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أعلنت ش���ركة املس���تقبل 
العاملية لالتصاالت أنها حققت 
أرباحا صافية بلغت 1.509 مليون 
دينار في النصف األول من العام 
2010، بانخفاض بسيط بنسبة 
املماثلة  بالفت���رة  1.7% مقارنة 
املاض���ي، وأوضحت  العام  من 
الش���ركة في بيان صحافي أن 
معظم أرباحها كانت تشغيلية 
وجاءت من مصادر متنوعة فلم 
تعد تعتمد عل���ى بيع هواتف 

نوكيا واكسسواراتها.
وقال رئي���س مجلس إدارة 
العاملي���ة  ش���ركة املس���تقبل 

لالتصاالت مثنى محمد احلمد في بيان صحافي 
امس ان اإليرادات التشغيلية بلغت نحو 23.288 
مليون دينار كما بلغت ربحية السهم 18.62 فلسا 
فيما بلغ العائد على حقوق املساهمني 21.5% وبلغ 
إجمالي األصول 18.236 مليون دينار مقارنة مع 
19.122 مليون دينار في الفترة املالية نفسها من 

العام املاضي.
وأشار إلى أن األداء املالي للشركة حافظ على 
استقراره ولم يتأثر كثيرا بتداعيات األزمة املالية 
مقارنة مبا يحدث للشركات العاملة في هذا القطاع 
وذلك نتيجة للخطة اإلستراتيجية التي حرصت 
على تنويع نش���اطات الشركة وجتنب االعتماد 
الكلي على مصدر دخل واحد وذلك لتقليل مخاطر 
االستثمار وللحفاظ على أصول الشركة، الفتا الى 
ان الش���ركة ركزت في اآلونة األخيرة على زيادة 
تفعيل أنشطة شركاتها اخلمس التابعة التي تعمل 

في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت املختلفة.
وأوضح أن الشركة حققت في الربع األول من 
العام احلالي أرباحا صافية بلغت 633.383 ألف 
دينار بنسبة منو 3.45%، مقارنة بالفترة املماثلة 
من العام املاضي، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 

612.234 ألف دينار.
من جانب���ه، قال الرئيس التنفيذي لش���ركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت صالح عبد اللطيف 
العوضي: »ان العام احلالي شهد حتديات ملحوظة 
بالنسبة لشركة FCCG وشركاتها التابعة وهو ما 
توقعناه، إال أننا استطعنا أن نحد من تأثير األزمة 
املالية العاملية بتفعيل شبكة عالقاتنا اإلستراتيجية 

في املنطقة«.
 وأشار إلى أن إحدى »أحدث املشروعات التي 
شرعنا بها كان تأسيس شركة املستقبل  الدولية 
لالتصاالت بسلطنة عمان، برأسمال مدفوع بالكامل 
وقدره 250 ألف ريال عماني«،   مضيفا أن شركة 
املس���تقبل الدولية لالتص���االت التي تعد إحدى 
الشركات التابعة واململوكة بالكامل لشركة املستقبل 
العاملية قد تعاونت أخيرا مع عدد من املش���غلني 

واملتعاقدي���ن من حلفائها االس���تراتيجيني منها 
شركة أريكسون بعقد قيمته اإلجمالية 4.2 ماليني 
 دوالر، وشركة نوكيا سيمنز بعقد قيمته اإلجمالية
4 ماليني دوالر، وش���ركة ه���واوي للتكنولوجيا 

الصينية بعقد قيمته اإلجمالية مليون دوالر.
وأوضح أن شركة املستقبل لالتصاالت قامت في 
العام احلالي أيضا بتوقيع عقد شراكة مع شركة 
ديفاينس للتكنولوجيا، وذلك لتقدمي حلول ذكية 
مبتكرة في مجال أنظمة تكنولوجيا املعلومات. 

وأكد أن ش���ركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
صار لديها »قاعدة صلب���ة Platform« من أنظمة 
تكنولوجي���ا املعلومات والتي أضحت أمرا يالزم 
تكنولوجيا االتصاالت، فهما وجهان لعملة واحدة. 
وأضاف أن »اس���تثمار الش���ركة في تكنولوجيا 
املعلومات IT يؤهلها حاليا للدخول في مشاريع 
التنمية املزمع طرحها قريبا ضمن خطة احلكومة 
الكويتية التي أعلن عنها مؤخرا«، مشيرا إلى أن 
»تكنولوجيا االتصاالت مبا فيها بناء الش���بكات 
احلديثة يكمل أيضا عملنا في مش���اريع التنمية 

وغيرها من املشاريع املطروحة في املنطقة«.
وتطرق العوضي إلى ع���دد من اجلهات التي 
استفادت من مشاريع وحلول تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التي قدمتها الشركة وهي: مؤسسة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية، والهيئ���ة العامة 
للمعلومات املدنية فضال عن مشاريع أخرى إقليمية 
قدمتها الشركة في كل من اإلمارات واألردن وسورية، 

والسعودية ولبنان.
وأشار الى ان الشركة »ستمضي قدما في تطبيق 
إستراتيجيتها في تنويع مصادر دخلها من خالل 
الدخول في فرص اس���تثمارية مهمة مع حلفائها 
االستراتيجيني باملنطقة«، كما »ستستمر الشركة في 
احملافظة على مصاريفها، فضال عن استمرارها في 
تدريب كوادرها البشرية بحسب اخلطة التدريبية 
املوضوعة، ألنها تؤمن بأن العنصر البشري لديها 
هو أهم أصولها التي تسعى باستمرار إلى تطويرها 

وتنميتها«.

تهاني اخلميس 

صالح العوضي مثنى احلمد

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

خالد الزومان يستلم الشهادة نيابة عن البنك 

فهد آل ثاني: 615 مليون ريال قطري صافي أرباح »الدوحة« في الربع الثاني
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك 
الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن 
جبر آل ثاني، عن النتائج املالية 
للبنك للنصف األول لعام 2010، 
وقال ان صافي أرباح البنك بلغ 
615 مليون ريال قطري مما ترجم 
في حتقيق ما نسبته 23.7% عائدا 

على األسهم.
 واضاف: »انها لنتائج قوية 
وتظهر أن بنك الدوحة يحقق من 
جديد عائدات عاملية املس����توى 
على حقوق املساهمني، باإلضافة 
إلى ذلك، فقد حقق البنك نتائج 
مبهرة دون االعتماد على إيرادات 
االستثمار، وقد بدا ذلك واضحا 
في زيادة صافي األرباح مطروحا 
منه صافي إيرادات االستثمارات 
املالية بنسبة 25% ليصل إلى 595 
مليون ريال قطري في النصف 
األول م����ن عام 2010 مقارنة مبا 
قيمته 477 مليون ريال قطري في 

النصف األول من عام 2009«.
وقد ارتفع صافي دخل البنك 
من الفوائد بنسبة 16.2% ليصل 
إل����ى 621 مليون ري����ال قطري، 
وسجل إجمالي املوجودات زيادة 
بقيمة تزيد عن مليار ريال قطري، 
أي بنس����بة منو تزيد عن %2.5 
ليصل إلى 44.9 مليار ريال قطري 

التجارية الضخمة.
واض����اف: »وفيم����ا يتعلق 
باخلدمات املصرفية لألفراد فقد 
استمر البنك في مفاجأة السوق 

ببرامجه الترويجية املبهرة.
البطاقات  فقد كان لعم����الء 
االئتماني����ة في بن����ك الدوحة � 
� األس����باب  احلالي����ني واجلدد 
الكثيرة التي تدفعهم هذا الصيف 
الستخدام بطاقاتهم االئتمانية 
ومتتعه����م بجائزة االس����ترداد 
النقدي البالغة 25% والتي تعتبر 
األولى من نوعها ليس في قطر 
وحس����ب بل في املنطقة برمتها 
وهي متاحة إلى جميع العمالء 

احلاليني واحملتملني«.
واوضح: »كما أطلقنا منتج 
»تدبير« وهو عبارة عن مجموعة 
من احلل����ول املبتكرة في إدارة 
النقدية عب����ر اإلنترنت والتي 
تستوفي املعايير املطابقة لألداء 
األفض����ل من حي����ث التحصيل 
والسداد، وإدارة السيولة على 
املستويني احمللي والدولي، كما 
مينح منتج »تدبير« للمؤسسات 
الق����درة على مراقب����ة ومركزة 
ذممهم املدينة والدائنة في نظام 
إلكتروني واحد يضمن الرقابة 

واإلدارة الفعالة ألموالهم«.

التوريد« و»البطاقة االئتمانية 
وبطاقة اخلصم م����ن تطوير« 
والتي تهدف إلى تقدمي اخلدمات 
إلى شريحة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في قطر، منوها الى 
انه بالنسبة إلى منتج »متويل 
سلس����لة التوريد« الذي تتيحه 
باقة تطوير، فقد مت إطالقه حتى 
تستفيد منه املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة املشتغلة في توريد 
البضائع واخلدمات إلى الكيانات 

املساهمني تعادل 23.7% كما في 
2010/6/30 وهي النسبة األفضل 
في هذا القطاع، مضيفا: »وبالنظر 
إلى اتساع نطاق عمليات البنك 
فقد حققنا أيضا نس����بة عوائد 
مرتفعة على متوس����ط إجمالي 
املوجودات حيث بلغت 2.7% كما 
في 2010/6/30 مما يدل على مدى 
كفاءة استخدام حقوق املساهمني 
وفعالية استراتيجيات توظيف 

املوجودات«.

وفي معرض حديثه عن أهم 
االبتكارات واملبادرات التي اتخذها 
بنك الدوحة ف����ي الربع الثاني 
م����ن العام 2010، ق����ال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة 
ر.سيتارامان: »استمرارا لنهج 
بنك الدوحة في طرح املنتجات 
واخلدمات املبتكرة، قام برنامج 
»تطوير« من وحدة املش����اريع 
الصغيرة واملتوس����طة بإطالق 
منتجني هما »متويل سلس����لة 

ال����ى ان رأس املال املدفوع لدى 
البن����ك حقق ارتفاعا كبيرا عبر 
السنوات ووصل إلى 1.9 مليار 
ريال قط����ري كما في 30 يونيو 
2010 مما يعك����س الثقة القوية 
التي يتمت����ع بها البنك من قبل 

املساهمني واملنطقة.
وبني انه من خالل االستخدام 
األمثل حلقوق املساهمني وحتسني 
مستوى األداء فقد حققنا نسبة 
عائ����د عل����ى متوس����ط حقوق 

لدى البنك.
م����ن جانب����ه ق����ال العضو 
املنتدب لدى بنك الدوحة الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل 
ثاني: »أصبح البنك عبر السنوات 
يتمتع مبالءة مالية قوية، حيث 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني كما 
في 30 يونيو 2010 ما قيمته 5.6 
مليارات ريال قطري مسجال بذلك 
زيادة قدرها 9.8% خالل االثني 
عشر ش����هرا املاضية«، مشيرا 

كما في 30 يونيو 2010 مقارنة 
مبا قيمته 43.8 مليار ريال قطري 

كما في 30 يونيو 2009.
 كم����ا ارتفع صاف����ي أرباح 
الق����روض والس����لف إلى 26.6 
مليار ريال قط����ري مقارنة مبا 
قيمته 23.6 مليار ريال قطري عن 
العام املاضي،  الفترة من  نفس 
وبذلك حقق منوا بنسبة %12.5، 
باإلضافة إلى ذلك، فقد زادت أرباح 
الودائع بنسبة 16.4% لتصل إلى 
27.2 مليار ريال قطري كما في 
30 يونيو 2010 مقارنة مبا قيمته 
23.4 مليار ريال قطري األمر الذي 
يعكس متانة السيولة املتوفرة 

الحمد: 1.5 مليون دينار أرباح »المستقبل« 
في النصف األول بانخفاض ٪1.7

»اتحاد الصناعات« يّطلع على الفرص 
الصناعية الواعدة في سلطنة عمان

أعل���ن احت���اد الصناع���ات 
الكويتية عن تنظيم زيارة رسمية 
إلى منطقة صحار الصناعية في 
سلطنة عمان، وذلك لالستفادة 
من جتربة السلطنة في تشجيع 
الصناعات احمللية، وذلك في إطار 
جهوده الرامية نحو اكتش���اف 

الفرص الصناعية الواعدة.
وفي هذا اخلصوص، قال املدير 
العام لالحتاد محمد موسى صالح 
خالل لقائ���ه مبدير عام منطقة 
صحار الصناعية حمد بن سالم 
املهدلي: »لقد أثمرت الزيارة التي 
استمرت لثالثة أيام، التعرف على 
التي  الناجحة  التجربة  جوانب 
قامت بها السلطنة، وحتديدا في 

منطقة صحار ف���ي إطار إيجاد 
صناعات رائدة في املنطقة«.

وبني أن السلطنة قامت بإنشاء 
العديد من املدن الصناعية إضافة 
إلى جهودها الرامية نحو تهيئة 
مناخ العمل املناس���ب من أجل 
تشجيع االس���تثمارات احمللية 
واألجنبية، وذلك من خالل تطوير 
األطر التشريعية والقانونية مع 
توفير بنى حتتية مناسبة لتلك 

األنشطة الصناعية.
وأكد ح���رص القائمني على 
منطق���ة صحار على توس���يع 
نطاق املنطقة الصناعية والتي 
وصلت إلى 7 مراحل خالل العقد 
املاضي مضيفا إلى ذلك اهتمامهم 

بحجز املناطق املتاخمة لألراضي 
الصناعية في حال أراد أصحابها 

توسيعها لزيادة اإلنتاج.
ولفت إلى جدية السلطنة في 
إعطاء الصناعات احمللية أولوية 
كبيرة وذلك من خالل إنش���اء 
العديد م���ن املناطق الصناعية 
لسنوات عدة وجتهيزها بالبنى 
التحتية، مشيرا إلى أن احلصول 
على املوافقات الالزمة إلنش���اء 
مصنع معني في منطقة صحار 
قد يستغرق أسبوعا واحدا فقط، 
وكذلك أيضا بالنسبة إلجراءات 
التخصيص، وقد أبدى القائمون 
على منطقة صحار ترحيبا كبيرا 

باملستثمرين الكويتيني.

العوضي: نتوسع في المنطقة عبر شركاتنا التابعة وحلفائنا

حققت أرباحًا تشغيلية بلغت 23.3 مليون دينار

»برقان« يحصل على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات

»بيتك«: قاعة خاصة لتداول السيدات إليكترونيًا

أعلن بنك برقان عن حصوله 
على ش����هادة نظ����ام إدارة أمن 
املعلومات اآليزو 2005/27001 
الدولية  القياس����ية واللجن����ة 
للتقنية االلكترونية، وتعتبر 
هذه الشهادة تأكيدا على حرص 
بنك برق����ان وجديته في تبني 
إدارة  تصميم وتنفيذ عمليات 

أمن تكنولوجيا املعلومات.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه الش����هادة الرفيعة التي 
حصل عليها ه����ي تأكيد على 
أن البن����ك يتبن����ى تصميم����ا 
وتوظيفا ناجحا لنظام إدارة أمن 
املعلومات بالتوافق مع املعايير 
ISO/ الصارمة واحملددة لشهادة
IEC 27001:2005، وق����ام مكتب 
فيريتاس الدولي مبراجعة أنظمة 
البنك ومراجعة أعمال التدقيق 
البنك مصادقته، حيث  ليمنح 
يعتب����ر هذا املكتب من اجلهات 
الرائدة دوليا في أعمال التدقيق 

على أنظمة اإلدارة والعمل.
وتشير هذه الشهادة املهمة 
مصرفيا إلى أن جميع العمليات 
في بن����ك برق����ان متوافقة مع 
الالزمة  الش����روط واملتطلبات 
واحمل����ددة لتطبيق وتش����غيل 
ورصد واس����تعراض وحتسني 
نظم إدارة أمن املعلومات والتي 
تأتي جميعها في س����ياق إدارة 
املخاطر في قطاع املعلومات في 

جميع عمليات البنك. 
الفوز بهذه الشهادة  كما أن 
يؤكد أيضا على أن االحتياجات 
الالزمة لتنفيذ الضوابط األمنية 
مت إعدادها لتلبي االحتياجات 
لضمان أعلى مستويات الرقابة 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيت���ك« عن ب���دء الترتيبات 
اخلاصة بإنش���اء قاعة تداول 
الس���يدات  خاص���ة لعميالته 
الت���داول  ملس���اعدتهن عل���ى 
اليكترونيا في س���وق الكويت 
لألوراق املالية، كأول بنك محلي 
يبادر باتخاذ هذه اخلطوة، امتدادا 
لسلسلة األنشطة واخلدمات التي 
يقدمها »بيتك« لعميالته والتي 
تلبي االحتياجات والتطلعات 
املتنامية لهذه الشريحة املهمة 
من املجتمع ومتنحهن مزيدا من 

اخلصوصية واملزايا.
وأوضحت مدي���رة املنطقة 
الثانية في »بيتك« تهاني صالح 
اخلميس في تصريح صحافي، 
أن افتت���اح قاعة تداول خاصة 
للس���يدات ميثل نقلة متقدمة 
للخدمات املصرفية واالستثمارية 
التي يقدمها »بيتك« لعميالته من 
التي  السيدات، وهي اخلدمات 
ميتلك البنك السبق فيها محليا 
وإقليميا، مشيرة في هذا الصدد 
إلى أن هذا التطور ينسجم مع 
تزايد عدد الكويتيات الراغبات 
في التعامل مع س���وق األسهم 
بيعا وشراء، كما يتواك��ب في 
الوقت ذاته مع تطور دور ال��مرأة 
الكويتي��ة في عملي�ة التنمي�ة 

واالستثمار بشكل عام.

ع���دة منه���ا دعوتهن حلضور 
املباشرة  اللقاءات  سلسلة من 
حيث نس���تقبل استفساراتهن 
واقتراحاته���ن ألخذه���ا بعني 
االعتبار عن���د تصميم وطرح 
خدمات ومنتجات جديدة تالئم 
هذه االحتياج���ات. إضافة إلى 
مشاركتهن أنشطتهن واالنتقال 
لألماكن الت���ي يتواجدن فيها، 
حيث نتلقى الدعوات من جهات 
مختلفة لتقدمي شرح واف عن 
طبيعة اخلدم���ات املصرفية، 
امل���دارس في  خصوصا م���ن 
الوقت الذي تبادر فرقنا املؤهلة 
لتقدمي عرض متكامل خلدماتنا 

ومنتجاتنا. 
واوضح���ت: »النتوقف في 

وأشارت إلى أن القاعة التي 
ستلحق بفرع »بيتك« في منطقة 
بيان، ستجهز بأحدث وسائل 
التقنية من أجهزة حاسب الى 
اتصال لتوفير السرعة واملرونة 
لهن في اتخاذ القرار الس���ليم 
وتهيئة بيئة عالية اخلصوصية 
تالئ���م ش���ريحة واس���عة من 
االت���ي يرغنب في  العمي���الت 
التداول من خارج قاعة التداول 

الرسمية .
على صعي���د متصل أكدت 
اخلمي���س أن »بيت���ك« يبدي 
اهتماما فائق���ا لالرتقاء نوعيا 
وكمي���ا باخلدم���ات املصرفية 
املتنوعة التي يقدمها لعميالته 
من السيدات، من خالل سلسلة 
من املنتجات واخلدمات املبتكرة 
التي تلبي االحتياجات املتنوعة 
لهذه الفئ���ة املهمة من العمالء 
في مختلف القطاعات املصرفية 
والتجارية واالستثمارية، امتدادا 
لتميز »بيتك« وانفراده بتقدمي 
خدمات حصرية من خالل أقسام 

خاصة بالسيدات.
واش���ارت ال���ى ان »بيتك« 
وكجانب من ضمن إستراتيجيته 
التسويقية املرتبطة باخلدمات 
املصرفية للس���يدات، يحرص 
على التواصل الدائم واملستمر 
مع عميالت���ه من خالل قنوات 

»بيت���ك« عن���د ح���دود كوننا 
الس���باقني في تق���دمي خدمات 
مصرفي���ة خاصة للس���يدات، 
بقدر ما نحرص بشكل دائم على 
تقدمي مفهوم عصري للخدمات 
املصرفية للسيدات تواكب زيادة 
دور هذه الشريحة في مجتمع 
املال واألعمال احمللي واإلقليمي 
من خ���الل توفي���ر اخلدمات 
واحللول املصرفي���ة واملالية 
التي تواكب تطلعات العميالت 
وتناسب دورهن االستثماري 
واملالي«، مؤكدة في هذا الصدد أن 
»بيتك« يوفر قنوات استثمارية 
متنوعة مبا يتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية الستيعاب هذا الطلب 

املتزايد. 
واكدت: »لم تعد اخلدمة التي 
تقدم لشريحة السيدات مقتصرة 
على عمليات اإليداع والسحب، 
بل توسعت لتشمل الطلب على 
املنتجات املختلفة كاملساهمة 
ف���ي الصنادي�����ق واحملافظ 
االستثمارية اجلديدة والقائمة 
حاليا، ونحن بدورنا نقدم لهن 
ش���رحا وافيا عنها باإلضافة 
للنصح وتقدمي املش���ورة مبا 
يحقق الفائ���دة لهن، مضيفة: 
أصبحت املرأة الكويتية اليوم 
أكثر إقباال للدخول في أنشطة 
استثمارية كانت مقتصرة على 

الرجال فقط في السابق«.
وشددت على اهتمام بيتك 
التقني���ات احلديثة  بتوفي���ر 
املتط���ورة في إط���ار اخلطة 
الت���ي تهدف لتقدمي  املتكاملة 
أفض���ل خدمة جلميع العمالء، 
مش���يرة في هذا الص���دد إلى 
احلرص على تنظي���م برامج 
تدريبية مستمرة للموظفات من 
أجل رفع مستوى هذه الكوادر 
مبا ينس���جم م���ع التطورات 

املتالحقة في هذا القطاع.
اجلدي���ر بالذكر أن »بيتك« 
يقدم خدمات���ه لعمالئه محليا 
من خالل 52 فرعا منتشرة في 
الكويت من  مختلف مناط���ق 
بينها 38 فرعا تضم أقس���اما 
خاصة للس���يدات، باإلضافة 
التي تقدم خدمات  املراكز  إلى 
القطاع التجاري للسيدات، كما 
يقدم »بيت���ك« خدمات خاصة 
لعميالته املميزات وذلك ضمن 
إدارة اخلدمات املالية اخلاصة 
للرجال والسيدات ذوي املالءة 

املالية على حد سواء.
وفي موازاة اهتمامه بتقدمي 
خدم���ات ممي���زة للس���يدات، 
يحرص »بيتك« على إفس���اح 
املجال للعنصر النس���ائي في 
إدارة عملياته املختلفة والدفع 

بهن في مراكز قيادية.

االعتماد: »لق����د كنت واثقا من 
حصولنا على هذه الش����هادة، 
وثقتي ه����ذه ترجع إلى إمياني 
التام بنظ����م األمن املعلوماتية 
البن����ك إلى جانب  املطبقة في 
ثقتي املطلقة في تفاني موظفينا. 

األمني����ة جلمي����ع الدوائر ذات 
العالقة في البنك. 

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
امل����دراء العامني لبن����ك برقان 
الزومان تعليقا  بالوكالة خالد 
على اس����تالم بن����ك برقان هذا 

وه����ذه اجلهود بينت أن جميع 
أنظمتن����ا وعملياتنا تتم وفق 

آليات إجرائية آمنة«
بدوره ق����ال رئيس مديري 
مجموعة إدارة املخاطر بالبنك 
مادوهوسدان راو: »إننا فخورون 

باستثمارنا الفعال في بناء نظام 
إدارة أم����ن املعلومات بطريقة 
ممتازة وعالية اجلودة ضمنت 
لنا النجاح والثقة، كما عززت 
احلماية التي ينعم بها عمالؤنا 
من خالل حمايتنا للمعلومات 
اخلاصة بحساباتهم وعملياتهم. 
وإننا مس����تمرون في االرتقاء 
بهذه األنظمة املتطورة لتعزيز 
آليات الفعالية ألنظمة إدارة أمن 

املعلومات«.
 ISO واضاف: »إن ش����هادة
27001 هي تعبير صريح وقوي 
على قوة استثمارنا في كفاءاتنا 
البشرية وفي استقدام وتطبيق 
أحدث أنظمة حماية املعلومات 

وإدارتها«.
بدوره قال مدير إدارة املخاطر 
في العمليات ساتيش مان: »لقد 
أجرى البنك عملية تقييم شاملة 
ألنظمة إدارة أمن املعلومات وذلك 
بهدف حتديد مواضع املخاطرة 
في عمليات البنك ومن ثم إدارتها 
وتعزيز حمايتها. وكان جناحنا 
في هذا املجال بارزا األمر الذي 
 ISO ظهر عندم����ا قام فريق من
27001 بأعمال املراجعة والتدقيق 
الدوري الداخلي ملعرفة فاعلية 
أنظمة التحكم في املخاطر املتعلقة 

بإدارة أمن املعلومات«.
مؤكدا »ان التطبيق الناجح 
لنظام إدارة أمن املعلومات يقلل 
بشكل كبير أية مخاطر متعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات ويعزز 
الثقة لدى املس����اهمني وجميع 
املعنيني بأعمال البنك كما يعزز 
قنوات التواصل والثقة بني البنك 

وبني عمالئه«. 

تأكيدًا على حرص البنك وجديته في تبني تصميم وتنفيذ عملياته

كأول بنك محلي يبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة


