعيــد 
االجتماعي، حيث تصدر بنك 
الكويت الدولي (KIB) نتائج 
االستطالع، ليحرز على اثره 
لقب «أفضل بنك في العالقات 
العامــة إلقامــة األنشــطة 
والفعاليات للموظفني لسنة 
٢٠٢٢»، بعد أن حقق النسبة 

األعلى من األصوات.
هذا، وقــد قامــت مجموعة 
مصرفي ممثلة برئيس املجموعة 
فيصــل الكنــدري، بتقدمي درع 

وعليه هنأ الكندري ممثلو 
KIB علــى الفــوز باللقب، وفي 
معرض كلمته بهذه املناســبة، 
قــال: «يعــد الوصــول لهــذه 

لتشــجيع مؤسســات القطــاع 
املصرفــي مــن خــالل تطويــر 
واالرتقاء مبوظفيها، ومسيرتهم 
املهنية، ومناخ العمل الذي يحيط 
بهم، مشيدا باالهتمام الكبير الذي 
يوليه KIB في هذا الشأن، مؤكدا 
أن االستثمار في رأسمال البنك 
البشــري، هو احملرك الرئيسي 
لالبتكار، والعنصر األساسي في 
حتقيق النمو واستدامة األعمال، 
وأن جنــاح أي مؤسســة يكمن 
في ثقافــة عمل فريقها، ولذلك، 
نحــرص دائمــا على تشــجيع 
املؤسســات بخلــق بيئــة عمل 
يشعر فيها املوظفني باالحترام 
والثقة املتبادلة، وكذلك باحلرية 

واألمان.

النتيجــة في االســتطالع الذي 
أجرينــاه، اعترافا موثوقا ناله 
KIB بشهادة من املوظفني الذين 
أجمعــوا على متيــز أداء البنك 
في دعم وتشجيع موظفيه من 
اجلانــب االجتماعي، واهتمامه 
واملبـــــادرات  باملشـــاركات 
الداخلية، فضال عن توفيره لكل 
اإلمكانيات والوسائل التحفيزية 
املتنوعة لتناســب كل فئاتهم، 
مما ســاهم في خلق بيئة عمل 
أســرية وتطوير زمالة إبداعية 
تدفع الشغف بالعمل اجلماعي 

وبروح الفريق واحد».
كما أشار الكندري إلى اجلهود 
التي تبذلها مجموعة مصرفي، 
في دورهــا النقابي واإلعالمي، 

فيصل الكندري مقدماً الدرع التكرميية إلى عثمان توفيقي

تكرميية للبنك تسلمه مدير عام 
 ،KIB اإلدارة املصرفية لألفراد في
عثمان توفيقي، بحضور موظفي 

االتصال الداخلي في البنك.

«املركز» راٍع ذهبي في أول قمة لتقنية األموال في الكويت
أعلن املركز املالي الكويتي 
(املركز) عن اختتام مشاركته 
كــراع ذهبي فــي قمة تقنية 
األمــوال التــي أقيمــت يوم 
االثنني ١٤ نوفمبر اجلاري في 
فندق «جراند حياة الكويت» 
بتنظيم جريدة «اجلريدة».

ومثل «املركز» في القمة، 
التي تعتبر الفعالية األولى 
الكويــت  مــن نوعهــا فــي 
واملتخصصة في استشراف 
املاليــة ســلمان  التقنيــات 
عليان، نائب رئيس في إدارة 
التخطيط االستراتيجي في 

«املركز».
وشارك عليان مع خبراء 
آخرين من قطــاع التقنيات 
املاليــة في جلســة حوارية 
بعنــوان «توســع تقنيــات 
عبــر  الكويتيــة  األمــوال 
احلــدود»، حيــث تناولــت 
وخبــرات  رؤى  اجللســة 
الشــركات الكويتيــة التــي 

التــي  واملرونــة  املاليــة، 
أظهرتها شركات االستثمار 
بالتكيف مــع هذه التقنيات 
اجلديــدة. كمــا حتــدث عن 
حتميــة تعزيز التعاون بني 
شركات التكنولوجيا املالية 
والشركات االستثمارية داخل 
املنطقة لتحقيــق املزيد من 
النمو فــي قطــاع اخلدمات 
املالية، والذي يعد مســاهما 

قبــل الدخــول فــي أي عقد 
أكثر  اتفــاق ويصبحون  أو 

انتقائية.
وأشــار عليــان الــى أن 
الذين  الكويتيــني  الشــباب 
يتمتعــون مبهــارات ريادة 
األعمال والذكاء التكنولوجي 
يســهمون في تعزيز مكانة 
الكويت كقوة رائدة في قطاع 
التقنيــات املاليــة، موضحا 
أن قطــاع اخلدمــات املالية 
فــي الدولــة سيســتمر في 
النمو ليتمكن من املنافســة 
علــى املســتويني اإلقليمــي 
والدولي، مع جناح املزيد من 
مؤسسات التكنولوجيا املالية 
وازدهارهــا. وأكد أن جناح 
شركات التكنولوجيا املالية 
ســيتطلب توجيه تركيزها 
وجهودهــا على االســتفادة 
مما ميكــن أن تقدمه األمتتة 
واألنظمــة اآلليــة، وهو أمر 

جوهري لنمو األعمال. 

النــاجت احمللــي  مهمــا فــي 
اإلجمالــي ومحــركا لنمــو 

القطاع اخلاص.
وقــال عليــان: حتتــاج 
شركات التكنولوجيا املالية 
إلــى املزيــد مــن الشــفافية 
بشــأن القيمة التــي تقدمها 
النهائيــني،  للمســتخدمني 
وتوضيــح املشــكالت التي 
تقوم بحلها والتسهيالت التي 
توفرها. وفي ذات الوقت، فإن 
على املؤسسات املالية القبول 
ببعض املخاطرة فيما يتعلق 

بتبني خيارات مبتكرة.
الرغــم  وأضــاف: علــى 
التمويــل فــي  مــن توافــر 
األســواق، إال أن التقييمات 
تخضع للضغوط. ويتمتع 
املســتثمرون بخيارات آمنة 
جــدا عنــد ارتفــاع أســعار 
الفائدة، حيث ميضون وقتا 
أطول في إجــراء فحوصات 
العناية الواجبة لنفي اجلهالة 

سلمان عليان خالل اجللسة احلوارية

توسعت في اخلارج واجتازت 
بنجاح األسواق املتنوعة في 
املنطقة. كما تطرق املتحدثون 
إلى آفاق االستثمار في شركات 
التكنولوجيا املالية العابرة 
للحدود في سوق رأس املال 

ذي التكلفة املتزايدة.
وخــالل حديثــه، ســلط 
عليان الضوء على التأثيرات 
التــي أحدثتها التكنولوجيا 


