
اقتصـاد
اخلميس ١١ فبراير ٢٠٢١

22

املدلج: جلنة لدعم أصحاب املشاريع 
الصغيرة وتعديل قانون «الصندوق الوطني» 

أكــد وزير التجــارة والصناعة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج 
أن اإلصالح التجــاري واالقتصادي عبر 
إقرار قوانني جديدة وتعديالت أخرى هو 
الطريق األمثل النتشال املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة من أزمتها احلالية.
وقــال املدلــج في بيــان صحافي، إنه 
التقى بعدد كبير من املبادرين أصحــاب 
املشــاريــــع الصغيــرة املمولــني مــن 
الصندوق وغيــر املمولني من الصندوق 
منذ أواخر ديســمبر املاضي، مشيرا الى 
أنه متــت ترجمة هــذه االجتماعات عبر 
إجراءين، األول تشــكيل جلنــة بتاريخ 
٢٠ يناير املاضــي، بعضوية ممثلني من 
اجلمعية االقتصادية، وجمعية املبادرين 
الكويتية، واالحتاد الكويتي للمشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة إلى ممثل 
من جمعية رواد األعمال، واحتاد أصحاب 
املطاعم والتجهيزات الغذائية، فضال عن 
أشخاص من ذوي اخلبرة لبحث العقبات 
التي تواجه املبادرين من أصحاب املشاريع 
املتوسطة والصغيرة، والثاني التنسيق مع 
وزير املالية لترتيب مقترح قانون الضمان 
املالي بحيث يتم توفير أداة لتمويل هذه 

الشركات واملشاريع الصغيرة.
أوضح ان عمل اللجنة املشكلة ينطلق 
ضمن ٣ محــاور األول هو دعم أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة في القوانني 
اجلديدة واملقرة لتعطيهم ميزة كأصحاب 
مشاريع متوسطة من خالل أجهزة الدولة، 

والثاني وضع مقترحات لتعديل قانون 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، والثالث إلغــاء ورقة إقرار 
الدين املســلطة على رقاب رواد األعمال 
وأصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة 

من املبادرين.
وقــال املدلــج فــي بيانــه إن اإلجراء 
الثاني وهو مقترح قانون الضمان املالي 
بالتعــاون مع وزارة املالية ســيمكن من 
توفير مساحة حلل عدد كبير من العقبات 
واملعضالت التي تواجه املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة سواء بســبب مكافحة وباء 
كورونا كوفيد- ١٩، أو اإلجراءات اإلدارية 
التي مــر بها أصحاب هذه املشــاريع أو 

الظروف االقتصادية االستثنائية.
وأشار إلى التحرك نحو متديد تأجيل 
أقســاط مقترضــي الصنــدوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة انطالقا 
من إحساسنا باملسؤولية جتاه أصحاب 
املشــاريع، ومت التأجيل لهم ملدة ســنة، 
مبينا أن هذه املدة تعطينا مساحة لتعديل 
قانون إنشــاء الصندوق، وكذلك تعطي 
مساحة لبحث وتسوية أوضاع املتعثرين 

عن السداد.
وأعرب املدلج عن أمله باالنتهاء من إعداد 
هذه التعديالت املقترحة خالل األسابيع 
املقبلة ليصار إلى تفعيلها بأسرع وقت 
ممكن مبا يضمن عالج الصعوبات التي 
يواجهها أصحاب املشروعات املتوسطة 

والصغيرة.

تأجيل أقساط مقترضي «الصندوق الوطني» ملدة عام

رواد األعمال الكويتيون يقدمون «خطة طوارئ شاملة» 
بعــد الوقفــة االحتجاجية 
ألصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة والصدى اإلعالمي 
الذي وجــه الضوء على حجم 
الكارثة التي أحلقت بهذا القطاع، 
متت دعوة أصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوســطة ورواد 
األعمال الكويتيني إلى سلسلة 
مطولــة مــن االجتماعــات مع 
مختلف املسؤولني، وذلك بعد 
الكويتيــة  إصــدار احلكومــة 
مؤخرا أمرا بإغالق عدد من هذه 
املشاريع إغالقا كليا وتطبيق 
احلجر اجلزئــي على البعض 
اآلخر على خلفيــة أزمة وباء 

كوفيد- ١٩.
ومت عقد هــذه االجتماعات 
مع عدد من مســؤولي الدولة، 
شــملت رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن، والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع الشــيخ حمــد جابــر 
العلي، ورئيس غرفة التجارة 
والصناعــة محمــد الصقــر، 
وغيرهم من املسؤولني رفيعي 
احللــول  لبحــث  املســتوى 
املطروحــة ألزمــة الشــركات 
الصغيــرة والبــت بحل فعال 
وإيجابي. ومن ضمن الذين متت 
دعوتهــم إلى هذه االجتماعات 
وطرح حلول لألزمة، الرئيس 
الســابق جلمعيــة الشــركات 
الصغيرة واملتوســطة داوود 
معرفــي، الذي قــال انه قد مت 

البلديــة  الرخــص ورســوم 
(اللوحات اإلعالنية والكروت 
الصحية للعاملني وأي رسوم 
أخرى معنية باألنشطة) ومن 
جميع رســوم الدولة املتعلقة 
باألنشطة املغلقة. ٣- تأجيل 
الصناعــي  البنــك  أقســاط 
والصندوق الوطني ملده سنة 
إلى ســنتني مــن دون ترحيل 
الفوائد ويســتمر هــذا الدعم 
طول فترة اإلغالق وملدة سنة 

بعد إعادة فتح األنشطة.
أهميــة  معرفــي  وأكــد 
استمرارية هذا القطاع ودعمه 
وتطويره، وأشــار إلى أنه لم 

يتم إشــراك الكيانات األخرى 
مثل القطاع اخلاص، واملنظمات 
الدولية املانحة واملجتمع املدني 
أيضا». وعليه، فإنه يتم حاليا 
التواصل مع اجلهات احلكومية 
ومختلف الشركات من القطاع 
اخلــاص إضافة الــى الهيئات 
الدوليــة املانحة مثل ســفارة 
الواليات املتحــدة في الكويت 
لتفعيل إمكانية التمويل وتلقي 
الدعم الداخلي والدولي إلنعاش 
والنهــوض بهــذا القطــاع في 
الكويت التي تعتبر الســباقة 
دائما في مجال تقدمي الدعم على 

مستوى العالم.

يتم وضع أي مبادرات أو برامج 
ملموسة تســاعد القطاع على 
تخطي عقبات الوباء االقتصادية 
بعد االستثمارات الضخمة التي 
مت القيــام بهــا لتعزيز وضع 
الشركات الصغيرة واملتوسطة.
إال  وأضــاف: «ال ميكننــا 
اإلشادة بجهود ومثابرة أصحاب 
ورواد هــذه األعمال الدؤوبني 
على إيجاد حلول فعالة لتخطي 
األزمة، وأخيــرا يجب التأكيد 
علــى أن تعافــي هــذا القطاع 
واســتمراريته ال ميكن أن يتم 
من خالل احلكومة فحسب، بل 
يجب أن تتضافر اجلهود وأن 

قدمت إلى اجلهات الرسمية واملسؤولني خالل اجتماعاتهم مع أصحاب املشاريع الصغيرة

الشيخ حمد جابر العلي متوسطاً داوود معرفي وعددا من رواد األعمال وأصحاب املشاريع الصغيرة

تقــدمي القائمــة التاليــة بكل 
الطلبات واملقترحات الرسمية 
خالل االجتماعات املنعقدة مع 
املسؤولني. ١- إعادة فتح جميع 
األنشطة التجارية املغلقة مع 
تشديد االشــتراطات الصحية 
وإغــالق أي مشــروع يثبــت 
مخالفــة األنظمة الصحية من 

خالل موظفيها.
٢- تعويض املشاريع التجارية 
املغلقة بشكل كامل من خالل: 
دفع الرواتب املســجلة بنظام 
الهيئة العاملة للقوى العاملة، 
ودفع اإليجارات مبوجب عقد 
اإليجارات املسجل لدى القوى 
العاملــة او املعلومات املدنية، 
واإلعفــاء من الكهربــاء واملاء 
والهاتــف ورســوم برنامــج 
أســهل التابع للقــوى العاملة 
وبدل الكويتي ورسوم اإلقامات 
ورسوم الطوابع ورسوم جتديد 

داوود معرفي

ضاهر: خالل ٢٠٢٠ ركزنا على دعم الشركات واملشروعات الصغيرة الستيفاء احتياجاتهمبودي: قوة األداء املالي لـ «اخلليج» انعكست بانتشاره وقدرته على الصمود مع األوضاع الراهنة 

٢٩ مليون دينار أرباح «اخلليج» في ٢٠٢٠

أثناء جائحة كورونا.
االستدامة

شــهد العالم خالل عــام ٢٠٢٠ 
حتوال استراتيجيا تاريخيا استلزم 
استجابة املجتمعات في كل مكان 
بالســرعة املطلوبة إلى التحديات 
غير املســبوقة. ومنذ بدء انتشار 
الوباء وإلى الوقت احلاضر، حرص 
بنــك اخلليــج علــى أن يكون في 
مقدمة اجلهات التي استجابت لتلك 
التحديات، حيث استطاع التجهيز 
بســرعة فائقة لتحسني الظروف 
ملوظفيه واجلمهور وبلدنا احلبيبة 
الكويت. وفي بداية انتشار الوباء، 
ســاهم بنك اخلليج فــي صندوق 
الدعــم البالغــة قيمتــه ١٠ ماليني 
دينار والذي استحدثه بنك الكويت 
املركزي وقام بتصميمه بحيث يتيح 
للبنوك احمللية املساعدة في اجلهود 
الوطنية املبذولة للتصدي النتشار 

ڤيروس كورونا املستجد.
كمــا قام بنــك اخلليج بإطالق 
حملــة وطنيــة للصحــة الذهنية 
والبدنية بهدف رفع الوعي بشأن 
التدريجيــة  االســتعداد للعــودة 
واآلمنــة إلــى أماكن العمــل. ومت 
تقدمي اخلدمات النفسية ومنتديات 
الصحة البدنية للموظفني تقديرا 
ألهمية الصحة الذهنية واالجتماعية 
أثناء اجلائحة. وكجهة متميزة في 
مجال متكني املرأة اقتصاديا ودعم 
أهمية دور األم في املجتمع، قام بنك 
اخلليج بإتاحة الفرصة ملوظفاته 
لالستفادة من املرونة في ساعات 

الدوام ملساندة عائالتهن.

الرئيس التنفيــذي لبنك اخلليج 
أنطوان ضاهر: «واصلت شريحة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك اخلليــج اجتاهها الصعودي، 
محققة منوا بنسبة ٦٪ لتبلغ ١٫٧ 
مليــار دينار، كما في نهاية ٢٠٢٠، 
لتســهم بنســبة ٣٨٪ من محفظة 

القروض في بنك اخلليج».
وأضــاف: «رغم أن الفروع لم 
تعمل بطاقة اســتيعابية بنسبة 
١٠٠٪ خالل معظم أوقات الســنة 
بسبب فترات احلظر التي سادت في 
البالد، فقد متكن البنك من مواصلة 
تقــدمي خدماتــه إلــى عمالئه من 
خالل شبكته الواسعة من أجهزة 
الصراف اآللي وقنوات اخلدمات 
املصرفية الرقمية. وباإلضافة إلى 
ذلك، مت تعزيز املنصة الرقمية من 
خالل تطوير إجراءات تســجيل 
الدخول البيومترية واإلخطارات 
وحتديث بيانــات برنامج أعرف 

عميلك».
وأشار إلى انه على الرغم من 
التحديــات الكبيرة التي شــابت 
األســواق، فقــد ظلــت شــريحة 
اخلدمــات املصرفيــة للشــركات 
تتمتــع باملرونــة واالنتقائية في 
التــي  القــروض  إدارة محفظــة 
بلغــت قيمتهــا ٢٫٧ مليــار دينار 
كما فــي نهاية ٢٠٢٠، مما ســاهم 
بنسبة ٦٢٪ من محفظة القروض 
فــي البنك. وخــالل ٢٠٢٠، حتول 
تركيز فريــق اخلدمات املصرفية 
للشــركات نحو دعم العمالء من 
الشركات واملشروعات الصغيرة 
واملتوسطة الستيفاء احتياجاتهم 

التركيز في استراتيجية البنك على 
٣ محاور رئيســية، هــي: االرتقاء 
التكنولوجية والتحول  بالقدرات 
الرقمي بغاية حتسني جتربة العمالء 
وتعزيز كفاءة التشغيل، واالستثمار 
لتحقيــق النمــو االنتقائــي دون 
التفريط في معايير إدارة املخاطر، 
وتعزيز ثقافة األداء القوي، مدعومة 

باملشاركة الفعالة للموظفني.
شكر وتقدير

واختتم بــودي حديثه، قائال: 
«بالنيابة عن مجلس اإلدارة، نود 
أن نعبر عن أســمى آيات التقدير 
واالمتنان لصاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، وســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
على قيادتهما احلكيمة ورؤيتهما 
الصائبة، كما نود أن نتقدم بالشكر 
والتقدير إلى بنك الكويت املركزي 
وهيئة أسواق املال على جهودهما 
امللموسة في دعم وتعزيز القطاع 

املصرفي الكويتي».
وأضاف: «أخيرا، أود أن أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير إلى جميع 
العاملــني فــي الصفــوف األمامية، 
الذين كرســوا جهودهــم ملكافحة 
هذا الوباء، كما أتقدم بالشــكر إلى 
مساهمينا وعمالئنا الكرام والزمالء 
الذيــن تفانوا في العمل على مدى 
السنوات، وأخص بالشكر أعضاء 
مجلــس إدارة بنــك اخلليــج على 
إرشاداتهم ومساهماتهم القيمة».

أضواء على النشاط

وتعليقا على أنشطة البنك، قال 

على التوالي منذ بدء سريان املعيار 
احملاسبي رقم ٩، والتي تتجاوز فيها 
مخصصات االئتمان في البنك ١٠٠ 

مليون دينار.
وواصــل البنك قوته من حيث 
النسب الرأســمالية الرقابية، فقد 
جاءت الشــريحة األولى من رأس 
املال بنسبة ١٤٫٨٥٪، أي أعلى بواقع 
٥٫٤٪ من احلد األدنى الرقابي البالغة 
نسبته ٩٫٥٪، وبلغ معدل كفاية رأس 
املال ١٨٫٢٥٪ أي أعلى بواقع ٦٫٨٪ 
من احلــد األدنى الرقابــي البالغة 

نسبته ١١٫٥٪.
أحداث غير مسبوقة

وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلــس إدارة بنك اخلليج 
جاسم مصطفى بودي: «شهد عام 
٢٠٢٠ أحداثا غير مسبوقة، حيث 
تأثــرت حياتنا اليوميــة بجائحة 
كورونا (كوفيد-١٩) التي اجتاحت 
العالم، والتي التزال تشــكل عبئا 
على االقتصــاد واملجتمع. وخالل 
عام ٢٠٢٠، انعكست قوة األداء املالي 
لبنك اخلليج في اتســاع انتشاره 
واســتمرار قدرته علــى الصمود 
في ظــل األوضاع الراهنة. وكانت 
صالبة رأس املال البنك، واملستويات 
اجليدة للسيولة لديه، واملخصصات 
الوفيــرة، وانخفاض  االئتمانيــة 
نســبة القــروض غيــر املنتظمة، 
مبنزلة عامل مســاند للبنك طوال 
تلــك األوقات الصعبــة». وأضاف 
بودي، قائال: «واليزال البنك يولي 
أهمية قصوى لعمالئه وموظفيه 
واملجتمــع الذي يعمل فيه. ويظل 

أعلن بنك اخلليج عن نتائجه 
املالية للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، حيث حقق صافي ربح بلغ 
٢٩ مليون دينار، مبا يعادل ربحية 
سهم ١٠ فلوس للسهم الواحد عن 
السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
مقارنــة بصافي ربــح ٦٤ مليون 
دينار، وربحية ٢٢ فلســا للســهم 
الواحد عن الســنة املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح البنك في بيان صحافي، 
ان مجلــس اإلدارة أوصى بتوزيع 
أربــاح نقديــة مبقــدار ٥ فلــوس 
عن الســهم الواحد، بعــد موافقة 
املساهمني خالل اجتماع اجلمعية 
العامة السنوي املزمع انعقاده في 
مارس املقبل، لتصبح هذه السنة 
السادسة على التوالي التي يقوم 
بنك اخلليج مبنح توزيعات نقدية 

للمساهمني.
وأضــاف ان انخفــاض الربح 
مقارنة بالسنة السابقة يعزى إلى 
انخفاض إيرادات الفوائد (٤٧ مليون 
دينار) جراء الهبوط احلاد في أسعار 
الفائدة، وتدني إيرادات الرسوم (٨ 
ماليني دينار) بسبب تراجع النشاط 
االقتصادي، وإيرادات الفوائد غير 
املتكررة في ٢٠١٩ (٢٠ مليون دينار)، 
والتــي قوبلت جزئيــا بانخفاض 
في مصروفات الفوائد (٢٧ مليون 
دينــار) وانخفــاض املصروفــات 

التشغيلية (١٤ مليون دينار).
وضع جيد

إال أن البنــك يتمتــع بوضــع 
جيد يتيــح له خوض عــام ٢٠٢١ 
ائتمانيــة ذات جــودة  مبحفظــة 
عاليــة، ومخصصــات إضافيــة 
وفيرة، ومصدات رأسمالية كبيرة، 
وتصنيفــات في املرتبــة «A» من 
كبرى وكاالت التصنيف االئتماني، 
وبلغت نسبة القروض غير املنتظمة 
في البنك ١٫١٪ في نهاية ٢٠٢٠، دون 

تغيير عن نهاية ٢٠١٩.
وفي نهاية ٢٠٢٠، بلغ إجمالي 
املخصصات للتسهيالت االئتمانية 
٢٨٤ مليــون دينار، مقارنة بـ ١٧٢ 
مليــون دينــار مــن املخصصات 
املطلوبة مبوجب معيار احملاسبة 
الدولــي رقــم ٩، وعليه فإن البنك 
يحتفــظ مبخصصــات إضافيــة 
بلغــت ١١٢ مليون دينــار، مقارنة 
مبقدار ١٠٦ ماليني دينار في السنة 
املاضية، وهذه هي الســنة الثالثة 

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع ٥٪ نقداً.. متثل السنة السادسة على التوالي لتوزيعات البنك النقدية على املساهمني

أنطوان ضاهرجاسم مصطفى بودي

إجنازات رقمية

أرقام ذات داللة

تصنيفات ائتمانية عالية

اختتم بنك اخلليج عام ٢٠٢٠ 
محققا إجنــازات رقمية جيدة 
وتعزيزات ملموسة في مجال 
تكنولوجيــا املعلومات، حيث 
حقق البنك طوال العام مراحل 
متعددة من املشروعات الرقمية 
وقام بتنفيــذ حتديثات كثيرة 
استفاد منها جميع العمالء، من 
األفراد واملشروعات الصغيرة 

واملتوسطة والشركات.
وقــام بنــك اخلليــج أيضا 
بإطــالق العديد مــن املبادرات 
واحللول للخدمــات املصرفية 
عبر اإلنترنت، والتي تضمنت 
كال مــن مبادرة قم بزيارة بنك 
اخلليج «Visit Gulf Bank»، وهي 
عبارة عن تطبيق على الهاتف 
النقــال يتيــح للعمــالء حجز 
املواعيــد لزيارة أقرب فرع من 

فــروع البنك إليهــم. كذلك، مت 
توفير أجهزة اإليــداع النقدي 
الكبيرة  املخصصــة للمبالــغ 
لتسهيل عملية اإليداع من خالل 

معاملة واحدة.
وقــام البنك بطــرح عملية 
رقميــة متكاملة لطلب القرض 
عبر اإلنترنت، كمــا قام البنك 
بتســـــهيل عمليــة مراجعــة 
أوضــاع رواتــــــب الــوزارات 
والقطاع العام من خالل نشــر 
آخر املســتجدات علــى املوقع 
اإللكترونــي لبـــــنك اخلليــج 
مبجــرد صــرف الرواتــب إلى 
العمــالء، وقد أصبــح بإمكان 
التقــدم بطلبــات  الشــركات 
اســتصدار خطابــات االعتماد 
عبــر  الضمــان  وخطــــابات 

اإلنترنت.

٭ ١٠ فلوس ربحية السهم الواحد 
عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠.
٭ ١٫١٪ نســبة القــروض غيــر 
املنتظمــة بنهايــة ٢٠٢٠.. دون 

تغيير عن نهاية ٢٠١٩.

٭ ١٨٫٢٥٪ معدل كفاية رأس املال.. 
ليواصــل البنــك قوته من حيث 

النسب الرقابية.
٭ ٢٨٤ مليــون دينــار إجمالــي 
املخصصات للتسهيالت االئتمانية 

بالبنك بنهاية ٢٠٢٠.

اخلليــج  بنــك  يحتفــظ 
بتصنيفاته في املرتبة «A» من 
التصنيــف االئتمانــي  وكاالت 
األربع الكبرى، على النحو التالي:
٭ أبقــت وكالــة موديــز على 
تصنيف الودائع لدى البـــــنك 
باملــــدى الطويل عند «A٣» مع 

نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ ثبتت وكالة فيتش تصنيف 
البنك من حيث املصدر باملدى 
الطويــل عند املرتبة «+A» مع 

نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ ثبتت وكالة ســتاندارد آند 
بورز تصنيف البنك االئتماني 
من حيث املصــدر عند املرتبة 
«-A» مــع نظــرة مســتقبلية 

«سلبية».
كابيتــال  وكالــة  ثبتــت  ٭ 
إنتليجنــس تصنيــف البنــك 
للعمالت األجنبية باملدى الطويل 
عنــد املرتبة «+A» مــع نظرة 

مستقبلية «مستقرة».

«التجارة» ُجتدد صفة
الضبطية القضائية لـ ١٧٠ موظفًا

أصدر وزيــر التجارة والصناعة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج 
قرارا وزاريا يقضى بتجديد صفة الضبطية 
القضائية لـ ١٧٠ مفتشا من العاملني بجميع 

قطاعات الوزارة.
وقالــت وزارة التجــارة والصناعة في 
بيان صحافي إن القرار رقم ٣٧ /٢٠٢١ حدد 
جتديد صفة الضبطية القضائية ملدة ٦ أشهر 
تبدأ مــن تاريخ صدوره، بذات الصالحية 
املنصوص عليها فــي القرار الوزاري ٤٣/ 
٢٠٢٠ . وأضافــت أنــه مبوجــب القرار مت 
جتديــد صفة الضبطيــة القضائية لـ ١٢٢ 

موظفا في قطاع املساعدة لشؤون الرقابة 
التجارية وحماية املستهلك، و٣٢ موظفا في 
قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة و١٣ 
موظفا فــي قطاع الدعم الفني والتخطيط 
باإلضافة إلى ٣ موظفني من قطاع الشركات 
والتراخيــص التجاريــة. وذكرت أن مهام 
املوظفني هــي إثبات املخالفــات التي تقع 
باملخالفة ألحكام املرســوم بقانون رقم ١٠ 
لسنة ١٩٧٩، بشــأن اإلشراف على االجتار 
بالسلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد 
أســعار بعضها واملعدل بالقانون رقم ١١٧ 

لسنة ٢٠١٣ والئحته التنفيذية.
م.أحمد رجب شيخة العيسى

«احتاد املصارف»: البنوك الكويتية لعبت دورًا رئيسيًا ومميزًا بأزمة «كورونا»
قالت مديرة العالقات العامة باحتاد مصارف 
الكويت شيخة العيســى، إن ممثل جلنة املوارد 
البشرية في االحتاد م.أحمد رجب شارك باملؤمتر 
االفتراضي الذي أقيم يومي ٨ و٩ فبراير اجلاري، 
والذي نظمته جمعية العالقــات العامة الكويتية 
بالتعاون مع شركة زين ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي حتت عنوان «دور الصفوف األمامية في 
 CISCO» مواجهــة جائحة كورونا» عبــر تطبيق
WEBEX». وفي هذا الســياق، أشاد رجب بالدور 
املميز للبنوك الكويتيــة منذ بداية األزمة وحتى 
وقتنــا احلالي، مؤكدا على دور القطاع املصرفي 

خالل األزمة وخالل فترة إيقاف األعمال مرورا 
باحلظر اجلزئي والكلي، كما استعرض دور البنوك 

قبل استئناف األعمال حتديدا في شهر يونيو.
واجلدير بالذكــر أن احتاد مصارف الكويت 
يحرص على املشــاركة في املؤمترات التكرميية 
للجهات العاملة في الصفوف األمامية من الوزارات 
واملؤسسات وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية، 
ملــا لهم من دور فعال في مواجهة التحديات التي 
صاحبت أزمة جائحة «كورونا» والتي قدمت أروع 
صور الوطنية في حتملها املســؤولية ومواجهة 

خطر إصابة العاملني بها بهذا الوباء.


