«بريجستون» تُطلق حملة «استكشف أكثر »
أعلنت “بريجستون ال��ش��رق األوسط” إط�ل�اق حملة
ترويجية جديدة حتت شعار “استكشف أكثر” لتشجيع
سكان الدولة على زيارة معاملها وإعادة اكتشافها ،مع تسليط
الضوء على مجموعة إطارات الشركة لفئة السيارات رباعية
الدفع والتي توفر جتربة قيادة مميزة على الطرقات الوعرة
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والشوارع العادية .ويتخلل احلملة مسابقة إذاعية سيتم
بثها على القناتني اإلذاعيتني “ ”Virgin Radioو “Al
 ،”Arabiya FMوسيقوم خاللها املستمعون باإلجابة على
األسئلة حول مكان وجود سيارة “جيب راجنلر جي إل” من
خالل الوصف امل ُعطى حول مكانها.

وخالل احلملة ،ستقوم القنوات اإلذاعية بإعطاء معلومات
حول املوقع املطلوب حتديده من خالل صفحاتها على مواقع
التواصل االجتماعي .كما سيتم ذكر معلومات إضافية على
املواقع اإللكترونية للقنوات اإلذاعية والصفحة الرسمية
للشركة على تطبيق إنستغرام “.”Bridgestone MEA

alwasat.com.kw
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في إطار جهود «املركزي» لترسيخ دعائم االستقرار املالي

الهاشل :القطاع املصرفي يتخطى السنة األولى من األزمة بنجاح
ال� �ب� �ن� ��وك ح ��اف� �ظ ��ت ع� �ل ��ى س�ل�ام �ت �ه ��ا امل� ��ال� �ي� ��ة وم � �ع � ��دل ك� �ف ��اي ��ة رأس امل � � ��ال ب � �ل� ��غ  19.0ب��امل �ئ��ة
أرص� � � � � � � ��دة امل� � �خ� � �ص� � �ص� � ��ات امل � � � �ت� � � ��واف� � � ��رة ل � � � � ��دى ال � � �ب � � �ن � � ��وك ب � �ل � �غ � ��ت ن� � �ح� � ��و  403م� � �ل� � �ي� � ��ون دي� � �ن� � ��ار

ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ق� � � ��روض غ � �ي � ��ر امل � �ن � �ت � �ظ � �م� ��ة ارت� � �ف� � �ع � ��ت إل � � � ��ى  2.0ب � ��امل� � �ئ � ��ة ف � � ��ي ع � � � ��ام 2020
رص� � �ي � ��د ص � ��اف � ��ي ال� �ت � �س� �ه� �ي�ل��ات االئ � �ت � �م� ��ان � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى امل � �س � �ت � ��وى امل � �ج � �م� ��ع ب � �ل� ��غ  51.8م � �ل � �ي� ��ار دي � �ن� ��ار

ت� � � ��راج� � � ��ع ص � � ��اف � � ��ي أرب � � � � � � ��اح ال� � � �ب� � � �ن � � ��وك إل� � � � ��ى  495م� � �ل� � �ي � ��ون دي � � � �ن� � � ��ار خ � � �ل � � ��ال 2020

في إط��ار جهود بنك الكويت املركزي الرامية إلى
ترسيخ دعائم االستقرار املالي عبر حتصني القطاع
املصرفي الذي ميثل عصب النظام املالي في الدولة،
بحيث يظل ق���ادرا ً على ت��زوي��د االق��ت��ص��اد مبختلف
اخلدمات واملنتجات املالية بكفاءة عالية دون انقطاع
وح��رص��ا ع��ل��ى رص��د
ً
وف���ي ظ���روف ع��م��ل ض��اغ��ط��ة،
التطورات االقتصادية واملالية وحتليلها من منظور
ع�لاق��ة تلك ال��ت��ط��ورات ب��االس��ت��ق��رار امل��ال��ي ،ف��ي ظل
تداعيات جائحة كورونا على األوض��اع االقتصادية
واملالية عامليًا ومحليًا ،أعلن بنك الكويت املركزي عن
نتائج مراجعة شاملة أجراها للبيانات املالية للبنوك
الكويتية لعام .2020
جاء ذلك في تصريح صحفي حملافظ بنك الكويت
املركزي د .محمد يوسف الهاشل ،أش��ار فيه إل��ى أن
السنة املاضية قد شهدت أزم��ة عاملية غير مسبوقة،
من حيث امتدادها وعمقها وتأثيرها على اجلوانب
االقتصادية واملالية فضلاً عن كونها أزم��ة صحية،
حيث شكلت تدابير اإلغ�لاق الصارمة التي طبقتها
الدول صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب،
وأدت إلى تراجع النمو االقتصادي ودخول االقتصادات
العاملية مرحلة ركود وارتفاع في نسب البطالة مما
أجبرها على تدخل مكثف على صعيد السياسات املالية
مع استئناف املصارف املركزية تطبيق سياسات نقدية
تيسيرية بأقصى مداها ملواجهة تداعيات تلك األزمة.
ولقد ك��ان لبنك الكويت امل��رك��زي السبق في تطبيق
سياسات نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية
موجهة لتوسيع املساحة اإلق��راض��ي��ة أم��ام البنوك
وتعزيز قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات اجلائحة
وانعكاساتها على الوضع االقتصادي واملصرفي،
وذل��ك في إط��ار منظومة متكاملة من اإلج��راءات التي
تشكل سياجاً من احلماية للقطاع املصرفي واملالي،
ضمن املهام املنوطة بالبنك املركزي في احلفاظ على
االستقرار النقدي واالستقرار املالي.
ون���وه ال��دك��ت��ور الهاشل إل��ى أن وح���دات القطاع
املصرفي قد متكنت بنجاح من تخطي السنة األولى
من األزمة ،ويعد ذلك ثمرة جلهود بنك الكويت املركزي
احلثيثة على مدار العقد املاضي ،في مجال اإلشراف
والرقابة القائمة على نهجه االستباقي في تعزيز
أوض��اع وح��دات اجلهاز املصرفي واملالي في البالد
ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ االستقرار
امل��ال��ي م��ن خ�لال تطبيق أدوات ال��رق��اب��ة اجلزئية
باإلضافة إلى أدوات التحوط الكلي التي تستهدف
احلد من املخاطر النظامية واحملافظة على االستقرار
املالي .ومن أبرز احملاور التي انصبت عليها سياسات
وأدوات التحوط الكلي خالل السنوات املاضية -وذلك
في إطار إج��راءات استباقية ونظرة مستقبلية -رفع
ج��ودة إدارة املخاطر في القطاع املصرفي ،وتدعيم
القواعد الرأسمالية وتكوين املخصصات االحترازية،
وتطبيق مجموعة معايير ب��ازل واملعروفة بحزمة
إصالح بازل ( )3التي جاءت كحزمة متكاملة تستهدف
تعزيز متانة مؤشرات السالمة املالية للبنوك وتقوية
أوضاعها وترسيخ مقومات احملافظة على االستقرار
املالي من خالل رفع نسبة كفاية رأس املال وحتسني
جودته وقدرته على امتصاص الصدمات ،مع حتديد
هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية مختلفة،

إلى جانب ما تضمنته معايير السيولة من ضوابط
لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة
وإضفاء مزيد من االستقرار في هياكلها التمويلية،
وذلك باإلضافة إلى مجموعة محاور أخرى على صعيد
تعزيز احلوكمة ،واحل��د من مخاطر االنكشاف على
السوق املالي والعقاري.
وأش���ار احمل��اف��ظ إل��ى أن نتائج دراس���ة وحتليل
البيانات املالية للبنوك الكويتية للسنة املالية املنتهية
ف��ي ديسمبر  ،2020وب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��ات البيئة
التشغيلية ،قد ج��اءت لتؤكد ق��وة القطاع املصرفي
ومتانة مؤشرات سالمته املالية في ظل األزمة الطاحنة
التي تعصف باالقتصادات حول العالم ،وهذا ما أكدته
أيضاً نتائج اختبارات الضغط املالي التي أظهرت
متانة القطاع املصرفي في مواجهة الصدمات وقدرته
على العمل في ظروف ضاغطة وهي اختبارات أخذت
بحسبانها سيناريوهات مصممة وفقاً آللية اختبارات
الضغط اجلديدة التي مت تطويرها مؤخرا ً من قبل
بنك الكويت املركزي ،مبا في ذلك تداعيات اجلائحة
وانعكاساتها مبختلف االجتاهات املؤثرة على مالءة
وسيولة القطاع املصرفي وربحيته.
مؤشرات سالمة مالية متينة لدى القطاع املصرفي
واص��ل��ت ال��ب��ن��وك الكويتية احمل��اف��ظ��ة على قوة
مؤشرات السالمة املالية لديها على صعيد معايير
كفاية رأس املال والسيولة ،ففي نهاية ديسمبر 2020
بلغ معدل كفاية رأس املال  ،19.0%وهو أعلى بكثير
من متطلبات احل��دود الدنيا لتعليمات بنك الكويت
املركزي والبالغة  13%وأعلى من متطلبات جلنة
ب��ازل للرقابة املصرفية البالغة  .10.5%وبالرغم
من أن بنك الكويت املركزي سمح للبنوك باستخدام
املصدات التحوطية إال أن البنوك استطاعت مواصلة
النشاط دون استخدام هذه املصدات وذل��ك استنادا ً
إلى قوة معيار كفاية رأس املال لديها .بل ويالحظ أن

نسبة كفاية رأس املال قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بعام
 )18.5%( 2019في ضوء قيام بعض البنوك بتعزيز
رأسمالها الرقابي وذلك من خالل طرح إص��دارات في
أسواق املال الدولية بشروط جتعل هذه األدوات مؤهلة
الحتسابها ضمن قاعدة رأس املال وفقا ً ملتطلبات جلنة
بازل للرقابة املصرفية وهو ما يؤكد الثقة التي تتمتع
بها مصارفنا الوطنية عامليًا.
وعلى صعيد نسب السيولة ،وفي ضوء ما تعكسه
حزمة هذه املعايير ،فإن القطاع املصرفي ال يزال يشهد
وفرة في السيولة وعلى النحو الذي تظهره العديد من
املؤشرات ومنها معيار تغطية السيولة ،حيث بلغت
نسبة ه��ذا املعيار  184.2%مقابل حد أدن��ى بنسبة
 .100%كما بلغ معيار صافي التمويل املستقر نحو
 115.3%وهي أعلى بدورها من متطلبات احلد األدنى
البالغة  ،100%كذلك بلغت نسبة السيولة الرقابية
نحو  27.5%مقابل نسبة حدها األدنى .18%
ب��ال��رغ��م م��ن ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى ال��وض��ع
االق��ت��ص��ادي وامل��ص��رف��ي ،إال أن البنوك استطاعت
احملافظة على مستويات عالية جل���ودة أصولها،
مستندة إلى ما تتمتع به من مؤشرات السالمة املالية،
واجتازت اختبارًا غير يسير ،أكد قوة القطاع املصرفي
على مواجهة ال��ص��دم��ات ،يدعم ذل��ك عملية البناء
املستمر للمخصصات ملواجهة متطلبات شطب الديون
املتعثرة ،ومواصلة تكوين هذه املخصصات مبا يقوي
املصدات املالية للبنوك ويزيد أوضاعها متانة ويعزز
قدرتها على تقدمي خدماتها إلى كافة قطاعات االقتصاد
الوطني بكفاءة عالية ،على نحو متوازن يراعي مصالح
جميع األطراف املعنية.
وعلى سبيل اإليضاح بلغت املخصصات املكونة
مقابل القروض واحململة على قوائم الدخل نحو 852
مليون دينار في عام  ،2020إال أن الزيادة في إجمالي
أرصدة املخصصات املتوافرة لدى البنوك بلغت نحو

أول مارس ..تناقش البيانات املالية لعام 2020

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعامالتها قبل العطلة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس
األربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام
6ر 7نقطة ليبلغ مستوى 16ر 5649نقطة
بنسبة هبوط بلغت 14ر 0في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 5ر252
مليون سهم مت��ت عبر  12204صفقات
نقدية بقيمة 6ر 77مليون دينار (نحو 256
مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر2
نقطة ليبلغ مستوى 52ر 4650نقطة
بنسبة هبوط بلغت 06ر 0في املئة من
خ�لال كمية أسهم بلغت 5ر 115مليون
سهم متت عبر  4950صفقة نقدية بقيمة
8ر 9مليون دينار (نحو 3ر 32مليون
دوالر).
كما انخفض مؤشر السوق األول 9ر9
نقطة ليبلغ مستوى 47ر 6157نقطة
بنسبة هبوط بلغت 16ر 0في املئة من
خالل كمية أسهم بلغت 02ر 137مليون
سهم متت عبر  7254صفقة بقيمة 7ر67
مليون دينار (نحو 4ر 223مليون دوالر).
في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي
 )50نحو 28ر 0نقطة ليبلغ مستوى
75ر 4820نقطة بنسبة صعود بلغت
01ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت
15ر 75مليون سهم متت عبر  2967صفقة

نقدية بقيمة 5ر 6مليون دينار (نحو 4ر21
مليون دوالر).
وك���ان���ت ال��ش��رك��ات األك���ث���ر ارت��ف��اع��ا
ه��ي (ورق��ي��ة) و(ورق��ي��ة) و(م األع��م��ال)
و(م�����ع�����ادن) أم����ا ش���رك���ات (وط���ن���ي)
و(اجيليتي) و(بيتك) و(زي���ن) فكانت
األكثر تداوال من حيث القيمة في حني كانت
شركات (االع��ادة) و(امل��دن) و(اجيليتي)
و(الراي) األكثر انخفاضا.
ويناقش مجلس إدارة شركة بورصة
الكويت يوم االثنني املوافق  1مارس املقبل،

البيانات املالية السنوية عن عام .2020
وقالت البورصة في بيان على موقعها
الرسمي ،أمس األربعاء ،إن مجلس اإلدارة
س��وف يعقد اجتماعه ف��ي مت��ام الساعة
ال��واح��دة ظهرا ً ،ملناقشة البيانات املالية
للعام املاضي.
ك��ان��ت أرب���اح ش��رك��ة ال��ب��ورص��ة قفزت
بنحو  231%في الربع الثالث من العام
املاضي ،لتصل إل��ى  22.6مليون دينار،
مقابل  6.8مليون دي��ن��ار أرب���اح الفترة
املماثلة من عام .2019

 403مليون دينار ،حيث استخدمت البنوك الرصيد
املتبقي في شطب ديون متعثرة.
وعلى صعيد نسبة القروض غير املنتظمة ،والتي
ك��ان ميكن أن تسجل ارت��ف��اع�اً م��ؤث��را ً بسبب ح��االت
اإلغالق وتراجع النشاط االقتصادي ،سواء في دولة
الكويت أو دول العالم األخ��رى ،ومنها البلدان التي
يوجد فيها تواجد خارجي ملصارفنا الوطنية ،إال أنها
ارتفعت من  1.5%في عام  2019إلى  2.0%في عام
 2020بواقع  0.5%فحسب ،وال شك أنها ارتفاعات
طفيفة مبقياس قوة أزمة غير مسبوقة بانعكاساتها
وتداعياتها .وبالتالي ف��إن ه��ذه النسبة الت��زال عند
مستويات متدنية تاريخياً وتعطي املزيد من الثقة في
قوة قطاعنا املصرفي وقدرته على مواصلة االنطالق.
وب���ذات االجت���اه ف��إن نسبة التغطية للقروض غير
املنتظمة (املخصصات املتوافرة إل��ى القروض غير
املنتظمة) قد تراجعت من  271%إلى  ،222%وجاء
أساسا نتيجة استخدام املخصصات في
ً
هذا التراجع
الغرض الذي كونت من أجله .ومع ذلك فإن هذه النسبة
الت���زال قوية وت��ع��زز ج��ودة ه��ذه األص���ول ،وتشكل
مصدات إضافية متينة ملواجهة أي تعثر محتمل في
املديونيات في حال استمرار اجلائحة.
االئتمان املصرفي يواصل النمو مبعدالت إيجابية
انعكست اإلج����راءات التي اتخذها بنك الكويت
املركزي على صعيد السياسات النقدية التيسيرية
والسياسات الرقابية املوجهة بدورها لتعزيز منو
االئتمان املصرفي وتنشيط احلركة االقتصادية في
مواجهة تداعيات جائحة كورونا ،في مواصلة منو
التسهيالت االئتمانية مبعدالت إيجابية وذلك بالرغم
من فترات االغ�لاق لألسواق خالل العام .ففي نهاية
شهر ديسمبر  2020بلغ رصيد صافي التسهيالت
االئتمانية على املستوى املجمع نحو  51.8مليار دينار
مسجالً بذلك زيادة قدرها  2.1مليار دينار عن ديسمبر
 2019وبنسبة منو  .4.3%ويالحظ أن هذا النمو في
التسهيالت االئتمانية بدا واضحاً منذ مارس 2020
وهو الشهر ال��ذي شهد ق��رارات بنك الكويت املركزي
تخفيض سعر اخلصم إلى  1.5%وهو املستوى األدنى
تاريخيا ً.
كما ه��و احل��ال بالنسبة ملعظم اق��ت��ص��ادات دول
العالم األخرى ،ألقت اجلائحة بتداعياتها على البيئة
التشغيلية للقطاع املصرفي في الكويت ،األمر الذي
واجهت معه البنوك حتديات على صعيد الربحية
ترتب عليها تراجع في صافي أرباحها من  964مليون
دينار في عام  2019إلى  495مليون دينار في عام
 ،2020بتراجع بنسبة .48.7%
وجدير بالذكر أن التراجع في صافي األرباح تأثر
بتراجع في اإلي��رادات التشغيلية وذلك باإلضافة إلى
تدعيم املخصصات أخذا ً في االعتبار تداعيات اجلائحة
وانعكاساتها على الوضع االقتصادي وكذلك استمرار
الضبابية وعدم اليقني جتاه مسار التعافي في ضوء
تتابع موجات جديدة من اإلص��اب��ات وم��ا قد يتبعها
من عمليات إغالق لألسواق وتبعات ذلك على ضعف
القدرات املالية للعمالء في خدمة مديونياتهم وما قد
يلزم من تكوين مخصصات ملواجهة أي حاالت تعثر
محتملة أو أي تراجع في قيم األص��ول االستثمارية.
وجدير بالذكر أن مبادرة البنوك الكويتية بتأجيل
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أقساط القروض االستهالكية واإلسكانية وبطاقات
االئتمان كان لها أثرها أيضا ً في تراجع الربحية.
اختبارات ضغط متحوّطة جتتازها البنوك بنجاح
ال شك أن تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد قد
شكلت اختبارًا حقيقيًا بالغ الصعوبة ملتانة أوضاع
البنوك احمللية وقدرتها على تقدمي خدماتها دون
انقطاع حتت أصعب الظروف ،وملزيد من االطمئنان
إل��ى ق��درة القطاع املصرفي على مواجهة الصدمات
في املستقبل ،أش��ار احملافظ إل��ى اختبارات الضغط
التي ق��ام بها بنك الكويت امل��رك��زي ب��ن��ا ًء على آلية
اختبارات الضغط اجلديدة التي مت تطويرها مؤخرا ً
وف��ق أفضل األساليب ،وتراعي ع��ددًا من املتغيرات
املالية واالقتصادية الكلية واجلزئية ،وذلك بنا ًء على
ثالثة سيناريوهات تغطي فترة ثالث سنوات قادمة،
ويتمثّل السيناريو األول في صدمة يتعرض لها أي
من القطاعات االقتصادية احلقيقية بشكل منفرد .فيما
يتناول السيناريو الثاني تبني صدمة أوسع تتعرض
لها عدة قطاعات في االقتصاد احلقيقي ،أما السيناريو
الثالث فيقوم على افتراض أزمة عاملية واسعة االنتشار
مبعثها ظهور موجات جديدة من إصابات فايروس
كورونا وما يترتب على ذلك من إغالقات أوسع وتوقف
لألنشطة االقتصادية.
وأسفرت أشد نتائج هذه السيناريوهات عن مرونة
جيدة للقطاع املصرفي الكويتي حيث حافظ على
متوسط كفاية رأسمالية يبلغ  11.4%في نهاية عام
 ،2023وهو مستوى مرتفع نسبياً أخذا ً في احلسبان
شدة السيناريوهات املطبقة ويفوق متطلبات جلنة
بازل ملعيار كفاية رأس املال والتي يصل حدها األدنى
إلى .10.5%
واختتم احملافظ الهاشل تصريحه بالقول إن بنك
الكويت املركزي مستمر في رقابته اللصيقة للقطاع
املصرفي ،على نحو يراعي التحوط املتوازن ،بحيث
تبقى البنوك قادرة على تقدمي خدماتها بكفاءة عالية
ودون انقطاع ملختلف قطاعات االقتصاد الوطني،
إذ لم تزل األزمة قائمة ومن املبكر القول بتخطيها.
ومع أننا ننظر بإيجابية للمستقبل إال أننا سنظل
يقظني ملتابعة األوض��اع االقتصادية واملصرفية
حتى نستطيع العبور بسالم من األزم��ة ،ونستمر
في تعزيز االستقرار النقدي واالستقرار املالي ،وهما
شرطان أساسيان – وإن كانا غير كافيني  -لتحقيق
االستقرار االقتصادي املستدام ، ،ول��ذا يعيد بنك
الكويت املركزي مجددا ً التأكيد على أهمية اإلسراع
في تنفيذ اإلص�لاح الشامل لالختالالت املتشعبة
في بنية اقتصادنا ،املتجذرة في هيكله ،وضرورة
املبادرة دون تباطؤ إلى منازلة التحدي ال مناوشة
نتائجه ،ومعاجلة الداء ال تسكني أعراضه ،فمادام
االتكال على عائد النفط مستمرا ً ،واختالل دعائم
متأصالً ،مع غياب اإلجراءات التصحيحية
ّ
االقتصاد
املؤثرة لتنمية اإليرادات غير النفطية واحتواء منو
املصروفات اجلارية ،فإن أوض��اع املوازنة العامة
للدولة ستبقى حتت وط��أة العجز املالي املتراكم،
ول��ذا فمن األهمية مبكان التصدي لهذه التحديات
قبل أن تستفحل ،حتى ننجح في استدامة الرخاء
وتطوير االقتصاد الوطني صوناً حلقوق أجيال
احلاضر واملستقبل.

«التجاري» في ضيافة قطاع شؤون العمليات
املركزية بوزارة الداخلية
نظم البنك التجاري الكويتي زيارة خاصة
لقطاع ش���ؤون العمليات ب����اإلدارة العامة
املركزية للعمليات – بوزارة الداخلية ،ملشاركة
موظفي شؤون العمليات املركزية ( )112فرحة
االعياد الوطنية تقديرا جلهودهم التي يبذلونها
في كل االوقات وخصوصا ً خالل أزمة كورونا.
وج��اءت هذه الزيارة في إطار التواصل الذي
يحرص عليه البنك مع كل شرائح املجتمع،
واهتمامه الكبير بجهود القائمني على األمن
مبختلف قطاعات وزارة الداخلية ،وإمياناً منه
بأن املسؤولية االجتماعية منهج عمل يهدف
إلى خدمة مؤسسات املجتمع املدني القائمة
على خدمة الوطن واملواطن.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ص��رح��ت ن��ائ��ب املدير
العام– قطاع التواصل املؤسسي في البنك
التجاري ،أماني ال��ورع قائلة “تأتي مشاركة
أس���رة ق��ط��اع ال��ت��واص��ل ف��ي ال��ب��ن��ك ملوظفي
العمليات امل��رك��زي��ة  112ف��رح��ة االحتفال
باألعياد الوطنية ضمن االنشطة والفعاليات
املجتمعية التي ينظمها البنك خالل شهر فبراير
من كل عام احتفاالً بأعياد الكويت الوطنية”.
وتابعت مبينة أن الزيارة  -التي متت في إطار
االشتراطات الصحية بناء على تعليمات وزارة
الصحة – إمنا جاءت انطالقاً من إميان البنك
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بأهمية دعم موظفي األم��ن تقديرا ً جلهودهم
وإخالصهم وعطائهم املستمر في كل األوقات
من أجل حماية وطننا الغالي الكويت .وتابعت
ال��ورع كاشفة ال��دور املهم ال��ذي تضطلع به
اإلدارة املركزية للعمليات وغرفة العمليات
امل��رك��زي��ة ب���ال���وزارة جل��ه��ة تلقي ال��ب�لاغ��ات
والتقارير املهمة من األجهزة األمنية واجلهات
األخرى ،فضالً عن تلقي البالغات من اجلمهور
وامل��ؤس��س��ات والهيئات العامة واخل��اص��ة.

وفي ختام الزيارة ،عبر مدير اإلدارة العامة
املركزية للعمليات – العقيد أحمد العازمي عن
شكره العميق وتقديره إلدارة “التجاري” على
املبادرة التي حرص البنك على القيام بها وما
لها من أثر في نشر الوعي االجتماعي وثقافة
املشاركة بني فئات املجتمع الكويتي ،مشيدا ً
ببصمة “التجاري” الواضحة في هذا املجال
التي تتجسد من خ�لال دعمه لكل القطاعات
القائمة على خدمة الوطن واملواطن.

