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اإلصالحات املالية.. أهي نهج أم مجرد شعار؟
  احللول واإلجراءات التي 

سبق تقدميها قبل عقود 
ملعاجلة االختالالت الهيكلية 

أصبحت عدمية اجلدوى
في معاجلتها بهذا الوقت

  أجمع املختصون 
على أن أساس املشكلة 
تأثر القرارات االقتصادية 

واملالية بالقرارات 
السياسية شعبوية الطابع

عندما نتطرق للتحديات التي تواجه الدولة 
وأقصد هنا التحديات املالية واالقتصادية، دائما 
يتزامن هذا احلديث مع املطالبة بوجوب قيام 
الدولة بإصالحات هيكلية ملعاجلة االختالالت 
املالية واالقتصادية، والتي تواجه اإلدارة املالية 
العامة للدولة وتؤثر سلبا على مركزها املالي، 
ونرى ان هناك اتفاقا تاما من ان املشاكل املزمنة 
التي أصابت االقتصاد احمللي القت بظاللها على 
احلالة املالية للدولة، وان استمرار هذا الوضع 
منذ عدة عقود من الزمن على الرغم من توافر 
احللول التي كانت كفيلة مبعاجلة تلك االختالالت 
في وقتها، إال ان تلك احللول أصبحت ضعيفة 
األثر إن لــم تكن عدمية اجلدوى في معاجلة 

بعض تلك االختالالت في وقتنا الراهن.
وقد أجمع كل املختصني أكانوا اقتصاديني 
أم ماليني على ان التعامل مع امللفات االقتصادية 
واملالية الشــائكة لم يكن بالقدر املطلوب في 
الفترة السابقة، بسبب تأثر القرارات االقتصادية 
واملالية بالقرارات السياسية الشعبوية، وذلك 
في ظل اســتمرار بقاء املوازنة العامة للدولة 
رهينة ملورد وحيد وناضب وهو النفط، األمر 
الذي انعكست معه تلك القرارات على تضخم 
مصروفــات املوازنة العامــة للدولة، والتي 
تضاعفت خالل فترة زمنية قصيرة نســبيا 
بشكل ملحوظ لدرجة أصبحت خارج السيطرة 
حتى قفزت تقديراتها الى ما يزيد على ٢٣ مليار 
دينار في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنسبة تزيد على ٢١٠٪ من 

اإليرادات املقدرة.
وانعكاسا لتلك القرارات السياسية الشعبوية 
لم تتخذ في رأيي اإلدارة املالية العامة للدولة 
أي إجراءات حقيقيــة وحصيفة ملعاجلة تلك 
االختالالت املالية، األمر الذي تفاقم معه العجز 
في املوازنة العامة للدولة مما أنهك ســيولة 
االحتياطي العام، واضطرت معه اإلدارة املالية 
العامة الى إجراء عمليــات تبادل بني أصول 
االحتياط العام واحتياطــي األجيال القادمة، 
باإلضافة الى وقف استقطاع النسبة املقررة 
لصالح احتياطي األجيال القادمة، وهي إجراءات 
ذات أثر وقتي ال حتقق االستدامة املالية على 

املدى البعيد.
كما ان قانــون الدين العام والذي انتهت 
مدته لم يكن قادرا على معاجلة املوقف املالي 
للموازنة العامة للدولة من حيث توفير السيولة 
الالزمــة، مما اضطرت معه الدولة الى التقدم 
بقانون جديد وبسقف جديد ملواجهة مشكلة 
الســيولة النقدية والذي لم يتم متريره حتى 
اآلن من قبل مجلس األمة، ال من أجل معاجلة 

أصل املشكلة.
ومن املســتغرب ان اإلدارة املالية العامة 
للدولة تتفق بالرأي متاما مع املختصني بشأن 
تلك االختالالت االقتصادية واملالية، بل انها 
قد اعتمدت نهجا لإلصالحات املالية باإلدارة 
املاليــة العامة للدولة، وذلك من خالل رؤيتها 
لتحقيق  املالي  املتعلقة بتحقيق االســتقرار 
تنمية مســتدامة، وكذلك من خالل رسالتها 
التي تســتهدف االســتقرار املالي لتحقيق 
األهداف التنموية للدولة عبر تنفيذ سياسات 
مالية مناسبه، ومن خالل التعاون االقتصادي 
والتطوير املؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة 

والشفافية.
ولــم يقف ذلك عند هذا احلد بل ســبق 
ان قدمــت اإلدارة املالية العامة للدولة وثيقة 
لإلصالحات املالية واالقتصادية والتي كانت 

في هذا االجتاه وترتكز الى ٦ ركائز وهي:
١ - اإلصالح املالي.

٢ - إعادة رسم دور الدولة في االقتصاد 
الوطني.

٣ - زيادة مســاهمة القطاع اخلاص في 
النشاط االقتصادي.

٤ - مشاركة املواطنني في متلك املشروعات.
٥ - إصالح ســوق العمل ونظام اخلدمة 

املدنية.
التشــريعي واملؤسســي  ٦ - اإلصالح 

واإلجراءات املساندة.
إال ان واقــع احلال يقــول ان القرارات 
واملمارسات املالية ال تتسق مع رؤية اإلدارة 
املالية للدولة تلك، وال مع رسالتها، وال ترتكز 
الى ركائز وثيقة لإلصالحات املالية واالقتصادية 

املقدمة من قبلها سالفة الذكر.
ولقد سبق ان أشرنا في أحد مقاالتنا السابقة 
مثاال على تلك القرارات واملمارسات، وال ضير 
ان نستشهد هنا مرة أخرى مبمارسة حديثة 

لنؤكد وجهة نظرنا.

فهذا قانون قوة اإلطفاء العام رقم ١٣ لسنة 
٢٠٢٠ الصادر في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، والذي 
صدر ضمن مجموعة قوانني في أواخر دور 
االنعقاد الســابق ملجلس األمة، حيث سجل 
هــذا القانون ضمن إجنــازات املجلس، هذا 
وال يختلف أحد مع رأي املشرع على أهمية 
مرفق اإلطفاء العام في توفير احلماية الالزمة 
ملصادر الثروة الوطنية واألرواح واملمتلكات 
من احلرائق والكوارث، وان هذا املرفق يحقق 
للدولة احلفاظ على مقدراتها ومكتسباتها واألمن 

واألمان ملواطنيها.
وال أقلل مــن أهمية ودور مرفق اإلطفاء 
العام، لكن تلك األهمية التي أشار إليها املشرع 
ليست مقصورة على هذا املرفق دون غيره 
من املرافق، فإن كافة مرافق الدولة تشــارك 
بعضها البعض في توفيــر احلماية الالزمة 
ملصادر الثروة الوطنية واألرواح واملمتلكات 
من احلرائق والكوارث، سواء كانت تلك املرافق 
تقدم خدمات األمن كاجليش والشرطة واحلرس 
الوطني، او تقدم اخلدمات الصحية وغيرها 

من املرافق األخرى.
فمثل تلــك القوانني يترتب عليها حتميل 
املوازنة العامة للدولة بأعبــاء مالية إضافية 
كبيرة، على الرغم من التوجيهات العامة املتعلقة 
بالشؤون املالية بالدولة املتمثلة بقرارات مجلس 
الوزراء املتعلقة بضبط وترشيد اإلنفاق ومعاجلة 
االختالالت التي يتعرض لها االقتصاد الوطني 
كالقرار رقم (٢٠١٤/٥١) والقرار رقم (٢٠٢٠/٧٢٨) 
على سبيل املثال ال احلصر، وعلى الرغم من 
ان األهداف الواردة بخطة التنمية الســنوية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ تتضمن معاجلة االختالالت الهيكلية 
في االقتصاد الكويتي واحلد من اإلنفاق اجلاري.

لقد منح قانون قوة اإلطفاء العام الوزير 
املختص حتديد الهيكل التنظيمي لقوة اإلطفاء 
العام بعد ان أخرجها املشرع من هيمنة مجلس 
اخلدمة املدنية في هذا الشــأن، مما سيترتب 
عليه خلق هيكل تنظيمي وفقا ملا يراه الوزير 
املختص دون النظر لــرأي وموافقة مجلس 
اخلدمة املدنية كجهاز فني معني بهذا الشأن، 
األمــر الذي يؤثر حتما علــى كلفة الوظائف 

اإلشرافية املقرر لهذا الهيكل.
كما قرر القانون إنشــاء مستشفى طبي 
متكامل يضم كل التخصصات لرعاية أعضاء 
قوة اإلطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى صحيا 
وطبيا، على ان يضم املستشفى معمل حتاليل 
طبية وفقــا للمعايير الدولية ومزودا بأحدث 
األجهزة، مما سيضيف هذا عبئا إضافيا أيضا 
على مصروفات الدولة من كلفة مالية ســواء 
كانت رأسمالية أو تشــغيلية، هذا باإلضافة 
الى تكاليف اإليفاد للعالج باخلارج بالنســبة 
ملنتســبي قوة اإلطفاء وأسرهم من الدرجة 
األولى، وفي رأيي كان األجدر ماليا واقتصاديا 
ان يتم تطوير املنظومة الصحية احلالية املقررة 
للقوات املسلحة ممثلة باملستشفى العسكري 
لتشمل خدماته كافة القوى العسكرية النوعية 
(اجليش، الشرطة، احلرس الوطني، اإلطفاء).

ولم يقــف ذلك عند هذا احلــد بل امتد 
أيضا الى زيادة األعباء املالية املتعلقة بإضافة 
استحقاقات مالية ألعضاء قوة اإلطفاء ضمن 
الالئحة التنفيذيــة للقانون الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٣ ديسمبر 
٢٠٢٠ املنشورة بجريدة كويت اليوم بتاريخ 
٦ ديسمبر ٢٠٢٠، على الرغم من انه لم يرد 
نص بالقانون يحيل لالئحة التنفيذية بشأن 
تلك االستحقاقات، حيث ما ورد بالقانون وفق 
املــادة ٢٤ منه هو نقل أعضــاء قوة اإلطفاء 
باإلدارة العامة لإلطفاء الى قوة اإلطفاء العام 
بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية 
للرتب املعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها 
فقط، األمر الذي قد يجعل بعض أحكام الالئحة 
التنفيذية في رأيي على الرغم من كلفتها محل 
شــبهة عدم دســتوريتها، حيث ال يجب ان 
تتضمن الالئحة التنفيذية أي أحكام تضيف 

او تلغي او تعدل على أحكام القانون.
ختاما.. نؤكد علــى ضرورة وأهمية ان 
نواجه التحديات التــي تتعرض لها املوازنة 
العامة للدولة بقرارات جريئة، قد تكون تلك 
القــرارات موجعة نتيجة للتأخر في تطبيق 
اإلصالحات املالية لالختــالالت التي تعاني 
منها، إال انه بال شك سيتم امتصاص أثرها 
مع مرور الوقت وســتكون كفيلة لتحقيق 
االســتدامة املالية للمالية العامة للدولة على 
املدى البعيــد، فاإلصالحات املالية يجب ان 

تكون نهجا قبل ان تكون شعارا.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

baderalhammad.com

املرزوق: «الوطني» يقف على أرضية صلبة في مواجهة  «كورونا»

«النفط»: التزام كامل باإلجراءات االحترازية للتعامل مع «كورونا»

قال نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني- الكويت 
سليمان املرزوق: «إن عام ٢٠٢٠ 
كان عاما مليئا بالتحديات، إال 
أن بنك الكويت الوطني برهن 
على أنه يقف على أرض صلبة 
التي  التداعيات  في مواجهــة 

خلفتها جائحة كورونا».
وأضاف املرزوق في مقابلة 
مــع مجلة جلوبــال فاينانس 
العاملية، أن دول اخلليج واجهت 
حتديا مزدوجا جنم عن تفشي 
جائحة كورونا وانهيار كبير 
في أسعار النفط، ومصاحبة 
ذلــك مــن إجــراءات وتدابير 
حكومية لوقف تفشي الفيروس 
شــملت اغالقا جزئيــا وكليا، 
األمر الذي أدى إلى ضعف حاد 
في البيئة التشــغيلية ونتج 
عنه انخفاض فرص التمويل 
الدخــل  وتقويــض تدفقــات 

الرئيسية.
وأشار إلى أن بنك الكويت 
الوطنــي ومــع بدايــة األزمة 
فعل خطط الطوارئ لضمان 
استمرارية األعمال واتخذ كافة 
التدابير الالزمة للحفاظ على 

سالمة موظفني والعمالء.
وأكد املرزوق أن عام ٢٠٢٠ 
شــهد تعزيز البنــك ملعدالت 
رأس املال والســيولة بشــكل 
كبير وذلك مــن خالل إصدار 
سندات مساندة مقومة بالدينار 
بقيمــة ١٥٠ مليــون دينــار، 
وأخــرى بقيمــة ٣٠٠ مليون 
دوالر متوافقــة مع متطلبات 
الثانية لرأســمال  الشــريحة 
البنك، والتي شهدت اقباال كبيرا 
يعكس مكانة البنك االئتمانية 

أكدت وزارة النفط حرصها 
التــام والكامــل علــى تنفيذ 
واالشــتراطات  اإلجــراءات 
الصحية الصادرة عن وزارة 
الصحــة واملتعلقة مبكافحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
حيث حرصت الوزارة ومنذ 
صدور قرار عودة األعمال في 
الوزارات والهيئات احلكومية 
من قبل مجلــس الوزراء في 
تطبيــق أقصــى اإلجــراءات 
االحترازية، ووضعت نصب 
أعينهــا تنفيــذ األعمــال من 
خالل االستفادة القصوى من 
منظومة التحول الرقمي التي 
مت تدشينها قبل عام تقريبا.

وقالــت وزارة النفط في 
بيان صحافي إن جلنة متابعة 
ومراقبــة تنفيــذ اإلجراءات 
الصحيــة  واالشــتراطات 
الســلطات  الصــادرة عــن 
املختصة واملتعلقة مبكافحة 
ڤيــروس كورونــا، عقــدت 
العديد مــن االجتماعات عن 
بعد (أونالين) ملتابعة ومراقبة 
واالشــتراطات  االجــراءات 
الصحية وذلك من خالل حصر 
اعــداد املوظفني فــي الوزارة 

الرقمية خالل السنوات املاضية 
وهو ما ساهم احلصول على 
بيانات أكثر ديناميكية وقدم 
جتارب اســتباقية في توقعه 
لتوجهات ومســتويات رضا 

عمالء البنك.
وأضاف إلى أن قنوات البنك 
اإللكترونية وفرت بدائل فعالة 
وعملية للفروع أثناء عمليات 
اإلغالق، وهو مــا منح البنك 

على االمييالت اخلاصة ونشرها 
على احلسابات الرسمية على 
التواصل االجتماعي،  وسائل 
وعقــد العديد من احملاضرات 
عن بعــد لتعريــف املوظفني 
بالواجبات واحملظورات التي 
يتعني علــى املوظــف التقيد 
بها ويعتبر عــدم التزامه بها 
مخالفــة تأديبية تســتوجب 
اتخاذ االجراءات التأديبية وفقا 
للمادة ٥٥ من املرسوم الصادر 
في شان نظام اخلدمة املدنية.
وأشــارت إلــى أن جلنــة 
تنفيــذ  ومراقبــة  متابعــة 
واالشــتراطات  اإلجــراءات 
الصحية في الوزارة حرصت 
 Check) علــى إعــداد قائمــة
List) يتــم مــن خاللها رصد 
الســلوكيات غير الصحيحة 
ومدى تطبيق االشــتراطات 
لــدى املوظفــني،  الصحيــة 
والتأكد من النظافة والسالمة 
للمبنى، وجاهزية الطوابق من 
حيث وجود عالمات إرشادية 
وأدوات تعقيم، وقياس مدى 
االلتــزام، وفي حــال وجود 
أي مالحظــات يتــم ذكرهــا 
فــي القائمة، وتزويد مديري 

مستويات الكفاءة على صعيد 
توفير الوقت والتكاليف.

االستعداد للتعافي

وقال إن الوطني سيكون 
أكبر املســتفيدين من مرحلة 
التعافي بعد اجلائحة، وذلك 
بفضل ما يتمتع به البنك من 
ميــزات تنافســية تضمن له 
منو أســرع من باقي البنوك 
في الظــروف الطبيعية يأتي 
علــى راســها تفــوق البنــك 
في تقدمي اخلدمــات الرقمية 
محليــا وإقليميــا، إلى جانب 
تنوع إيرادات البنك جغرافيا 
وقطاعيــا بفضــل االنتشــار 
اجلغرافــي وحصته املهيمنة 
بالســوق الكويتــي وتقــدمي 
اخلدمات التقليدية واإلسالمية 
بوبيــان  بنــك  خــالل  مــن 
الذراع املصرفية اإلســالمية 
للمجموعة، وكذلك اخلدمات 
االستثمارية عن طريق الوطني 

لالستثمار.
وأشــار املــرزوق إلــى أن 
الوطنــي ســيكون أيضــا في 
طليعة املستفيدين من الزخم 
املتوقع لإلنفاق االســتثماري 
احلكومي مع تعافي االقتصاد 
واإلســراع بوتيــرة تنفيــذ 
املشروعات لتعويض التوقفات 
أثنــاء اإلغالق، حيــث يعتبر 
البنك أكبر ممول للمشروعات 
احلكوميــة وبحصة تتخطى 
٣٠٪ من سوق التمويل التجاري 
كما ميثل الوطني اخليار األول 
للشركات األجنبية العاملة في 
تلك املشــروعات حيث يقدم 

خدماته لنحو ٧٥٪ منها.

الصحيــة والتعــرف علــى 
األخطــار املترتبة فــي حالة 
اإلصابة بالڤيروس، مشــيرة 
الــى أن الــوزارة دأبــت على 
نشــر العديد من املنشورات 
التوعوية اخلاصة بڤيروس 
كورونا وطرق الوقاية والعالج 
مــن خــالل اتبــاع إجــراءات 
الســالمة الصحية وممارسة 
العادات والسلوكيات السليمة 

للوقاية من كل األمراض.
وأوضحت وزارة النفط أن 
جلنة متابعة ومراقبة تنفيذ 
واالشــتراطات  اإلجــراءات 
عــن  الصــادرة  الصحيــة 
السلطات الصحية املختصة 
واملتعلقة مبكافحة ڤيروس 
كورونا في وزارة النفط تتألف 
من وكيل وزارة النفط املساعد 
للشؤون الفنية م.خالد الديني 
رئيســا للجنــة ومدير إدارة 
العالقــات العامــة الشــيخة 
متاضر اخلالد نائبا للرئيس، 
وعضوية كل من مراقب البيئة 
م.منال بن ســبت ومهندس 
أول ميكانيك م.بشار الشطي 
ومهندس صناعة م.جاســم 

العريعر.

املرونــة التشــغيلية لتغيير 
طريقــة عملــه والتكيــف مع 
الظروف املتغيرة التي فرضتها 
جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 
برنامج الوطني عبر املوبايل 
يعتبر اليوم أكبر فروع البنك 
وأهم قنواته اإللكترونية، حيث 
ارتفع عدد مستخدمي البرنامج 
٣٨٪ خــالل ٢٠٢٠ فيمــا زادت 
عــدد العمليات التي متت عن 
طريــق املوبايل بنســبة ٥١٪ 
مقارنة بالعام املاضي. وشدد 
علــى أن البنــك يتطلــع فــي 
العام ٢٠٢١ إلى مواصلة البناء 
التكنولوجيا  واالستثمار في 
واملنصات الرقمية التي تبسط 
العمليــات وتدعــم النمو في 
املجاالت الرئيسية مثل إدارة 
الثروات واملعامالت املصرفية 
وذلك ملواكبة طموحات البنك 
املتزايدة ما يجعله في وضع 
جيد لالســتمرار في أن يكون 
مصدر قــوة جلميع أصحاب 
أن  إلــى  وأشــار  املصالــح. 
الوطنــي ضــخ اســتثمارات 
هائلة في التطوير والتطبيق 
االنتقائي ألحدث حلول التقنية 
التمكينيــة وحتديــث البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
وضمان مرونة وقدرات األمن 
السيبراني. وأوضح أن الوطني 
يركز على توجيه االستثمارات 
نحو التقنيات التي تعمل على 
حتسني الكفاءة والفاعلية على 
املدى الطويل لعمليات الدعم 
واملســاندة وكذلك االستثمار 
بكثافــة فــي التشــغيل اآللي 
الروبــوت  بواســطة تقنيــة 
املصرفي والتركيز على حتسني 

اإلدارات بها للعمل على تفادي 
تلك املالحظات مستقبال، كما 
مت تقدمي ڤيديو توعوي وهمي 
حلالة اشتباه بوجود إصابة 
ڤيــروس كورونا فــي مبنى 

القطاع النفطي.
النفــط  وزارة  وقامــت 
وبالتعاون مع وزارة الصحة 
بإجراء مســحات «كورونا» 
ملوظفــي الــوزارة والعاملني 
على عقود املقاول من العمالة 
الوافدة، وذلك للتأكد من خلو 
املوظفني من ڤيروس كورونا 
وســالمتهم أثنــاء مزاولتهم 
أعمالهــم اليومية، كما تقوم 
جلنة االشتراطات الصحية في 
الوزارة وبشكل يومي ودوري 
بعملية تعقيم جميع مرافق 
مبنى املجمع النفطي بالتعاون 
مع مؤسسة البترول الكويتية.

كما قامــت إدارة العالقات 
العامــة فــي الــوزارة بعقــد 
العديد من الندوات الصحية 
االفتراضية التي حاضر فيها 
العديــد مــن الدكاترة، ومتت 
مناقشة أخطار ڤيروس كورونا 
وطرق الوقايــة والعالج من 
خالل اتباع إجراءات السالمة 

نائب الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة مع مجلة «جلوبال فاينانس»

متابعة حثيثة من جلنة متابعة تنفيذ اإلجراءات واالشتراطات الصحية

سليمان املرزوق

القوية محليــا وعامليا، وذلك 
على الرغم من هــذه األوقات 

الصعبة.
االستراتيجيات الرقمية

أن  املــرزوق  وأوضــح 
الوطني زاد خالل الســنوات 
املاضيــة من اســتثماراته في 
البنيــة التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات واالســتراتيجيات 

خــالل كافة مراحــل العودة 
التدريجيــة للحياة وحتديد 
نســبة القــوى العاملة وفق 
كل مرحلــة واعداد املوظفني 
خالل النوبات مبا يتناسب مع 
القرارات الصادرة من ديوان 
اخلدمة املدنية واشــتراطات 

وزارة الصحة.
وذكرت «النفط» أن هناك 
التزامــا كامــال بتنفيذ تعميم 
سياســات وإجراءات وقواعد 
العودة التدريجية للعمل في 
اجلهات احلكومية الصادر من 
قبــل ديوان اخلدمــة املدنية، 
وقامت الــوزارة بتعميم تلك 
القواعد على املوظفني وإرسالها 

«اخلليج»: متويل الشركات الصغيرة احلاصلة على عقود نفطية
أعلــن بنــك اخلليــج عن 
استعداده الســتقبال طلبات 
التمويل من الشركات الصغيرة 
واملتوســطة احلاصلــة على 
عقود في مناقصــات نفطية 

وغيرها.
وقــال البنــك فــي بيــان 
صحافــي إن هــذا اإلعــالن 
أتــى بالتزامــن مــع املؤمتر 
االفتراضــي لنظــام تأهيــل 
وتسجيل الشركات الصغيرة 
واملتوســطة فــي مناقصات 
النفط الذي نظمته مؤسسة 
الكويتية بالتعاون  البترول 
مع الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقــد مت خــالل املؤمتــر 
تخصيــص  عــن  اإلعــالن 

ســعرية مبا ال يتجاوز ٢٠٪ 
من األسعار املقبولة.

وفي ظل هذه املســتجدات 
القانونية، وبالنظر إلى التقرير 
االقتصــادي الذي أثــاره بنك 
اخلليج قبل أيــام حول تدني 
مســتويات التمويل املمنوحة 
للشركات الصغيرة واملتوسطة، 
حرص البنك على تفعيل هذه 
التمويليــة وتقــدمي  األدوات 
التمويلية  جميــع اخليــارات 
املناسبة للشــركات الصغيرة 

لذلك، حيث يقوم البنك بعد 
تسلم الطلب بالنظر في طلبات 
العمالء من هذه الفئة وتقييمها 
تقييما مبدئيا قبل التواصل 
مع العمالء لكي يتم استكمال 
املتطلبات إذا مت إثبات اجلدوى 

االقتصادية.
كمــا يقــدم بنــك اخلليج 
لعمالئه من الشركات الصغيرة 
واملتوسطة خدمات املعامالت 
املصرفية اإللكترونية للشركات 
وحتويالت الرواتب اإللكترونية 
وإصدار بطاقات السحب اآللي 
والتســجيل في خدمات نقاط 
البيع وبوابات الدفع وغيرها 
للشــركات،  اخلدمــات  مــن 
التي ميكن االستفســار عنها 
والتســجيل فيها عبر املوقع 

اإللكتروني املخصص.

واملتوسطة. وأطلق البنك موقعا 
إلكترونيا خاصا لهذا الغرض، 
https://www.e-gulfbank. وهو

.com/en/sme
التقدمي  وميكن للشركات 
علــى التمويــل عــن طريــق 
املوقع اإللكتروني، عبر تعبئة 
النموذج املخصص ببيانات 
العميل اخلاصــة مبعلومات 
الشــركة وتاريخ تأسيســها 
وســجلها التجــاري وبعض 
املعلومــات املصرفية وبيان 
حملة عن أبرز املؤشرات املالية 
النقدية  للشــركة وتدفقاتها 
التســهيالت  وكذلــك حجــم 
النقديــة  وغيــر  النقديــة 
املطلوبة. ويقوم العميل بعد 
ذلك بإرســال املعلومات إلى 
البريد اإللكتروني املخصص 

نسبة معينة من املناقصات 
النفطية وعقودها، لتكون من 
نصيب الشــركات الصغيرة 
واملتوســطة من خــالل رفع 
حصتهــم فــي املناقصــات 
واملمارسات وطلبات الشراء 
والتوريد إما بشكل مباشر أو 
بالباطن، حيث إن القانون ألزم 
العامــة بتخصيص  اجلهات 
مــا ال يقــل عــن ١٠٪ مــن 
املشتريات للشركات الصغيرة 
واملتوسطة، ومنحها أفضلية 

 ترسيخ بصمة «الوطني» باألسواق العاملية
أكد املرزوق أن البنك ســيواصل في 
٢٠٢١ اســتراتيجيته الرامية إلى ترسيخ 
بصمته في األســواق التي يتواجد بها، 
حيث سيعمل على التوسع في السوقني 
املصري والســعودي بجانب العمل على 
تأكيد موقعــه الريادي كقوة إقليمية في 

مجال إدارة الثروات.
وقال املرزوق: «نأمل أن يعود الزخم 
إلى االقتصاد الكويتي في العام اجلديد، 
كما أن لدينا تفاؤل إزاء قدرة الكويت على 
التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات 
وحالة عدم اليقني احمليطة ببيئة األعمال، 

حيث ال يزال التباعد االجتماعي والقيود 
املشددة على حركة التنقل يحدان من مدى 

وسرعة االنتعاش االقتصادي».
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل 
التي ستدعم عودة الزخم إلى االقتصاد 
الكويتي منها تعافي النمو االقتصادي من 
املستويات املنخفضة احلالية باإلضافة إلى 
استعادة مستويات اإلنفاق احلكومي إلى 
ما قبل اجلائحة، وحدوث استقرار ألسعار 
النفط ما يعزز ثقة املستثمرين، وأخيرا 
نهاية األزمة الوبائية واستئناف األنشطة 
العادية في مختلف القطاعات االقتصادية.

دور رئيسي للبنوك بأزمة «كورونا»
أوضح املرزوق أن الكويت كانت من أولى الدول التي طبقت 
إجراءات مختلفة للحد من انتشار الڤيروس عبر اتخاذ قرارات 
سريعة بإغالق جزئي وكلي وذلك بهدف وقف تفشي الڤيروس.
وشــدد على أن االســتجابة من قبل بنك الكويت املركزي 
كانت مبكرة وسريعة للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي 
وحتفيز االقتصاد وشــمل ذلك خفض سعر اخلصم إلى ١٫٥٪ 
وهو املستوى األدنى تاريخيا، لتخفيض تكلفة االقتراض جلميع 

القطاعات االقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو االقتصادي.
وأكد أن القطاع املصرفي الكويتي لعب دورا رئيســيا في 
دعم القطاعني اخلــاص والعام وكان جزءا محوريا في التعافي 
من هذه األزمة، بفضل اجلهود واالستراتيجية املتحفظة لبنك 

الكويت املركزي.

«التجارة»: ١٨٫٥ ألف طلب إيداع عالمة جتارية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة 
العالمات التجارية وبراءة االختراع لديها تلقت 
١٨٥٨٢ طلــب إيداع عالمة جتارية عبر البوابة 

اإللكترونية خالل ٢٠٢٠.
وقالــت «التجارة» في بيــان صحافي إنها 
أجنــزت ٧٧٣٠ معاملــة طلب تســجيل عالمة 
جتارية و٧٣٢٩ معامالت نشــر عالمة جتارية 
و٣٥٢٣ معاملة لتسجيل عالمة جتارية وإصدار 
شهادات لها. وأضافت أنها أجنزت ٣١٠٠ معاملة 
جتديد العالمات التجارية و١٧٣٥ طلب تأشير 
بتغيير عنوان واسم مالك العالمة ونقل ملكيتها 
وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.
وأوضحــت «التجارة» أنهــا أجنزت ٤٧٨٢ 

معاملة نشر التأشيرات منها ٣١٠٥ نشر جتديد 
العالمة التجارية و١٤٢٥ تعديل اسم أو تغيير 
عنوان و٢٢٠ نقل ملكية، إضافة إلى تلقيها ٧٧ 
طلب معارضة على تســجيل عالمة جتارية، 
وتســجيل ٩ تظلمات. وأشارت إلى تلقي ٢٣٤ 
معاملة إيداع رســوم ومنــاذج صناعية و١٥١ 
معاملة تسجيل رسوم ومناذج صناعية وإيداع 
٧ براءات اختراع محلية وفحص ٣٦، باإلضافة 
إلى إيداع ٤٤١ براءة اختراع pct، مشــيرة إلى 

تصحيح ٧ براءات.
وذكرت «التجارة» أنها حصلت عن جميع 
املعامالت املنجزة خالل العام املاضي رسوما 

تقدر بنحو ٢٫٥ مليون دينار.

البنك أطلق موقعاً إلكترونياً خاصاً لهذا الغرض


