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الناهض لـ «األنباء»: إجراءات احلكومة االقتصادية.. 
ن آليات السوق موفقة وستحسِّ

رباب اجلوهري

أكد الرئيــس التنفيذي 
ملجموعــة بيــت التمويــل 
الكويتــي مــازن الناهض، 
فــــي تصــــريح خــــاص
لـ «األنبــاء»، أن قيام بنك 
املركــزي بتقدمي  الكويــت 
متويل ميـــسر للمشروعات 
الصغيــــرة واملتــــوسطة 
االقتصاديــة  والكيانــات 
واألفــراد املتضرريــن من 
تداعيــات ڤيروس كورونا 
املستجد، يعد اجراء جيدا 
الى حد كبير، وسيسهم في 
حل العديد من االشكاليات 
التي تواجه الشركات التي 
تضررت أعمالها من األزمة 
احلاليــة، خاصة مشــاكل 

نقص السيولة.
الناهــض أن  وأوضــح 
آليات وضوابط منح القرض 
امليســرة بفوائد منخفضة 
ومــدد ســداد تصــل الى ٣ 
ســنوات، بحســب نشاط 
اجلهــة املقترضــة ووفقــا 

الشركات واالفراد وستحسن 
من آليات السوق.

مصاريف تشغيلية
وأشــار الى أن التمويل 
سيســهم بدعم الشــركات 
الصغــــيرة واملتـوســطة 

والشــركات بشــكل عــام 
املصـــــاريف  ملواجـــــهة 
التشغيلية السيما فيــــما 
يتعلق ببند الرواتب، حيث 
ان غالبية العاملني في تلك 
الشركات توقفوا عن العمل 
نظرا لظروف االزمة الراهنة، 
ومبا ان تلك الفئة ليســت 
لديها اي مصادر دخل اخرى 
او اي ايــرادات تذكــر، فإن 
االمر سيصبح اكثر صعوبة 
بالنســبة لهم ما ســيخلق 

املزيد من املشاكل.
واضاف الناهض «هناك 
تواجــه  اخــرى  مشــكلة 
تلك الشركـــــات، اال وهي 
التزامــــــاتهم االيجاريــة 
الشــهرية، وكذلك اشكالية 
الدفعات املســتحقة عليهم 
للمــورديـــن والتـــــي مت 
االتفاق عليها في الســابق 
مــا يســتوجب دفعهــا في 
الوقت احلالي، لذلك سيكون 
التمويــل امليســر مبنزلة 
احلــل املثالي لهذه األزمات 

واملشاكل».

خطوة تقدمي متويل ميّسر.. جيدة وستحل مشاكل السيولة لدى القطاعات املتضررة

مازن الناهض

الســداد،  علــى  لقدرتهــا 
بشــكل عام أمر يســتحق 
االشادة، مؤكدا ان االجراءات 
التــي اطلقتها  االحترازية 
احلكومة حتى اآلن حلماية 
القطاعات االقتصادية موفقة 
وســتنعكس ايجابيا على 

«مؤسسة البترول» للعاملني: العمل خالل العطلة الرسمية 
يعتبر عمًال اعتياديًا تستوجبه مصلحة العمل

أحمد مغربي 

قالت مؤسسة البترول الكويتية 
في تعميم للعاملني في القطاع النفطي 
ان العاملني خالل العطلة املقررة من 
قبل مجلس الوزراء وديوان اخلدمة 
املدنية حتى ٢٨ مايو املقبل تعتبر عمال 
اعتياديا تستوجبه مصلحة العمل.

وذكــرت «البتــرول» ان التعميم 
الصادر من قبل ديوان اخلدمة املدنية 

بشأن متديد تعطيل العمل اعتبر هذه 
االيام راحة ال يســتحق عنها العامل 

تعويضا.
وأشارت الى ان العاملني االداريني 
ســيتم تكليفهم بالعمــل خالل هذه 
الفترة سواء في مقر املؤسسة أو العمل 
عن بعد، ويعتبر ذلك عمال اعتياديا 
تســتوجبه مصلحة العمل، على ان 
تكون ســاعات العمل في املؤسســة 
اعتبارا من بداية شهر رمضان املبارك 

وفقا للدوام النهاري االعتيادي يوميا 
ما بني الساعة ٩ صباحا حتى الساعة 

٣ عصرا.
وتكون ســاعات العمل للعاملني 
بنظــام املناوبــة وفقا جلــدول عمل 
املناوبة االعتيادي، ويتم تعويضهم 
عن ساعات العمل اإلضافية التي يزيد 
متوسطها على ٦ ساعات يوميا طبقا 
ألنظمة شؤون العاملني اخلاصة بذلك، 
وتعتبر أيام عيد الفطر عطلة رسمية.

بودي: طيران «اجلزيرة» لعبت دورًا رئيسيًا في رحالت إجالء املواطنني
أحمد مغربي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
طيران اجلزيرة مروان بودي ان 
«اجلزيرة» لعبت دورا رئيسيا في 
تشغيل الرحالت اجلوية إلجالء 
املواطنني خالل األسبوع اجلاري 
مــن جميع دول العالــم، مضيفا: 
«نحن فخورون بذلك». وذكر بودي 
في رســالة وجههــا للعاملني في 
الشركة ان مركز استقبال الركاب 
الــذي أعدته طيــران «اجلزيرة» 
في مبنــى الركاب (T٥) جنح في 
اســتقبال آالف الــركاب الذين مت 
فحصهم جميعا قبل دخولهم البالد 

وتوجهــوا إلى احلجــر الصحي 
في املنــزل أو إلــى مركز احلجر 
املؤسســي. وقدم بودي الشــكر 
للطياريــن وأطقم الطائرات على 
إدارة الرحالت باحتراف وتفان.

وقال ان شهر رمضان املبارك 
ســيبدأ في نهاية هذا األســبوع، 
وســيكون وقتا للبقاء في املنزل 
واحلفاظ على سالمتنا جميعا إذا 
اتبعنا جميع اإلرشادات احلكومية، 
فســوف نكون فــي وضع أفضل 
للخروج من هــذا الوضع أقوى، 
مضيفا: «نأمــل أال تكون طويلة 
جدا عندما نتمكن من بدء الطيران 

مروان بوديمرة أخرى».

٣٠ مليار دوالر خسائر شركات املقاوالت اخلليجية
محمود عيسى

اســتعرضت مجلــة ميد 
األوضاع التي متر بها صناعة 
املشروعات اإلقليمية وقالت 
انها تواجه حتديات كبيرة، 
ولكن هنــاك إجراءات ميكن 
اتخاذها اآلن إلعداد الشركات 
للعمل في املســتقبل، حيث 
ان ڤيــروس كورونا أصاب 
هذه الصناعة بشدة وأصبح 
املقاولون يواجهون جتاوزات 
في امليــزانية، وتأخـــيرات 
وانكماشا عاما في اإلنتاجية 
بسبب تدابير اإلغالق والقيود 

األخرى.
وقالت املجلة في حتليل 
اعــده باحثــون من شــركة 
الشــــــرق   «&Strategy»
األوســط التابعــة لشــركة 
براويـــــس ووترهاـــــس 
كوبــرز العامليــة لألبحــاث 
واالستشــارات ان شــركات 
املقاوالت اخلليجية بحاجة 
للموازنــة بــني اإلجــراءات 
قصيرة املدى ملواجهة األزمة 
وبني التدابير متوسطة املدى 
لالستعداد للتعافي النهائي، 
وان ثمــة حتديــات صعبة 
منها صعوبة احلصول على 
املواد اخلام الذي يستغرق 
وقتا أطول بسبب انخفاض 
معدالت اإلنتاج والتصنيع 
التوريد  ومشكالت سالسل 

األخرى.
الباحثني قالوا ان  ولكن 
التأثيــر النهائــي جلائحــة 
كورونا على صناعة البناء 
فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجي اليزال غير واضح، 
بينما تشــير التقديرات الى 
أن املقاولني في دول مجلس 
التعاون قد يخسرون حوالي 
٣٠ مليار دوالر من اإليرادات 

برامج بيع واستئجار أصول 
مختارة.

اإليــرادات  تعــــظيم  ٭ 
واالحتفــاظ بهــا مــن خالل 
مواصلــة العمل فــي مواقع 
املشــروع مــا دامــت آمنــة. 
كمــا ميكن للمقاولــني إعادة 
تخصيص املوظفني الزائدين 
التشغـــيل  فـــي وظـــــائف 
والصيانة، والتي من احملتمل 
أن تكون أقل تأثرا أثناء األزمة.
٭ حتســني األداء التشغيلي 
على نحو ميكن املقاولني من 
حتســني عملياتهم وحتديث 
الصــــحية  ســـياســــاتهم 
التشــغيلية  وإجــــراءاتهم 
بالتكيف مع الظروف الوبائية 
- واالضطرابات املستقبلية.
٭ تعديــل إجــراءات العمل 
والفرق واجلــداول الزمنية 
الستيعاب متطلبات التباعد 

االجتماعي.
٭ حتليــل قاعــدة التوريد 
اخلاصــة لتقليــل تأخيرات 
وصول املــواد، وعادة تقيم 
املخزونات، مع مراعاة املهل 
الزمنيــة اجلديــدة لضمان 

استمرارية العمل.

٭ يجب على املقاولني مراجعة 
قدراتهــم فــي إدارة األزمات 
والتأكــد مــن اســتعدادهم 
لالضطرابــات املســتقبلية 

وعلى املدى الطويل.
٭ اعتماد منوذج أعمال نشط 
وســهل التطبيــق في املدى 
املتوسط ليصبح أكثر مرونة.

٭ دراســة كيفية حتســني 
هيــاكل التكلفــة عن طريق 
الثابتة  التكاليف  اســتبدال 
بتكاليف متغيرة كلما أمكن 

ذلك.
٭ إعادة الشــركة النظر في 
قراراتها حول الطاقات التي 
ميكن االحتفاظ بها من داخل 
الشــركة وتلــك التي ميكن 
احلصول عليها من مصادر 

خارجية.
٭ دراسة استخدام تقنيات 
أكثــر تقدمــا كالروبوتــات 
والتصنيع ذي القيمة املضافة 
للتقليل من تكاليف العمالة 

غير الضرورية.
٭ االســتثمار في التقنيات 
الرقميــة ليصبح املقاولون 
أكثر مرونة ويتفاعلوا بشكل 
أفضل مع اضطرابات السوق.

حال اإلغالق ملدة ٣ أشهر.. واخلسائر ستتضاعف إلى ٦٥ مليار دوالر إذا استمر لنهاية ٢٠٢٠

او ما يعادل ٢٠٪ من إجمالي 
ســوق البنــاء لعــام ٢٠٢٠ 
إذا اســتمر اإلغــالق احلالي 
ملــدة ٣ أشــهر، وقــد يرتفع 
الرقــم الــى ٦٥ مليار دوالر 
إذا اســتمر حتى نهاية عام 
٢٠٢٠، وبالتالي فإن تأثيره 
سيكون على اإليرادات هائال 

بانخفاض بنحو ٤٥٪.
واقتــرح الباحثــون في 
تقريرهم مجموعة مبادرات 
ميكــن لصناعة اإلنشــاءات 
اتخاذهــا خالل  اخلليجيــة 
األشهر املقبلة ملواجهة األزمة 
واالستعداد للتعافي، قائلني 
ان تداعيات ڤيروس كورونا 
مبنزلة اضطــراب هائل في 
صناعة البناء، ولكنه سيؤول 
الــى انتهــاء. وتتمثــل هذه 

املبادرات في:
٭ احلفــاظ على الســيولة 
باعتبارها األولوية الفورية 
من خالل كبــح املصروفات 
غيــر الضروريــة كتكاليف 
واملصروفــات  الشــركات 
النثريــة، وتقليص تكاليف 
القــوى العاملــة، كما ميكن 
زيادة الســيولة مــن خالل 

 زيادة فروع البنوك العاملة األحد املقبل
أعلن احتاد مصــارف الكويت عن 
زيادة عدد البنــوك الكويتية العاملة 
لتصل كحد أدنى الى ٢٥٪ من إجمالي 
عدد فروع كل بنك اعتبارا من األحد ٢٦ 
أبريل ٢٠٢٠ لتلبية احتياجات العمالء 
وحتقيق أهداف خطة تقدمي القروض 

امليســرة لعمالء البنــوك، وذلك بناء 
على توجيهــات محافظ بنك الكويت 

املركزي د.محمد الهاشل.
من جهة أخرى، قال احتاد مصارف 
الكويت إن فروع البنوك احمللية املقرر 
عملها خالل شهر رمضان املبارك واملعلن 

عنها تبدأ باستقبال العمالء من الساعة 
١٠:٠٠ صباحــا حتى ١:٠٠ بعد الظهر. 
وأوضح األمــني العام لالحتاد د.حمد 
احلســاوي أن مواعيد عمل املوظفني 
خالل رمضان تكون من الساعة ٩:٣٠ 

صباحا حتى الساعة ١:٣٠ ظهرا.

استقبال العمالء من ١٠ صباحاً لغاية ١ ظهراً خالل رمضان

السلطان لـ «األنباء»: ٥٠٪ انخفاضًا
بتحويالت العمالة الوافدة في الكويت

انخفضت نســبة التحويالت بنسبة 
تتراوح بني ٤٠ و٥٠٪ في مارس املاضي 
وهــي النســبة الكبرى منذ ســنوات 

طويلة.
وأشار السلطان الى أن سوق بيع 
وشراء العمالت في الكويت يحتضر 
حاليا، حيث تأثرت مبيعاته في الفترة 
املاضية بنسبة تصل إلى ٩٠٪، وذلك 
بســبب إغالق وجهات السفر، إضافة 
إلى توقف معظم حركة التجارة حول 
العالم واملشــاريع بكاملهــا، ما هبط 
بالطلب بشــكل كبير علــى الرغم من 

توافر املعروض.
وحول توقعاته في الفترة املقبلة، 
أشار السلطان الى أن اجلميع ينتظر 
انتهاء أزمة «كورونا» في أقرب وقت 
وعودة األمور إلى طبيعتها، حيث ان 
األمور أصبحت أفضل في بداية الشهر 
اجلاري مقارنة بشــهر مارس املاضي 
وهوما يرجع إلى تأقلم اجلميع بشكل 
أفضل مع األزمة إال أن التخوف موجود 
لدى اجلميع السيما أن تلك األزمة ليس 

لها وقت محدد لالنتهاء.

خالل الشهر املاضي وصلت إلى ٧٠٪، 
وذلك بعد قرار احلكومة املصرية منع 
سحب وإيداع أكثر من ١٠ آالف جنيه 
مصري يوميا فقط في ماكينات السحب 
واإليداع «ATM»، وهو ما انعكس على 
التحويالت القادمة إليها، أما فيما يتعلق 
بدول شرق آسيا كالهند والفلبني فقد 

باهي أحمد

قال مدير مكتب السلطان للصرافة 
أحمد الســلطان فــي تصريح خاص 
لـــ «األنبــاء» ان التحويــالت املاليــة 
للعاملني بالكويت، تأثرت خالل شهر 
مارس املاضي لتشــهد انخفاضا غير 
مســبوق يصل إلى ٥٠٪، وذلك لعدة 
أسباب أبرزها إغالق محالت الصرافة 
والتحويــالت املالية لفتــرات طويلة 
وفتحها في أوقات معينة فقط بسبب 
حظر التجول في البــالد، إضافة إلى 
تخوف العديد من العمالة الوافدة من 
اإلجراءات التي قد تتخذ في املستقبل 
وتؤدي إلى تركهم للوظائف العاملني 
بها، مما جعلهم يتخوفون من حتويل 
األموال إلى بلدانهم ملعرفة ما ستؤول 
إليــه أوضاعهم في ظــل عدم وضوح 
الرؤية احلالية والضبابية التي حتيط 

باجلميع في ظل األزمة اجلائحة.
وحول متوســط نسب االنخفاض 
للدول، أكد السلطان أن مصر شهدت 
انخفاضا كبيرا في نسبة التحويالت 
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أحمد السلطان


