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العمر: نتائج »بيتك« جيدة والتوزيعات على حسابات الودائع هي األعلى بالسوق
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لكاثرين فيشيل وبيل غاردنر.

ومبناس���بة تلك اإلجنازات، 
قال املدير الشريك ورئيس وحدة 
اإلبداع في الوكالة لؤي أصفهاني: 
»إن باراجون ب���دأت هذا العام 
بإجناز جديد ميكننا من القول 
بأن بقية العام س���يكون حافال 

باملزيد واملزيد«.
من جانبها قالت نائب املدير 
العام لباراجون جايا كروتشليك: 
»إننا نسعى من أجل خلق أعمال 
ال تساعد عمالءنا فقط بل تعزز 
موقعنا ف���ي الكويت ومكانتنا 
وتطور م���ن الصناعة باجتاه 

املعايير الدولية«.

أعلن بنك أرقام كابيتال االستثماري الذي يتخذ 
من دبي مقرا رئيس����يا له عن قيامه بدور املستشار 
املالي احلصري ملصرف كيساوان اإلندونيسي خالل 
إصدار لألسهم بقيمة 734 مليار روبية اندونيسية )73 
مليون دوالر(. وقد لعب بنك أرقام كابيتال االستثماري 
دورا مهما في جناح هذه العملية الفريدة اعتمادا على 
خبراته في عمليات اإلندماج والتملك العابرة للحدود 

للمؤسسات املالية متوسطة احلجم.
وتأتي هذه الصفقة عقب الدعم الذي قدمه »أرقام 
كابيتال« ملجموعة CTI األردنية لتجارة اإلس����منت 
والكلنكر، من خالل دراسة اخليارات االستراتيجية 
املتاحة ل� CTI للتوسع في اسواق ومنتجات جديدة 
من خالل استثمارها في شركة بوسوا اإلندونيسية 
لتجارة اإلسمنت، وقد مت اجناز هذه العملية بنجاح 
في شهر مارس 2010، حيث لعبت اخلبرات املتميزة 
التي يتمتع بها »أرقام كابيتال« في مجال التعامل مع 
تعقيدات العمليات العابرة للحدود )مبا فيها القضايا 
املتعلقة بالهيكلة واحلوكمة والبيئة التش����ريعية( 
دورا حيويا في جناح الصفقة. وبعد إغالق االكتتاب 
على إصدار أسهم مصرف كيساوان، برز بنك قطر 
الوطني كأكبر مساهم في املصرف بحصة مسيطرة 
نسبتها 69.6% من األسهم. ومن املقرر أن يستخدم 
البنك االندونيس����ي حصيلة إصدار األسهم لتعزيز 
قاعدته الرأسمالية ومتكينه من املشاركة بنشاط في 
النمو االقتصادي النامي في إندونيس����يا، وتطوير 

مستوى خدماته لعمالئه.
وبهذه املناسبة قال رئيس متويل الشركات في 
»أرقام كابيتال« تامر مكاري، : »تكتسب هذه الصفقة 
أهمية فريدة لكونها املرة االولى تقوم بها مؤسسة 
من الشرق األوسط بتملك حصة مسيطرة في القطاع 
املصرفي اإلندونيسي، ومن املتوقع أن يستفيد بنكا 
قطر الوطني وكيساوان االندونيسي من هذه العالقة 
اجلديدة« مشيرا إلى أن اخلبرات املتميزة التي يتمتع 
بها »أرقام كابيتال« في منطقة جنوب ش����رق آسيا 

لعبت دورا مهما في إمتام هذه الصفقة بنجاح.
وأضاف بقوله: »يشكل اإلجناز الناجح للصفقات 
العابرة للحدود جزءا حيويا من االستراتيجية الرائدة 

ملصرف أرقام كابيتال االستثماري لربط املؤسسات 
عبر طريق احلري����ر اجلديد الذي يربط بني جنوب 
شرق آسيا والشرق األوس����ط وافريقيا، حيث قام 
»أرقام كابيتال« خالل العام املاضي بتسهيل عمليتني 
ناجحتني بني شركات في الشرق األوسط واندونيسيا 

ونعمل حاليا على عدد من الصفقات املشابهة«.
من جانبه قال رئيس مصرف كيساوان جاتوت 
سيسويو: »أتاحت عملية الطرح الناجحة إلصدار 
األسهم، ملصرف كيساوان التمتع مبوقع قوي لتنفيذ 
اس����تراتيجيته الطموح الرامية إلى توطيد مكانته 
ليصب����ح البنك الرائد ضمن القط����اع املصرفي في 
أندونيس����يا، وأود أن أش����كر »أرقام كابيتال« الذي 
لعبت خبرته العاملية في هذا النوع من األعمال دورا 

محوريا في إمتام العملية بنجاح فائق«.
من جهة اخرى أعلن بنك أرقام كابيتال عن تدشني 
مساق تعليمي متخصص في الشؤون املالية لطالب 
املرحلة اجلامعية والدراسات العليا في كلية إدارة 

األعمال في جامعة األخوين في أفران باملغرب.
وقال الرئيس التنفيذي ل�»أرقام كابيتال« رياض 
مليتي: »يش����هد العالم العربي تطورات متسارعة 
تتطل����ب إحداث نقلة نوعية ف����ي التعليم، وتزويد 
طالب اجلامعات باملعارف واملهارات الضرورية التي 
تتماش����ى مع متطلبات القرن احلادي والعشرين. 
ويأت����ي تنفيذنا لهذا البرنامج بالتعاون مع جامعة 
األخوين في إطار التزامنا باالس����تثمار في تطوير 
املوارد البشرية في املنطقة، حيث سنعمل عن قرب 
مع نخبة من اجلامعات العربية ملساعدتها في تطوير 

وتعزيز برامجها التعليمية«.
وأضاف: »يأتي ه����ذا البرنامج في إطار مبادرة 
ينفذها »أرقام كابيت����ال« لتحقيق نقلة نوعية في 
مجال التعليم ضمن املنطقة، فنحن حريصون على 
دعم اجلامعات والطالب من خالل املساهمة في إدراج 
مس����اقات تدريبية في مجال األعمال ضمن املناهج 
الدراسية«. مشيرا إلى أنه مت تصميم املساق التعليمي 
الذي سيتم تنفيذه في جامعة األخوين لتزويد الطالب 
بخب����رات عملية متميزة تعزز من فرص حصولهم 

على وظائف بعد تخرجهم.

أن جنده يركب دراجته في جبال 
سانتا مونتكا.

اجلدي���ر بالذك���ر أن أعمال 
باراجون لالتصاالت التسويقية 
قد نشرت سابقا في 17 كتابا دوليا 
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اعلنت شركة باراجون الرائدة 
في مجال االتصاالت التسويقية 
في الكويت عن نشر اعمالها في 
 Recycling an Redesigning« كتاب
Logos« م���ن تأليف روكبورت 
الكتاب  للنش���ر، مما يجعل���ه 
السابع عشر الذي يتناول أعمال 
باراجون في الكتب الدولية فيما 
يخص مجال التسويق وتصميم 

الغرافيك.
املفارقات  الكتاب  يستعرض 
املرتبط���ة بتحدي���د زمن ومدى 
التغير ال���الزم إلبداع وتصميم 
لوغو وشعارات شخصية صورية 
أكثر جاذبية. يتناول الكتاب إعادة 
تصميم الشعارات واألسئلة التي 
يتم مواجهتها عند إعادة التصميم 
وأهمها »من أين أبدأ؟«، كما يعرض 
الكتاب دراسات من جميع أنحاء 
العالم لعرض قصص العالمات 
التجاري���ة اخلاص���ة مبختلف 
الشركات مثل كوكا كوال وكوداك 

وبيرغر كينغ وغيرها. 
وق���د أل���ف الكت���اب مايكل 
هودجسون، وهو مدير إبداعي 
حاصل على درج���ة الدكتوراه 
في مكتب التصميم وهي شركة 
تقوم أفكار التصميم فيها على 
الشخصيات الصورية مثل تناول 
جوه���ر وروح العميل ثم نقل 
تلك الس���مات من خالل جميع 
التطبيق���ات بدءا م���ن املباني 
واملواق���ع اإللكترونية وحتى 
الهويات والضمانات التسويقية، 
عندما ال يكون في مكتبه، ميكن 

وتابع تنفيذها مبهنية وكفاءة 
مكنت هذا القطاع من جتاوز كثير 
من تداعيات األزمة املالية العاملية 
وجعلته أكثر قدرة على مواجهة 

التحديات داخليا وخارجيا.
وع����ن رؤيت����ه لتط����ورات 
األوضاع في مصر من منظور 
اقتصادي، قال العمر إن مصر 
كانت في خاطر الكويتيني خالل 
األيام املاضية ويتمنى اجلميع لها 
االستقرار والنهوض، واالقتصاد 
املصري س����يمر مبرحلة إعادة 
البن����اء والهيكلة على أس����س 
س����ليمة ووفق رغبات صادقة 
بأن تلعب مصر دورا اقتصاديا 
مهما في املنطقة والعالم، خاصة 
وإنها متلك املقومات األساسية 
وعناصر اإلنتاج احلقيقية التي 
تؤهلها لذلك، وبالذات في جانب 
العنصر البشري املؤهل والقادر 
عل����ى العمل وتواف����ر وتنوع 
إلى  عناصر اإلنتاج واستناده 
مج����االت حقيقية، متوقعا بان 
يكون هناك دعم دولي لالستقرار 

والنمو في االقتصاد املصري.

مهمة منه حتدي����دا، داعيا في 
الوقت ذات����ه إلى زيادة اإلنفاق 
احلكومي على املشاريع الوطنية 
الكبرى، حيث يساهم ذلك في 
حتريك معظم قطاعات االقتصاد 
الوطني، مؤك����دا على احلقيقة 
املهمة التي يراها الكثيرون وهي 
ان اإلنف����اق الع����ام هو احملرك 

الرئيسي لالقتصاد الكويتي.
وأعرب العمر عن أمله في أن 
يشهد عام 2011 أوضاعا اقتصادية 
أفض����ل على الصعي����د العاملي 
واحمللي، وان تس����تمر وتيرة 
النمو والتعافي احلالية بشكل 
أفضل وأسرع، مبينا أن التفاؤل 
له ما يبرره ف����ي إطار حرص 
الدولة على تنمي����ة االقتصاد 
الوطني وط����رح خطة تنموية 
كبيرة مبجموعة مشاريع ضخمة 
ومتنوعة تشمل مجاالت كثيرة، 
كما أن النظ����ام املصرفي الذي 
هو عصب العميلة االقتصادية 
في الكويت بخير وأداؤه جيد، 
والضواب����ط والتعليمات التي 
يضعها بن����ك الكويت املركزي 

األصول وترتيب املشاريع وفق 
التطورات وفي األس����واق التي 
تعمل فيها هذه الش����ركات مبا 
يساهم في خروجها املبكر من 
تداعي����ات األزمة املالية ويعزز 
دعائم االقتصاد الوطني، معتبرا 
أن هذا الدور ميثل مساهمة من 
بيتك في مد يد التعاون والعون 
إلى الش����ركات التي تعاني من 
مشاكل تتعلق بترتيب ديونها 
املس����تحقة، وه����و دور ال يقل 
أهمية عن توفير التمويل الالزم 
لشركات أخرى تسعى إلكمال 
مشاريعها واالنتهاء من أعمال 
وأنش����طة بدأتها، وهو جهد لم 
يتوقف من قبل بيتك في مختلف 

الظروف.
وحول موضوع املخصصات 
التي يقتطعها »بيتك« أكد العمر 
انها تعبر عن النظرة االحترازية 
الت����ي يعتمدها البن����ك، ورغم 
حتسن واقع االقتصاد العاملي، 
فان األزمة لم تنته بعد، والتزال 
أو  هناك تداعيات تؤثر بشكل 
بآخر في السوق وفي قطاعات 

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
س����ليمان العم����ر إن النتائ����ج 
الس����نوية »لبيت����ك« جي����دة 
وايجابية وقد تضمنت مؤشرات 
منو حلج����م األصول والودائع 
تتراوح بني 11 و 5% على التوالي، 
كما أن التوزيعات على حسابات 
الودائع املختلفة هي األعلى على 
الس����وق بني وحدات  مستوى 
اجلهاز املصرف����ي، مثنيا على 
جهود البنوك والشركات التابعة 
لبيتك ومساهماتها املتزايدة في 
مجمل اإلي����رادات التي حتققت 
حيث شاركت بنسبة تصل إلى 

46% من اجمالي اإليرادات.
وأض����اف العمر في لقاء مع 
قناة س����ي ان بي س����ي عربية 
الزميلة جنوى عسران  أجرته 
ان عام 2010 ش����هد دورا مهما 
»لبيتك« على صعيد إعادة هيكلة 
الشركات وحتويل ديونها من 
قصيرة إلى طويلة األجل وهو ما 
ميثل لها فرصة مهمة الستعادة 
القدرة عل����ى االنطالق وهيكلة 

أكد أن البنك نجح في إعادة هيكلة شركات لمساعدتها على تجاوز األزمة ودورنا في تمويل أخرى مستمر

محمد العمر خالل اللقاء التلفزيوني مع CNBC عربية

17 كتابًا دوليًا تستعرض أعمال »باراجون«

غالف الكتاب 

شعار »زين«

عبداللطيف السريع 

»أرقام كابيتال« مستشارًا ماليًا حصريًا
 لمصرف كيساوان اإلندونيسي

إلصدار أسهم بقيمة 73 مليون دوالر

»زين« تقدم خصومات حصرية لعمالئها 
على عروض الخفة والخدع البصرية في »زين الليالي«

العراق يغرم »زين« 262 مليون دوالر النتهاكها اتفاق الترخيص

انطالق أنشطة المؤتمر العربي 
ألمن المعلومات واالتصاالت 28 مارس المقبل 

أعلن���ت ش���ركة زي���ن أن 
احتفاالته���ا مس���تمرة بأعياد 
الكوي���ت الوطني���ة، بطرحها 
املزي���د م���ن اخلصومات على 
عروضها الترويجية وفقراتها 
الترفيهية والتي تقدمها حصريا 
لعمالئه���ا، وذل���ك م���ن خالل 
الرئيسية لكرنڤاالت  رعايتها 
»هال فبراير« ورعايتها ملهرجان 
»زين الليالي.. ليالي فبراير«.

 وذكرت زين أكبر ش���ركة 
الكوي���ت أن  ف���ي  اتص���االت 
االحتفاالت الت���ي انطلقت مع 

بداية ش���هر فبراي���ر، جاءت 
وهي حتمل معها مظاهرة حب 
ووفاء لهذا الوطن، مشيرة إلى 
أن جتديد مش���اركتها في هذا 
الوطن���ي هو تأكيد  الكرنڤال 
اللتزامها ملسؤوليتها االجتماعية 

في هذه املناسبة.
وذكرت الشركة أنها ستقدم 
خصوم���ات كبي���رة حصرية 
لعمالئه���ا على عروض اخلفة 
واخلدع البصرية، والتي تقدمها 
مجموعة من الفرق العاملية من 
الس فيج���اس والتي حتضر 

احتف���االت الكويت ألول مرة، 
مشيرة إلى أن هذه اخلصومات 
تبلغ 35% من السعر األصلي 

للعروض.
وأضافت الشركة أن عمالء 
زين الراغبني في االستفادة من 
إال  هذه اخلصومات ما عليهم 
زيارة أي فروع ابتداء من تاريخ 
16 فبراير مجمع األڤنيوز ومول 
360 وصالة التزلج، مشيرة إلى 
أن هذه العروض صاحلة حتى 

22 فبراير اجلاري. 
وأكدت أنه���ا حرصت على 

أن يس���تمتع عمالؤه���ا بهذه 
االحتفاالت االس���تثنائية من 
خالل التنوع الكبير في الفقرات 
الترفيهية والتي تزيد من إقبال 

جميع أفراد األسرة.
الش���ركة أن هذه  وكشفت 
العروض سوف تقدم من خالل 
مهرجان زي���ن الليالي.. ليالي 
الفريد من  فبراير، املهرج���ان 
نوعه والذي يقدم لوحة فنية 
متتزج فيها ألوان الفن والفكر 
والترفيه إلبراز صورة تعبر عن 

احلب والوفاء لهذا البلد. 

 قال���ت هيئة اإلع���الم واالتص���االت العراقية
  عل���ى موقعها على االنترن���ت أمس إنها فرضت
  غرام���ة قدره���ا 262 مليون دوالر على ش���ركة
 زي���ن الكويتي���ة لالتص���االت النتهاكه���ا اتفاق 

الترخيص. 
وقالت الهيئة في بيان »جاء فرض هذه الغرامة 
بسبب استخدام شركة زين خلمسة ماليني شريحة 
دون اس���تحصال املوافقات األصولية من الهيئة 

قبل استخدامها«.
وأوضح البي���ان أن الغرامة فرضت على زين 
بتاريخ 11 يناير عل���ى أن يتم دفعها خالل ثالثة 

أشهر من ذلك املوعد.

أن يستقطب املسؤولني املختصني 
واملتخصصني في برامج احلكومة 
اإللكترونية والقائمني على تطبيقها 
ووضع سياستها ألمن املعلومات 
باجلهات احلكومية، عالوة على أن 
الش����ركة املنظمة وجهت الدعوات 
للقائمني على هذه البرامج في الدول 
العربية ومراكز املعلومات احلكومية 
والهيئات احلكومية واخلاصة ذات 

الصلة.
وحول االنش���طة األساسية 
للمؤمتر، ق���ال مدير عام اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
انه بش���كل عام سوف يتضمن 
املؤمتر جلسات وحلقات نقاشية 
وسيصاحبه معرض متخصص 
لبرامج وخدم���ات وأنظمة امن 
املعلومات تشارك فيه الشركات 
العاملية املتخصصة في هذا املجال.  
وأكد السريع أهمية أمن املعلومات 
في برامج احلكومة اإللكترونية، 
حيث أوضح أن أهم عناصر جناح 
أي نظام آلي هو ثقة الناس به، 
فأنت ال ميك���ن أن تودع أموالك 
في البنك إذا لم تكن واثقا مبا ال 
يقبل ادنى شك بأن أموالك في أمان 
من ناحية وان أي معلومات عن 
رصيد حساباتك أو حركة أموالك 
لن تتسرب ألي كان، وما ينطبق 
على البيانات املالية ينطبق على 
س���واها مثل البيانات الصحية 
والشخصية والقضائية وغيرها 
وطبعا كل ذلك في حدود احترام 

القوانني.

احلديثة ألمن املعلومات واالتصال 
النقاش����ية  وذلك خالل احللقات 
للمؤمت����ر واملع����رض املصاحب 
له، مش����يرا الى ان املؤمتر سوف 
يرك����ز على عدة اهداف تتمثل في 
متكني املهتمني واملتخصصني من 
مناقشة وتبادل ونشر املعلومات 
املتعلقة بأمن املعلومات والشبكات 
واالط����الع على احدث أس����اليب 
املخاطر احملتملة وتطور أساليب 
مواجهتها، وزيادة الوعي بأهمية 
أمن املعلومات والشبكات من ناحية 
اجلهد املستمر املطلوب حلمايتها 
من جهة ومعرفة الطبيعة املتغيرة 
للتهديدات حيث يطور املجرمون 
دائما أس����اليب جديدة خاصة من 
خالل شبكة االنترنت وما تتيحه 
من فرص للتج����ارة اإللكترونية 
املالية اإللكترونية  التعامالت  أو 
األخرى. كما يطم����ح املؤمتر الى 
االطالع على جتارب الدول األخرى 
في بناء أنظمة امن املعلومات لديها 
في املراح����ل املختلفة من تطبيق 
برامجها للحكوم����ة اإللكترونية، 
باالضافة الى مناقشة التشريعات 
اجلديدة املطلوب����ة أو التعديالت 
املعم����ول بها  التش����ريعات  على 
لبناء بيئة قانونية س����ليمة ألمن 
املعلومات، فضال عن االطالع على 
احدث التطورات التكنولوجية من 
الش����ركات املتخصصة في أنظمة 

امن املعلومات واالتصال.
وأشار السريع إلى أنه من املتوقع 
نظرا خلصوصية املؤمتر واملعرض 

واملعرض على الكويت، بل أتاحت 
فرصة االلتقاء واالستفادة للجميع 
وخاص����ة اإلخوة في دول مجلس 
التعاون حيث قطع البعض منهم 
شوطا كبيرا في التطور التشريعي 
والتنفي����ذي في مج����ال احلكومة 
اإللكترونية، كم����ا أن املؤمتر مبا 
سيستقطبه من خبرات عاملية في 
هذا املجال سيمثل فرصة للجميع 
لالس����تفادة من تلك اخلبرات كل 

حسب حاجته.
وبني ان مثل ه����ذه املؤمترات 
التع����رف واملقارنة  تتيح فرصة 
بني األنظمة األمني����ة املطبقة في 
بعض ال����دول في مجال احلكومة 
التعرف على  اإللكترونية وكذلك 
بعض األنظمة ذات احلساس����ية 
العالية مث����ل املعلومات  األمنية 
األمنية واملالية والصحية والتعرف 
على االجتاه����ات واحللول الفنية 

وجتارى عاملي، أدركنا حجم التحدي 
والطموح أمامن����ا كجهاز مركزي 
التكنولوجية  البيئ����ة  في وضع 
واملعلوماتية الصلبة لتنفيذ تلك 

الرغبة السامية«.
وأوضح السريع انه ال يخفى 
على أحد أن وجود سياسة واضحة 
ومحددة ومطبقة بفاعلية وقابلة 
للتطوير ومواجهة املس����تجدات 
ألمن املعلومات تعتبر من القواعد 
األساسية لبناء بيئة تكنولوجية 
سليمة لبرامج وتطبيقات احلكومة 
اإللكترونية بل لبناء أي مشروع 
آلي ف����ي العصر احلاضر وإن هذا 
املؤمتر يس����اهم في رفع مستوى 
الوعي بأهمية أمن املعلومات سواء 
للعاملني أو للمستفيدين في هذا 

املجال.
وأش����ار إلى أن أمن املعلومات 
ليس فقط مجرد تقنيات نشتريها أو 
نطبقها، ولكنه جهد فني متخصص 
ومس����تمر وعل����ى مدار الس����اعة 
وهو أيضا جهد تش����ريعي يضع 
التي تساعد  الالزمة  التشريعات 
الفني����ني على القي����ام بواجباتهم 
وس����وف يتضمن املؤمتر ورشة 
عمل ونقاش ش����املة لكل جوانب 

هذا املوضوع احليوي.
ولفت ال����ى أن اجلميع أصبح 
ي����درك أن كل ال����دول العربية قد 
وضعت خططها لبرامج احلكومة 
اإللكترونية وهى في مراحل تنفيذية 
متفاوتة، وأن الشركة املنظمة أخذت 
في اعتباره����ا أال يقتصر املؤمتر 

قال مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات عبداللطيف 
السريع ان س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
تفضل برعاية املؤمتر العربي ألمن 
املعلومات الذي تنظمه الش����ركة 
املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
»UNIEXPO« والذي يعقد بالكويت 
في الفترة م����ن 28 الى 29 مارس 
املقبل. وأضاف السريع في تصريح 
صحافي ان س����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء أناب وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ورئيس مجلس إدارة اجلهاز املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلومات د.محمد 
البصيرى عنه في افتتاح أنشطة 
هذا املؤمتر الذي يتناول العديد من 
احملاور وحلقات النقاش واجللسات 

والندوات واحملاضرات.
وحول فكرة املؤمتر وطبيعته 
وما يتضمنه من انشطة وأهداف 
انه: »منذ  الس����ريع  وقضايا قال 
الي����وم األول لتأس����يس اجلهاز 
املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات 
وانط����الق مش����روعاته كان أمن 
املعلومات أحد الهواجس الكبرى 
التي أدرك املسؤولون في اجلهاز 
املرك����زي أهميته����ا الكب����رى في 
التطبيقات والبرامج اآللية بشكل 
عام وببرامج احلكومة االلكترونية 
بشكل خاص، مشيرا الى انه عندما 
أطلق صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد رغبته السامية في 
حتويل الكويت إل����ى مركز مالي 

في إطار مشاركتها في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية الذهبية

يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات


