“الكويت خالل جائحة كوفيد
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دور الكويت المحلي والعالمي في مواجهة جائحة كوفيد 19
الدور المحلي

تفعيل إجراءات المالية العامة

الموافقة على  500مليون د.ك إضافية لدعم
الميزانية الحكومية في التعامل مع جائحة كوفيد
.19
تعجيل دورة المدفوعات الحكومية إلى الباعة
والمقاولون من القطاع الخاص.
المتأثرة
االقتصادية
المؤسسات
استثناء
والجمعيات التعاونية من بعض الرسوم و
المستحقات الحكومية والمستحقات.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تأجيل سداد القروض والتسهيالت المصرفية 6
أشهر وإلغاء فوائدها.
تعليق رسوم أجهزة نقاط البيع والصراف اآللي
لمدة  3أشهر.
رفع الحد األقصى لـ  TAPمن  10دينار كويتي إلى
 25دينار كويتي.
تأجيل أقساط القرض الممولة من الصندوق
الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنك
الصناعي.
تأجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية لمدة 6
شهور.
االستفادة من السيولة
حزمة التحفيز التنظيمي للبنك المركزي التي سيتم
رفعها قدرة البنوك المحلية على اإلقراض بمقدار 5
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مليارات دينار كويتي ( 16مليار دوالر أمريكي )USD
للقطاعات المتأثرة بـكوفيد .19
حماية العمالة
تأمين الحد األدنى من الدخل للعمال المتأثرين
بواسطة أزمة كوفيد .19
صرف رواتب موظفي القطاع العام أثناء تعليق
العمل.
اإلجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي
تضمنت تعليمات بنك الكويت المركزي ما يلي:
تخفيض معدل الخصم إلى .%1.5
تم تخفيض نسبة كفاية رأس المال من  %13إلى
.%10.5
تم تخفيض وزن المخاطر للشركات الصغيرة
والمتوسطة من  %75إلى .%25
زيادة حد التمويل من  %90إلى .%100
زيادة نسبة القروض إلى القيمة ( )LTVمن
الممتلكات أو تكلفة التطوير.
البقاء على إتصال
قدم مشغلو الهواتف المحمولة في الكويت خدمة
اعتبارا من 22
يوميا لمدة شهر
إنترنت  5Gمجانية
ً
ً
مارس  2020للمشتركين الداعمين أثناء أزمة كوفيد
.19

الصحة
فحص مجاني للمواطنين والمقيمين.
العالج الطبي المجاني للمواطنين والمقيمين.
يتم توزيع اإلمدادات الطبية المجانية مثل القفازات
وأقنعة الوجه والمعقمات على المنافذ الرئيسية.
تم إعادة استخدام فندق شاطئ الكوت ومنتجع
الخيران من فئة الخمس نجوم كمراكز للحجر الصحي
،كما يتم استخدام أرض المعارض الدولية في
مشرف كمستشفى ميداني ومركز اختبار.
تطعيمات
والمقيمين.

كوفيد

19

المجانية

للمواطنين

مجتمع متضامن
الصندوق الوطني ()corafund.cmgs.gov.kw
الذي أنشأته الحكومة لدعم مكافحة كوفيد 19
بمساهمات تصل إلى أكثر من  50مليون.
من داعمين الصندوق الوطني لدعم مكافحة كوفيد
 19المنظمات الخيرية الكويتية والبنوك الكويتية
وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
أكثر من  25,000+متطوع كجزء من فريق عمل
الطوارئ مع اإلدارة العامة للدفاع المدني للمساعدة
في مكافحة كوفيد .19

استثمــــر فـــي الكويـــت
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دور الكويت المحلي والعالمي في مواجهة جائحة كوفيد 19
األمن والسالمة
يتم تقديم مؤتمر صحفي يومي بمعلومات صحية
محدثة بشفافية وأحدث التدابير ضد كوفيد .19
خطة إجالء إلعادة المواطنين الكويتيين إلى ديارهم
في الدول التي اجتاحها كورونا وذلك دون مقابل.
المغادرة اآلمنة للوافدين في الكويت مع انتهاء
إقامتهم إلى وطنهم دون دفع غرامات أو تحمل
تكاليف السفر.

تنفيذ التدابير المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية
قبل ثالثة أشهر من إصدار التعميم التنظيمي من
المنظمة البحرية الدولية ( )IMOوقبل أي دولة أخرى
من دول مجلس التعاون الخليجي.
تمت ترقية الكويت على ثالثة مؤشرات دولية:
فوتسي  ، )Footsie( 100داو جونز ( )Dow Jonesو
إم سي إس آي  )MCSI(.وقد انعكس هذا مرة أخرى
في إعادة تأكيد وكالة فيتش ( )Fitchللتصنيف
االئتماني السيادي للكويت  AAوسط جائحة كورونا.
الدور العالمي

واألستهالكية

تلتزم دولة الكويت باالمتثال للتدابير االحترازية
والوقائية لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOالحتواء
كوفيد .19

دعم قدرة المنتجين المحليين على ضمان إمداد
مستقر لألغذية األساسية لجميع األسر.

تبرعت دولة الكويت بـ  60مليون دوالر أمريكي
ً
دعما للجهود في مكافحة
لمنظمة الصحة العالمية
كوفيد .19

األمن الغذائي
تحديد أسعار
األساسية.

المواد

الغذائية

إعالم الجمهور
مخصصا
إلكترونيا
موقعا
أطلقت الحكومة الكويتية
ً
ً
ً
إلطالع الجمهور على آخر تطورات كوفيد 19
واإلبالغ عن التعليمات وعدد الحاالت (https://
.)corona.e.gov.kw
تدابير أخرى
تتعاون مؤسسة الموانئ الكويتية مع وزارة الصحة
لتنفيذ إجراءات الفحص في الموانئ التي تستقبل
السفن الكبيرة .يتم تطبيق التباعد اإلجتماعي بين
الموظفين المتواجدين بالسفينة ،ويتم تزويدهم
بمعدات الوقاية الشخصية بشكل جيد ،وعندما
تصل السفينة إلى الميناء ،يتم انتشار االطباء ألخذ
درجات حرارة كل شخص على متن السفينة .قام
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تبرعت دولة الكويت لدعم إجراءات التعامل
واالستجابة مع كوفيد  19عند نقاط الدخول في
األردن.
تقدم الكويت مساعدات مالية لجيرانها اإلقليميين
العراق وفلسطين وإيران في استجاباتهم والتعامل
مع الفايروس .
ساهم الصندوق الكويتي بمبلغ  4ماليين دوالر
أمريكي في استجابة اليونيسف لـ كوفيد  19في
ً
ضعفا.
سوريا  ،وذلك لدعم األطفال واألسر األكثر
ستوفر مساهمة الكويت لألطفال واألسر األكثر
واحتياجا إمكانية الوصول المستمر إلى
ضعفا
ً
ً
خدمات الصحة والتغذية األساسية والحماية
والتعليم والمياه والنظافة باإلضافة إلى
المعلومات المنقذة للحياة حول الوقاية والحماية
من كوفيد .19
استثمــــر فـــي الكويـــت
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