أسهم السوق الرئيسي تصعد بالبورصة وسط تراجع وتيرة التداوالت
ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعامالت
األسبوع ،أمس األحد ،حيث صعد املؤشر العام  0.28باملائة،
وارتفع امل��ؤش��ران األول والرئيسي بنسبة  0.21باملائة
و 0.48باملائة على الترتيب .وتقصلت سيولة البورصة
 54.9باملائة لتصل إلى  13.17مليون دينار مقابل 29.18
مليون دينار باجللسة السابقة ،كما انخفضت أحجام التداول
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 39.2باملائة إلى  84.91مليون سهم مقابل  139.71مليون
سهم يوم اخلميس املاضي .وسجلت مؤشرات  9قطاعات
ارتفاعاً بصدارة التكنولوجيا بنسبة كبيرة اقتربت من
 20باملائة ،بينما تراجع قطاعان فقط ،وهما النفط والغاز
والتأمني بنسبة  0.09باملائة و 0.53باملائة على التوالي.
وجاء سهم «األنظمة» على رأس القائمة اخلضراء بنمو

نسبته  19.61باملائة ،فيما تصدر سهم «أسمنت أبيض»
القائمة احلمراء مُتراجعا ً بنحو  14.5باملائة.
وحقق سهم «الكويت الدولي» أنشط سيولة بالبورصة
بقيمة  3ماليني دينار تقريباً مُتراجعاً عند اإلغ�لاق 0.37
باملائة ،بينما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات
بتداول  26.2مليون سهم مُرتفعا ً  1.44باملائة.
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التقديرات املقترحة ملشروع امليزانية التي مت ردها بلغت  27.7مليار دينار

احلجرف :لن نعتمد التقديرات األولية مليزانية «»2021-2020

أعلن وزي��ر املالية د.نايف ف�لاح احلجرف
ان وزارة املالية لن تعتمد التقديرات األولية
املقدمة من اجلهات احلكومية ملشروع امليزانية
العامة للسنة املالية  2020/2021والتي
بلغت  27.7مليار دينار ،وحثت جميع اجلهات
على تقدمي ميزانيات واقعية حتكم املصروفات
وفقاً لنتائج احلساب اخلتامي األخير ،وإال
ستضع ال���وزارة التقديرات ب��دالً من اجلهات
وعلى اجلهات االلتزام بتقديرات الوزارة.
ودعت ال��وزارة اجلهات إلى التعاون معها
لتحديد أولويات الصرف خالل املشاركة في
ورش عمل لتحديد األول��وي��ات والتي ستعقد
ألول م��رة في الفترة من  29-15أكتوبر في
مبنى الوزارة بهدف تقدمي يد العون واملساعدة
للجهات احلكومية في وضع وخفض تقديرات
ميزانيتها وف��ق النهج واخل��ط��ة املوضوعة
مليزانية الدولة.
جاء ذلك خالل ملتقى املالية العامة السنوي
الثاني ال��ذي عقدته ال���وزارة برئاسة وزي��ر
امل��ال��ي��ة د .ن��اي��ف ف�لاح احل��ج��رف وبحضور
اجلهات احلكومية املختصة بإعداد ميزانية
دولة الكويت بهدف توجيه اجلهات بااللتزام
ب��ق��رارات وتعاميم وزارة املالية ف��ي وضع
تقديرات مشروع ميزانيتها ،وااللتزام بإدخال
بياناتها على نظم إدارة مالية احلكومة
باملواعيد احملددة.
ومن اجلدير بالذكر ،أن امللتقى يقام للمرة
الثانية مببادرة من وزارة املالية ،بهدف تعزيز
دورها االستراتيجي واإلرشادي ومسؤولياتها
األساسية واملباشرة إلع��داد ميزانية الدولة
وتوجيه املؤسسات احلكومية املختلفة نحو
إع��داده��ا بالشكل السليم ،مب��ا يحافظ على
استدامة املوارد املالية لدولة الكويت.
وف��ي كلمته االفتتاحية ق��ال وزي��ر املالية
د.ن���اي���ف ف�ل�اح احل���ج���رف« :ن��ش��ك��ر جميع

ط ��ال ��ب اجل� �ه� ��ات امل �ع �ن �ي ��ة ب �ت �ق ��دمي م ��وازن ��ة
واقعية وفق ًا لنتائج احلساب اخلتامي األخير
أك��د أن ��ه س�ي�ت��م ت�ف�ع�ي��ل أدوات وزارة امل��ال�ي��ة
بوضع التقديرات نيابةً عن اجلهات املنوطة

احلجرف متحدثا ً

املشاركون في ملتقى املالية العامة السنوي الثاني

اجلهات التي قدمت ميزانيتها للسنة املالية
 ،2019/2021ل��ك��ن ال��ت��ق��دي��رات األول��ي��ة
للميزانية العامة املقبلة مضخمة وغير واقعية
وهذا أمر مرفوض وال يساهم في تعزيز التوازن
املالي للميزانية ،وعلى اجلميع أن يعي دوره
في احلد من الهدر في املصروفات ،مراعني في
ذلك عدم املساس باملستوى املعيشي للمواطن
واإلنفاق الرأسمالي على املشاريع التنموية».
ومت خالل امللتقى التشديد على تبني جميع
مالحظات وتوصيات اجلهات الرقابية املمثلة
في (دي��وان احملاسبة ،جهاز املراقبني ،جهاز
متابعة األداء احلكومي وجل��ان مجلس األمة
املختصة) في إع��داد مشروع امليزانية العامة
للسنة امل��ال��ي��ة  ،2020/2021وض���رورة
التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها
في مشاريع امليزانية في الوقت احملدد.

وق���ال احل��ج��رف ان ال����وزارة تسلمت من
 31جهة م��ش��روع ميزانية ك��ام�لاً و م��ن 24
جهة مشروع ميزانية ناقصاً بينما لم تستلم
ميزانيات من  13جهة .
مضيفاً ب��أن ه��ذه املشاريع يجب أن تكون
نابعة من خطة التنمية ليكون هناك أولويات
للجهات احلكومية ،وأن وزارة املالية على أمت
استعداد لتقدمي أي دعم فني للجهات احلكومية
وهي تقوم بإعداد هذه امليزانية ،فهي مسؤولية
مشتركة ،وان حتقيق ال��ت��وازن امل��ال��ي هدف
يتطلب التعاون وتظافر اجلهود.
كما قام رئيس جهاز املراقبني املاليني خليفة
العجيل بتقدمي عرض عن رؤية اجلهاز وأهدافه
في الرقابة املسبقة على املصروفات من خالل
تنفيذ وتطوير السياسات واإلجراءات الرقابية
املانعة التي تسبـق التصرفات املالية  ،وذلك

الوزارة تسلمت من  31جهة امليزانية كاملة
ومن  24ناقصة و 13لم تستلم ميزانياتها
مبـا ال يعيق حتقيـق األه���داف ،ومب��ا يضمن
جـودة استخـدام امل��ـ��وارد املالية في اجلهات
وامل��ؤس��س��ات احلكومية ،ومتابعة حتصيل
اإليرادات العامة واحملافظة على املقدرات املالية
للدولة.
وأك��د أهمية دور ال��وزارة باعتبارها مديرا
ماليا ل��ل��دول��ة معنيا ب��وض��ع أس��س سليمة
ودقيقة لتقديرات امليزانية وفق أربع ركائز هي
االستدامة والفاعلية والتصحيح وااللتزام.
وق���ال احل��ج��رف ف��ي تصريح للصحفيني
عقب انعقاد ملتقى املالية العامة الذي تنظمه
(املالية) إن��ه بعد ارس��ال تقديرات امليزانية
للجهات احلكومية لسنة ()2021/2020
وجدنا حجم اإلنفاق وص��ل إل��ى 7ر 27مليار
دينار كويتي (نحو  91مليار دوالر امريكي)
وهو «مبلغ بكل األحوال غير مقبول».

مسجلة زيادة  71باملئة عن قيمتها في يونيو ..األعلى خالل العام احلالي

«بيتك» :التداوالت العقارية تخطت حاجز  486مليون دينار بنهاية يوليو

ق��ال تقرير بيت التمويـل الكويتي
« بيتك» ال��ص��ادر ع��ن حركة ال��ت��داوالت
العقارية  -يوليو  ، 2019لقد تخطت
ال��ت��داوالت العقارية حاجز  486مليون
دينار بنهاية يوليو وه��ي األعلى خالل
العام احلالي ،مسجلة زي��ادة  71%عن
قيمتها ف��ي يونيو ،مدفوعاً ب���أداء قوي
ملختلف القطاعات العقارية ،وكان قطاع
العقار التجاري أكثرها نشاطاً خالل
يوليو مقترباً فيه من ضعف مستواه مع
زيادة شهرية قدرها  92%عن يونيو ،يليه
قطاع السكن اخل��اص ال��ذي سجل زيادة
مقاربة أيضاً ،كما يالحظ قوة التداوالت
العقارية على قطاع الشريط الساحلي
خ�لال ي��ول��ي��و ،وي�لاح��ظ زي���ادة شهرية
كبيرة لعدد التداوالت العقارية مسجالً
 747صفقة بزيادة  54%عن يونيو مع
ارتفاع الفت لعددها في جميع القطاعات
العقارية باستثناء التجاري الذي سجل
عدد تداوالته تراجعا ً شهريا ً في يوليو.
تواصل ال��ت��داوالت العقارية مسارها
التصاعدي في يوليو على أساس سنوي
رغ��م أنها شهدت تراجعاً بنسبة 11%
مصحوبا ً بزيادة طفيفة نسبتها نصف في
املائة لعدد الصفقات في يوليو ،نتيجة أداء
متفاوت لعددها في القطاعات املختلفة مع
زي��ادة طفيفة لعددها في السكن اخلاص

فيما تضاعف في التجاري بينما انخفضت
في كل من القطاع االستثماري واحلرفي.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة
اإلجمالية ف��ي يوليو 20%على أس��اس
ش��ه��ري ،ب��رغ��م ذل��ك االرت��ف��اع إال أن��ه لم
ي��ص��ل مل��س��ت��وي��ات ن��ف��س ال��ش��ه��ر ال��ع��ام
امل��اض��ي م��ن��خ��ف��ض��اً ب��ن��ح��و  10%على
أس��اس س��ن��وي ،وي�لاح��ظ أداء متفاوت
لهذا املؤشر في القطاعات املختلفة ،فقد
ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع
السكني والقطاعني الساحلي والصناعي
على أس��اس شهري ،بينما انخفض في
القطاعني اآلخرين التجاري واالستثماري
 ،وانعكس هذا األداء على مسار املؤشر في
القطاعات العقارية بنهاية يوليو مقارنة

به في نفس الشهر من العام املاضي.
نشطت قيمة التداوالت في القطاعات
العقارية املختلفة بنهاية يوليو من
حيث القيمة على أس��اس شهري ،منها
السكن اخلاص بنسبة ملحوظة قدرها
 88%مع زي��ادة كبيرة نسبتها 80%
لعدد صفقاته بالتالي ارتفع متوسط
قيمة الصفقة ف��ي ه��ذا القطاع بنسبة
 4%على أس��اس شهري  ،أما ت��داوالت
القطاع االستثماري فقد سجلت زيادة
قيمتها  28%مصحوبة بزيادة لعددها
 37%وبرغم ذلك تراجع متوسط قيمة
الصفقة ف��ي ه��ذا القطاع على أس��اس
شهري بنسبة  ،6%في حني ارتفعت
قيمة ت��داوالت القطاع التجاري 92%

برغم انخفاض ع��دد صفقاته  12%إال
أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة
 119%على أس��اس ش��ه��ري ،أم��ا على
أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة
الصفقة في القطاع السكني  14%في
حني تراجعت في االستثماري ،25%
في الوقت ال��ذي تراجع املؤشر بنسبة
ملحوظة في القطاع التجاري بنسبة
وصلت  68%على أساس سنوي.
اقتربت التداوالت العقارية من حاجز
 486مليون دينار بنهاية يوليو وتصل
بذلك ألعلى مستوى خالل العام احلالي،
مرتفعة بنسبة شهرية كبيرة قدرها
 ،71%وعززت التداوالت العقارية من
اجتاهها التصاعدي ،مدفوعاً بأداء قوي
متواصل ملختلف القطاعات العقارية،
ويعد القطاع التجاري أكثرها نشاطاً
خ�لال يوليو يليه القطاع السكني مع
زي��ادة قيمتها في كل منهما على أساس
شهري مبا يقترب من  ،90%باإلضافة
إلى نشاط الفت أيضا في قطاع الشريط
الساحلي .برغم ه��ذا االداء الشهري
امللحوظ إال أنه يالحظ انخفاض قيمة
إجمالي ال��ت��داوالت ب��ح��دود  11%عن
يوليو من العام املاضي نتيجة تراجع
متفاوت في القطاعات العقارية باستثناء
السكن اخلاص الذي سجل زيادة.

«بوبيان» يختتم البرنامج التعريفي ملوظفي الفروع اجلدد
ف��ي اط���ار ح��رص��ه على اث��راء
خ���ب���رات م�������وارده ال��ب��ش��ري��ة
اختتم بنك بوبيان بالتعاون
م��ع أك��ادمي��ي��ة إت��ق��ان البرنامج
التعريفي للمجموعة اخلامسة من
موظفي الفروع اجلدد لتمكينهم
من التعرف على إدارة بنك بوبيان
وما تقوم به الى جانب تعريفهم
بالنظم اخلاصة بإدارة العمل في
البنك وطبيعة املهام الوظيفية
املكلف بها كل إدارة.
وقال البنك في بيان صحافي
ان مثل هذه البرامج تأتي في إطار
حرص البنك على تنمية اخلبرات
الالزمة ملوظيفه و تزويد املوظفني
املعينني حديثًا باملعرفة التي
يحتاجون إليها لالضطالع مبهـام
وظائفهم في افرع البنك وتعريفهم
بأنواع املنتجات املختلفة التي

املتدربني اجلدد

يقدمها البنك لعمالؤه مما ينعكس
إيجابياًعلى بيئة العمل وخلق
امل��زي��د م��ن املعرفة لديهم حتى
يتمكنوا من تقدمي اعلى مستويا
ت اخلدمة للعمالء .
واض��اف البيان ان البرنامج
مت ت��ص��م��ي��م��ه ل��ي��ت��ن��اس��ب مع

ط��ب��ي��ع��ة م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك في
مختلف مستوياتهم حيث يقوم
احمل��اض��رون من مختلف إدارات
البنك بشرح كل ما يتعلق بعمل
االدارة ودورها في منظمة البنك
الرئيسية ال���ى ج��ان��ب ال��ش��رح
العملي ال��ذي يثري من خبرات

امل��وظ��ف�ين  ،مم���ا ي��س��اع��د على
إطالق العنان للقدرات احلقيقية
للشباب الكويتي ويتيح لهم
الفرصة إلثبات ذاتهم في القطاع
اخلاص ،كما أن البرنامج يتسق
مع استراتيجية البنك في تعيني
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

ال��ت��ي تتسم بالكفاءة واإلب��ق��اء
عليها.
واش����ار ال��ب��ن��ك ال���ى ان م��دة
ال��ب��رن��ام��ج تصل ال��ى  14يوما
حيث يشارك فيها  21موظفا من
املعينني ف��ي البنك س��واء كانوا
من املوظفني اجل��دد او اصحاب
اخلبرات حيث ان الهدف الرئيسي
ه��و ال��ت��ع��ري��ف مب��ن��ظ��وم��ة عمل
بوبيان واداراته احملتلفة .
واكد البيان « يكتسب موظفي
الفروع اهمية خاصة كونهم على
تواصل مستمر مع العمالء حيث
ميثلون واجهة البنك الرئيسية
في التعامل مع العمالء وهو ما
يستلزم ان يكونوا ملمني بكافة
امل��ع��ل��وم��ات س���واء ال��ت��ى تتعلق
بالقطاع املصرفي او البنك او عمل
االدارات املختلفة»

«املتحد» :ال يوجد عرض استحواذ رسمي بعد
أكد بنك األهلي املتحد ،أن بنك البحرين املركزي لم يصدر
بعد موافقته بخصوص عملية االستحواذ ،ولم يتم تقدمي
عرض استحواذ رسمي من قِبل «بيتك».
يُ��ذك��ر أن امل��رك��زي الكويتي ك��ان ق��د واف��ق على طلب
االس��ت��ح��واذ شريطة ت��ق��دمي خطة شاملة م��ن قِ��ب��ل بيت
التمويل لتحول األصول التقليدية ملا يتوافق مع الشريعة

اإلسالمية ،واإلبقاء على البنك األهلي املتحد ككيان منفصل.
الكيان اجلديد مرشح أن يكون سادس أكبر بنك خليجي
بأصول تقارب  94مليار دوالر.
وكان البنك األهلي املتحد أكد أن املركزي البحريني سمح
لـ بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،في مارس املاضي ،بإجراء
دراسات الفحص النافي للجهالة على البنك.

وأوض���ح امل��رك��زي  ،آن����ذاك ،أن ع��دم ممانعته لهذه
اإلجراءات ال تعتبر موافقة على عملية االستحواذ احملتمل
من قبل «بيتك» على «املتحد».
وأك��د «بيتك» أن ال��ق��رارات النهائية بشأن االندماج
تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ملساهمي البنكني واملركزي
البحريني وغيرها من اجلهات الرقابية.

وأض�����اف أن ال������وزارة رف��ض��ت ك���ل ه��ذه
امليزانيات الفتقارها لالسس املوضوعية التي
مت تقدير هذه املبالغ بناء عليها مبينا انه كانت
في العام املاضي تقديرات بقيمة 5ر 30مليار
دينار (نحو  100مليار دوالر) ومت بنهاية
املطاف تخفيضها إلى 5ر 22مليار دينار (نحو
 73مليار دوالر).
وأفاد بأن احلساب اخلتامي هو السقف الذي
نستطيع من خالله التحرك مع جميع اجلهات
احلكومية عبر هدف مشترك هو حتقيق التوازن
املالي في املوازنة العامة للدولة.
وذك��ر أن ال��وزارة تهدف إلى حتكم حقيقي
وواقعي باملصروفات والتزام جميع الوزارات
واإلدارات احلكومية بتحديد احتياجاتها وفقا
لنتائج احلساب اخلتامي األخير وما تضمنه
م��ن ق����رارات وتعميمات وت��ع��ال��ي��م.وأوض��ح

احلجرف أن حتقيق هذا الهدف يتطلب تضافر
جهود اجلميع للعمل كفريق واح��د في إطار
توجيهات مجلس الوزراء.
وأش��ار إلى دعوة جميع اجلهات احلكومية
لورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق غدا ً
الثالثاء لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها
وفق األول��وي��ات لدعم امليزانيات بالدراسات
املوجودة لدى هذه اجلهات والتي تؤكد ضرورة
ادراج هذه املبالغ في امليزانية.
وشدد على ضرورة أن تكون املشاريع نابعة
من خطة التنمية وبالتالي يكون هناك أولويات
للجهات احلكومية.وأكد احلجرف استعداد
الوزارة لتقدمي أي دعم فني للجهات احلكومية
أث��ن��اء إع���داد امليزانية ف��ي نطاق املسؤولية
املشتركة مشددا في الوقت ذاته على أهمية دور
الوزارة في عملية ضبط امليزانية.

«التجاري» :فائزان في سحب النجمة
وحملة «راتبك وفوقه كاش»

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي
على»حساب النجمة «و حملة «راتبك وفوقه كاش
«وقد مت إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وج��اءت نتائج السحب على النحو التالي :
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة بقيمة
 5,000دينار كويتي كانت من نصيب فهاد فهد
العجمي  ،السحب األسبوعي حلملة «راتبك وفوقه
كاش» جائزة بقيمة  1,000دينار كويتي كانت من
نصيب جمال أحمد حسني محمد .
وق��د أوض��ح البنك أن جوائز حساب النجمة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة
باإلضافة إل��ى تنوعها ط��وال السنة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5,000د.ك،
وشهرية بقيمة  20,000د.ك ،وج��ائ��زة نصف
سنوية وقدرها نصف مليون ( )500,000د.ك
 ،باإلضافة إل��ى أكبر جائزة في العالم مرتبطة

بحساب مصرفي والتي حصــل البنك مبوجبها
على شهـــادة غينيس لألرقـــام القياسيـــة
والبالغــــة مليــــون ونصف (  1,500,000دينار
كويتي ) .
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول
السحوبات والفوز باجلوائز القيمة ،كشف البنك
أنه ميكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال
يقل عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على
كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب .وبالنسبة
لفرص الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في
احلساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25
دينار توفر فرصة واحدة للفوز ،فضالً عن املزايا
اإلضافية التي يوفرها احلساب ،إذ يحصل العميل
على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على
بطاقة ائتمان بضمان احلساب و كذلك احلصول
على كافة اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

«وربة» يرعى مؤمتر األمن
السيبراني 2019
يرعى بنك وربة في يومي  13و 14أكتوبر اجلاري
 Cyber
أعمال مؤمتر األمن السيبراني (Security
 )Event 2019وال��ذي تنظمه شركة B. Online
 إح��دى الشركات ال��رائ��دة ف��ي مجال تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت ( -)ICTبالتعاون مع شركة
االتصاالت األمريكية ؛ فيريزون ( .)Verizon
على م��دار يومني في فندق الفورسيزونز ،جمع
املؤمتر حتت سقفه صانعي القرار وكبار املسؤولني
التنفيذيني ف��ي ه��ذا امل��ج��ال م��ن ك��ل م��ن هيئة تنظيم
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في دولة الكويت
( )CITRAوفيريزون ،حيث تخلل ج��دول أعمال
املؤمتر عددا من القضايا اجلوهرية في مجال األمن
السيبراني م��ن ضمنها :التحديات التي تواجهها
املنظمات على مستوى العالم وما هي االستراتيجيات
واحللول التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات من ناحية
األم��ن السيبراني للتخفيف من هذه املخاطر؛ ومدى
فاعلية معايير أمان بيانات العمالء وبطاقات الدفع
( )PCI DSSومعايير امان التطبيقات في ظل التطور
السريع واحلاجة املستمرة للتطوير باإلضافة إلى
خدمات االستجابة املستمرة للحوادث (.)CSIRT
وحول رعايته لهذا املؤمتر ،علق هيثم عبدالعزيز
التركيت رئيس مجموعة تكنولوجيا املعلومات في
بنك وربة قائالً« :يترافق مع تطور العصر واعتمادنا
الكبير على التكنولوجيا في جميع جوانب احلياة
على مستوى األف���راد وامل��ؤس��س��ات على ح��د س��واء
تعرّض هذه اجلهات للعديد من التهديدات السيبرانية
كالقرصنة واالخ��ت��راق��ات األمنية ال��ت��ي تستهدف
احل��واس��ب والهواتف الذكية ،لذلك ،تساهم زي��ادة
املعرفة في هذا املجال واتخاذ التدابير االحترازية
االستباقية نقطة مهمة لتفادي الوقوع في املخاطر
التي ينتج عنها العديد من املشاكل واخلسائر التي ال
حتمد عقباها».
وأضاف التركيت  « :يسعدنا رعاية مؤمتر األمن
  )Cyberحيث
السيبراني (Security Event 2019
أننا نرى فيه املنصة املثالية التي جتمع بني نخبة من
اخلبراء في هذا املجال بحيث يتم نشر الوعي العام عن

هيثم التركيت

األمن السيبراني وتنمية العالقات بني املشاركني في
املؤمتر واالطالع على آخر التطورات احمللية والدولية
في مجال األم��ن السيبراني وكيفية االستفادة منها
على املستوى الشخصي واملؤسسي ,الفتا النظر إلى
االهتمام الذي يوليه بنك الكويت املركزي ومؤسسات
ال��دول��ة ال��ري��ادي��ة وامل��ال��ي��ة وص��ن��اع ال��ق��رار لزيادة
مستويات األمان في العمليات السيبرانية «.
وأختتم التركيت كالمه قائالً« :في ظل توّجه بنك
ورب��ة ضمن خطته االستراتيجية للتحول الرقمي
في مختلف عملياته وخدماته ،يحرص البنك على
استخدام وتوظيف أعلى معايير األم��ن واحلماية
للبيانات ونأخذ املخاطر املتعلقة باألمن السيبراني
محمل اجلد ونتعامل مع هذا التحدي بفاعلية لضمان
أم��ن وسالمة بيانات العمالء ومعامالتهم ضد أي
محاوالت تخريبية .نحن نرى أن النهج الذي يتبعه
بنك ورب��ة في هذا املجال ينبع من إمياننا بضرورة
حماية عمالؤنا واستثماراتهم كما تتناسب مع حجم
استثماراتنا في اصول تكنولوجيا املعلومات».

