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 بيان صحفي

 بروتوكوالت العودة للعمل يف بنك الكويت املركزي والقطاع املصريف
 

يف ظل القطاع املصريف  ملوظفييف إطار حرص بنك الكويت املركزي على عودة آمنة ومنظمة 
مع بداية املرحلة الثانية من خطة العودة التدرجيية اليت تداعيات أزمة فايروس كوروان املستجد، و 

عودة  تربوتوكوال لشامًلا إرشادًيا دليًلا  يونيو اجلاري، أطلق بنك الكويت املركزي 30يف  تبدأس
بروتوكوالت عودة األعمال يف يشمل ، كما أشرف على إعداد دليل مماثل يف مقرهعمال األ

 .بنوك وفروعهاالمقرات 
 

احملافظة على انسيابية جناح جهوده يف جاء ذلك يف بيان صحفي لبنك الكويت املركزي أكد فيه 
طيلة  األعمال واستمراريتها على مستوى البنك املركزي وكذلك على مستوى القطاع املصريف

تلك املقدمة اخلدمات املصرفية األساسية سواء وقف تتمل ، حيث ي والشاملئمرحلة اإلغًلق اجلز 
ا للدور احليوي نظرا  ة،، من خًلل القنوات اإللكرتونيلقطاع اخلاص واألفرادأو اللجهات احلكومية 

اليت أعلنتها السلطات  ةللحياة الطبيعي هلذا القطاع. وأشار البيان إىل أنه مع العودة التدرجيية
للمسامهة يف التعايف من اآلاثر االقتصادية القطاع املصريف مسؤولية كبرية  على عاتق عالصحية، تق

 لفايروس "كوروان".
 

 إىل أعماهلم، ابدر بنك الكويت املركزيالتدرجيية وظفي القطاع املصريف ملعودة  واستعداداا
البنوك الكويتية بعض عضوية إىل تشكيل جلنة برائسته و  ابلتنسيق مع احتاد مصارف الكويت

مما استدعى قيام البنوك  ،لعودة التدرجيية وفق أفضل معايري السًلمةلدليل إرشادي شامل لوضع 
أحد املكاتب االستشارية العاملية الذي يقدم استشاراته يف هذا الشأن إىل الكويتية ابلتعاقد مع 
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حكومة حول العامل، هبدف املسامهة يف دراسة املمارسات العاملية والتدابري املتبعة  40أكثر من 
يتألف من  دليل إرشادي اللجنة ليف هذا الشأن، حيث أشرف بنك الكويت املركزي على إعداد 

، خمصص  86 للعاملني يف القطاع املصريف، ابإلضافة إىل دليل مماثل لعمًلء البنوك، بروتوكوالا
على مواقعها اإللكرتونية وحساابهتا عرب شبكات التواصل االجتماعي البنوك على نشره وحّث 

 والسًلمة يف بيئة العمل املصريف. لضمان زًيدة الوعي ابإلجراءات الضرورية للحفاظ على األمان
 

 69تضمن  لعودة موظفيهشامًلا إرشادًيا أعد بنك الكويت املركزي من جانبه دليًلا هذا وقد 

ضمان سًلمة بيئة العمل وتوافقها مع أعلى املعايري العاملية، مع احلرص على هبدف ، بروتوكوالا 
 رفع مستوى الوعي أبمهية اتباع املمارسات الوقائية السليمة مثل االلتزام ابلتباعد اجلسدي
واستخدام الكمامات ومواد التعقيم وغريها من املمارسات للحد من خماطر انتقال العدوى، وقد 

ا يف االعتبار طبيعة املهام املوكلذلك الدليل اإلوضع  الكويت  ة إىل موظفي بنكرشادي آخذا
كافة، ونشر التعليمات الوقائية   وظفنياملالبنك، مع تعميم الدليل على  مبىنوخصائص املركزي 

 عرب حساابت البنك على شبكات التواصل االجتماعي.
 

، وأمهية احلرص على االستعداد للمرحلة القادمةواختتم البيان ابلتنويه بتعاون البنوك الكويتية يف 
أو  سواء من جانب املوظفني مجيع التدابري واإلجراءات الواردة يف تلك األدلة اإلرشادية، تطبيق

 املراجعني لضمان سًلمة اجلميع.
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