
اقتصـاد
االثنني ١٨ مايو ٢٠٢٠

18

قال تقرير شــركة كامكو 
إنفست إن أسعار النفط أبدت 
عالمات تدل على تعافيها من 
أدنى مستوياتها املسجلة في 
٢٢ عاما، وذلــك قرابة نهاية 
أبريل ٢٠٢٠ بعد أن أشــارت 
التقارير إلــى توقع انتعاش 
الطلب خالل النصف الثاني من 
العام. كما تلقت األسعار دعما 
نتيجة لفرض قيود مشــددة 
على العرض من قبل منتجي 
األوپيك، وخاصة السعودية، 
باإلضافة إلى تراجع إمدادات 
النفط الصخري األميركي على 
خلفية انخفاض األسعار. كما 
أدت أزمة التخزين إلى إحداث 
فوضــى فــي ســوق العقود 
اآلجلة للنفط اخلام، حيث أدى 
ذلك إلى حتول أسعار العقود 
اآلجلة إلى سلبية للمرة األولى 
في التاريخ، هــذا إلى جانب 
زيادة الطاقة اإلنتاجية ملصافي 
التكرير والتراجع املفاجئ في 

املخزونات األميركية.
وأضاف التقرير ان أسعار 
عقود النفط الفورية ارتفعت 
إلــى أعلى مســتوياتها في ٦ 
إلــى ٢٣٫٣  أســابيع لتصــل 
دوالرا للبرميل خالل األسبوع 
الثانــي من مايــو ٢٠٢٠ بعد 
تداولهــا دون مســتوى ٢٠ 
دوالرا للبرميل خالل معظم 
فتــرات أبريل ٢٠٢٠. ويعزى 
ذلك النمــو إلى توقع ارتفاع 
الطلب على املدى القريب، هذا 
إلى جانب اإلعالن عن القيود 
الصارمة التي مت فرضها على 
اإلمدادات في كل أنحاء العالم. 
كما أدى انخفاض مخزونات 
اخلــام األميركي مبقدار ٧٤٥ 
ألــف برميل خالل األســبوع 
املنتهي في ٨ مايو ٢٠٢٠ إلى 
دفع أسعار النفط إلى االرتفاع. 
ويعتبــر ذلــك أول انخفاض 
أسبوعي في مخزونات النفط 

العام احلالي تشير إلى تراجع 
سنوي بنسبة ٢٠٪ في الطلب 
العاملــي علــى النفــط، فيما 
يعد أحد أكبــر االنخفاضات 
املسجلة على اإلطالق. إال انه 
على الرغم مــن ذلك، فقد مت 
تعديل تقديرات العام بشكل 
إيجابي مقارنة مبســتويات 
الشهر املاضي. ووفقا لوكالة 
الطاقة الدولية، فمن املتوقع 
أن يتحســن الطلــب العاملي 
على النفــط إلى ٩١٫٢ مليون 
برميل يوميا في ٢٠٢٠ مقابل 
التوقعــات الســابقة البالغة 
٩٠٫٥ مليون برميــل يوميا، 
بانخفاض ٨٫٦ ماليني برميل 
يوميا. ومن املتوقع أن يؤدي 
إعادة فتح النشاط االقتصادي 
في ٢٣ واليــة أميركية متثل 
٤٠٪ من الطلــب على النفط 
إلى استقرار أســعار النفط. 
إلــى ذلــك، مــن  باإلضافــة 
املتوقــع أن يزداد طلب الهند 
على النفط ٢٠٪ أي ما يعادل 
٠٫٦٥ مليون برميل يوميا في 
مايو ٢٠٢٠ بعد أن شهد أسوأ 
مبيعات شهرية منذ أكثر من 

١٢ عاما. وظهــر اجتاه جديد 
فــي الصني، التي أعادت فتح 
اقتصادها، يتمثل في تفضيل 
استخدام وسائل املواصالت 
اخلاصــة كبديــل عــن النقل 
العام سعيا لتجنب اإلصابة 
بالڤيروس. وقــد يؤدي ذلك 
إلى زيادة الطلب على النفط 
إلى مستويات تفوق التوقعات 
على املدى القريــب وارتفاع 
الطلب على البنزين. كما تظهر 
بيانات حركــة املرور للمدن 
الكبــرى أيضــا مســتويات 
ازدحــام أعلى مــن فترات ما 
قبل تفشــي الوباء. من جهة 
أخرى، عززت مصافي التكرير 
في الصــني عملياتها مؤخرا 
مسجلة زيادة شهرية بنسبة 
١١٪ خــالل أبريــل ٢٠٢٠ مما 
يشير إلى انتعاش اإلنتاج من 
أدنى مستوياته املسجلة في ١٥ 
شهرا. كما ساهمت الهوامش 
املرتفعــة نتيجــة النخفاض 
أسعار النفط في دفع املصافي 
املستقلة في الصني، املعروفة 
باسم «مصافي ابريق الشاي»، 

إلى زيادة إنتاجها.

األميركي بعد زيادات متتالية 
على مدار األســابيع اخلمسة 
عشر السابقة التي شهدت منوا 
تراكميا تخطى أكثر من ١٠٠ 
مليون برميل من مخزونات 
اخلام. إال انه على الرغم من 
ذلــك االرتفاع، إال أن أســعار 
النفط تراجعت ٦٦٪ منذ بداية 
العام. وكان متوســط سعر 
مزيج خام برنت خالل أبريل 
٢٠٢٠ هــو األدنى منذ يوليو 
١٩٩٩، حيث بلغ ١٨٫٤٧ دوالرا 
للبرميل، متراجعا ٤٢٪ على 
أســاس شهري. كما انخفض 
سعر خام نفط األوبك بوتيرة 
أسرع بنسبة ٤٨٪ ليصل إلى 
١٧٫٦٦ دوالرا للبرميل، بينما 
بلغ متوسط سعر خام النفط 
الكويتي ١٨٫٧٦ دوالرا للبرميل 
بعد تسجيله تراجع ٤٦٫٦٪ عن 
مستوى الشهر الذي سبق. 

وعلــى صعيــد الطلــب، 
أشــار التقرير إلى انه التزال 
التوقعات اخلاصة بالنصف 
الثاني من ٢٠٢٠ غير واضحة 
التقديــرات  املعالــم، إال أن 
املتعلقــة بالربــع الثاني من 

«زين» و«مينتور العربية» ُتطلقان حملة «#خلك_زين»
دخلــت مجموعــة زيــن 
لالتصاالت في تعاون مشترك 
مع مؤسسة مينتور العربية 
إلطالق حملة إقليمية بعنوان 
«#خلك_زين» على وســائل 

التواصل االجتماعي. 
وأوضحت املجموعة في 
بيــان صحافــي أن احلملــة 
ستقدم مجموعة من النصائح 
لألهــل واألطفال والشــباب 
للحفاظ على صحة نفســية 
وجســدية جيدة، واحلد من 
القلق والتوتر، باإلضافة إلى 
حتفيزهم على التفكير بشكل 
الســلوك  إيجابــي، وجتنب 
الســلبي خالل فترة احلجر 

الصحي وما بعده.
الهــدف  أن  وكشــفت 
مــن احلملــة احلفــاظ على 
ســالمة األطفــال والشــباب 
خالل جائحــة كورونا، فمن 
املهــم أيضا رعايــة صحتهم 
النفســية، حيــث تتوجــه 
حملــة «#خلك_زيــن» إلــى 
األهل واألطفال والشباب من 
خالل القنوات الرقمية، وذلك 
بتقدمي نصيحة واحدة يوميا 
باللغتني العربية واإلجنليزية 
على منصات زين ومينتور 
العربية للتواصل االجتماعي 
فيسبوك وانستغرام ولينكيد 

هذه احلملــة جاءت ملعاجلة 
تداعيات جائحة كورونا التي 
أثــرت على احليــاة اليومية 
ملاليني الناس حول العالم، وما 
يعانيه األطفال من تغييرات 
جذرية في منط حياتهم (مثل 
املدارس، احلضانات،  إغالق 
التباعد اجلســدي، واحلجر 
املنزلي)، التي قد تؤثر على 
نظامهم اليومي وشــعورهم 

باألمان.
اجلدير بالذكر أن األطفال 
والشــباب يتابعون بشــدة 

محيطهــم ويتفاعلــون مــع 
التــي يتعــرض  الضغــوط 
لهــا أهلهم ومقدمــو الرعاية 
وأقرانهــم وأفــراد املجتمع، 
ما قد يدفعهم لطرح أســئلة 
مباشرة حول ما يحدث اآلن أو 
ما سيحدث في املستقبل، وقد 
يتصرفون بشكل مختلف كرد 
فعل على األحاسيس القوية 
التي يشعرون بها حول الوباء 
(مثل اخلوف، القلق، احلزن 
والغضب)، وقد يقلق األطفال 
أيضا بشأن سالمتهم وسالمة 
أحبائهم، وكيف سيتم تلبية 
احتياجاتهم األساسية (مثل 
الطعام واملــأوى واملالبس) 

ومصير مستقبلهم.
مينتــور  ومؤسســة 
العربيــة هي الفرع اإلقليمي 
العامليــة، وتتمثل  ملينتــور 
مهمتهــا في متكــني األطفال 
والشباب كوسيلة للوقاية من 
السلوكيات اخلطرة من خالل 
السياســات وتنمية القدرات 
واملعرفة والشــراكات، وفي 
العام ٢٠١٩، عقدت مجموعة 
زين شراكة مع املؤسسة لعقد 
حفل عشــاء خيــري حلملة 
«قوة الوقاية» بحضور امللكة 
سيلفيا، ملكة السويد ورئيسة 

مؤسسة مينتور العاملية.

تتناول الصحة النفسية لألهل واألطفال والشباب أثناء احلجر الصحي وما بعده

ان وتويتر ملدة ١١ يوما.
وتشــمل هــذه النصائح: 
«اصــغ بتمعــن» إذ يحتــاج 
أطفالنــا إلــى من يســمعهم 
ويشــعرهم باألمان، «اطلب 
املشورة املتخصصة» حيث 
ميكنك طلب املساعدة عندما 
يشــعر أطفالك بعدم ارتياح 
غير اعتيادي، «انشر الوعي 
واألمل» بالتركيز على األمور 
التي ميكنك التحكم بها بدال من 
تلك اخلارجة عن سيطرتك.

وأفــادت املجموعــة بأن 

«املركزي» ُيطلق خدمة «عيديتي» اإللكترونية
في ظل تطبيــق احلظر 
الكلي على مســتوى البالد 
للحــد من انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد، وتعزيزا 
إلجراءات التباعد االجتماعي، 
وفــي إطــار احلــرص على 
اخلدمــات  اســتمرارية 
األساسية التي يوفرها بنك 
الكويت املركــزي بالتعاون 
مع وحدات القطاع املصرفي، 
ولتوفير وســيلة مناســبة 
لتقدمي العيادي مع احلفاظ 
على ســالمة أفراد املجتمع 
فــي هــذه الظــروف، أطلق 
بنك الكويت املركزي مبادرة 
اإللكترونيــة  «عيديتــي» 
بالتعاون مع البنوك الكويتية 
وشركة اخلدمات املصرفية 
اآلليــة املشــتركة (كي نت) 
لتقدمي خدمة إلكترونية تتيح 

التباعــد االجتماعي أصبح 
من الضــروري االســتفادة 
من احللول التقنية لتجنب 
مخاطــر انتقــال العــدوى، 
حيث ســيتمكن مســتخدم 
املوقع اإللكتروني املخصص 
للعيديــة اإللكترونيــة من 
إرســال مبلــغ العيدية إلى 
رقم هاتف املستلم، ومن ثم 
ميكن للمستلم االستعالم عن 
رصيد العيادي املتراكم لديه 
على رقم هاتفه واســتخدام 
العيديــة للتســوق عبــر 
اإلنترنــت من خــالل بوابة 

الدفــع اإللكتروني لشــركة 
«كي نــت» أو حتويل مبلغ 
العيدية إلى حسابه املصرفي. 
اجلديــر بالذكــر أن بنك 
املركــزي والبنوك  الكويت 
بنشــر  ســتقوم  احملليــة 
حــول  وافيــة  إرشــادات 
طريقــة اســتخدام اخلدمة 
عبر حساباتها على منصات 
التواصل االجتماعي لتسهيل 
الوصــول إلى هــذه اخلدمة 
واالستفادة منها خالل فترة 
عيد الفطر املبارك، وكل عام 

واجلميع بخير وعافية.

بالتعاون مع البنوك الكويتية و«كي نت»

للجمهور إرسال واستخدام 
العيدية إلكترونيا.

جاء ذلك في بيان صحافي 
لبنك الكويت املركزي أشار 
فيه إلى أن البنك دأب خالل 
الســنوات املاضيــة علــى 
النقديــة  األوراق  توفيــر 
مــن فئات العملــة الوطنية 
املختلفــة فــي املجمعــات 
التجارية لتســهيل حصول 
اجلمهور على األوراق النقدية 
لتوزيع العيدية احتفاال بهذه 
املناســبة، ونظرا للظروف 
احلالية التي فرضت ممارسة 

املنيفي: ٥٣٪ من «املشاريع الصغيرة» لن تصمد ٦ أشهر.. مع استمرار اإلغالق
طارق عرابي

كشف مدير عام الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة منــاف املنيفي 
عن ان ٥٣٪ من رواد األعمال 
احلاليني غيــر قادرين على 
االستمرار ملدة ٦ أشهر، مشيرا 
الى أن هناك نحو ألفي موظف 
كويتــي مبحفظة الصندوق 
موزعون على ٨٧٠ مشروعا، 
٣٠٪ منهم قد يتم االستغناء 
عن خدماتهم، وذلك في ظل 
األزمة احلالية نتيجة انتشار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 

املستجد.
حديث املنيفي جاء خالل 
إلكترونية  جلســة حوارية 
عبر «انستغرام» حتت عنوان 
«التحديــات واالجنــازات»، 
والتــي نظمهــا «الصندوق 
الوطنــي» مســاء أول مــن 
امــس، حيــث أشــار الى أن 
جائحــة «كورونــا» تعتبر 
أزمــة عاملية ألقــت بظاللها 
علــى كل دول العالــم، لكن 
وبحســب آخــر تقريــر لـــ 
«موديــز» فإن املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة تعتبر 
من أكثر القطاعات املتضررة 
مــن االزمــة، وبالتالــي فإن 
األمر يتطلــب تدخال عاجال 

وبتوتيرة عمل أسرع.
شــريحة  أن  وأضــاف 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة كانــت تعتبــر 
من الشرائح القوية القادرة 

على موافقات عامة وعددها 
االجمالــي بلغ ١٣٨٠ موافقة، 
بينهم ٨٧٠ مبادرا وقعوا على 
العقود ومت متويلهم بالفعل، 
في حــني ان باقي العقود لم 
يوقعوا عقودهم بعد في ظل 
إيقاف عمل جهات الدولة ذات 
العالقة، مبينا أن الصندوق 
أوقــف اســتقبال الطلبــات 
اجلديدة فــي الوقت احلالي 
حلني اتضــاح الصورة بعد 
انتهاء أزمة ڤيروس كورونا.

التحديات األساسية

ولفت املنيفي إلى أن أهم 

التي  التحديات األساســية 
تواجــه أصحاب املشــاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
تتمثل في ميزانية املبيعات 
والدخــل، فالكثير من هذه 
املشروعات بدأت من خالل 
عملهــا كمتجر فــي مجمع، 
وال شك أن احلظر املفروض 
حاليــا إلــى جانــب العامل 
الصحي دفعت باملســتهلك 
إلى تغيير سلوكه بالشكل 
الذي أثر على مصادر دخل 

هذه املشاريع.
وتابع أن هناك شريحة 
أخرى من الشركات الصغيرة 
يعتمد عملها على التوصيل 
و«األونالين» تأثرت إيراداتها 
كذلك بسبب احلظر وصعوبة 
الوصول إلى املســتهلك، ما 
يعنــي ان أكثر من ٨٠٪ من 
املشــروعات الصغيــرة قد 
تضررت مــن حيث الدخل، 
وفــي الوقــت نفســه فــإن 
مصاريفهــا الثابتة مازالت 
قائمــة (إيجــارات ورواتب 

ومطالبات املوردين).
وأكد أن ذلك كله كشــف 
عــن احلاجــة إلــى تدخــل 
التشريعات القانونية التي 
ميكــن أن توضــح الرؤية 
املستقبلية حول مصير هذه 
املشــاريع، مضيفا ان ضخ 
األموال ميكن أن تكون هي 
األداة الوحيــدة التي ميكن 
أن تنقذ املشاريع الصغيرة 

في املرحلة احلالية.
قانون العمل

في الوقت نفسه، تطرق 

خالل جلسة إلكترونية نظمها الصندوق عبر «إنستغرام» بعنوان «التحديات واإلجنازات»

مناف املنيفي

على مواكبة األزمات، والتي 
كان مــن بينها أزمــة ٢٠٠٨، 
لكــن هذه االزمــة فريدة من 
نوعها، إذ لم مير على العالم 
أو على أحد من رواد االعمال 
نفس هذه املشكلة، لذا فإنها 
حتتاج إلى تكاتف وتطبيق 
حلول إيجابية ألن مصير هذه 
املشروعات من مصير البلد، 
السيما في ظل حاجة الكويت 
لتنويع مصادر الدخل، خاصة 
في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال ان محفظة الصندوق 
تضــم حاليــا جزأيــن مــن 
املبادرين: األول هم من حصل 

املنيفي إلى أهمية التعديالت 
املطلوبة على قانون العمل، 
خاصة في جانب تخفيض 
الرواتب او إنهاء اخلدمات في 
مثل الظروف احلالية، إلى 
جانــب االلتزامات املتعلقة 
بالعامل وصاحب، وغيرها 
من التحديــات التي تواجه 

رواد االعمال.
تأجيل األقساط

وأشــار إلى أن ما ساعد 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
خالل هذه املرحلة، هو تأجيل 
أقساط الصندوق واالقساط 
البنكية املستحقة عليهم ملدة 
٦ أشــهر، مستدركا أن هذه 
اخلطــوات ال تعنــي بأنهــا 
ستكون «صمام االمان» لرواد 

االعمال في الكويت.
خطوات الصندوق

في الوقت ذاته، كشــف 
املنيفــي عــن أن الصندوق 
الوطنــي لــم يقــف موقف 
أصحــاب  مــن  املتفــرج 
الصغيــرة،  املشــروعات 
حيث بــادر الصندوق منذ 
بدء مالمح االزمة في فبراير 
بإطالق منصات إلكترونية 
للتواصل مع املبادرين، ثم 
اتخذ قرارا بتأجيل اقساط 
املبادرين ملدة ٦ أشهر، وفي 
مارس مت التواصل مع جميع 
املبادرين بهدف تشخيص 
املشــكلة واالطمئنــان على 
املبادرين واستخالص آرائهم 
قبل تقدمي مقترح بشــأنهم 

القروض امليّسرة
اكد املنيفي ان القروض امليســرة هــي االداة الوحيدة 
التي ميكن ان تضخ االموال في جيب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، مبينا أن اجلهاز التنفيذي للصندوق عمل على 
إجناح جميع إجراءات هذا املشروع لتحقيق الهدف املنشود.

إستراتيجية الصندوق
كشف املنيفي عن خططه لوضع استراتيجية عامة للصندوق 
للسنوات اخلمس القادمة، تقوم على إعطاء الفرصة جلميع 
اشكال املشروعات الصغيرة، إلى جانب تقدمي املبادرات اخلاصة 
بالصندوق بحيث يكون هو «القائد» نحو االحتياجات االقتصادية 
للدولة مبا يتماشى مع «رؤية ٢٠٣٥»، إلى جانب خلق حاضنة 
متكاملة تتولى االشراف على املشروع حلني حتقيق النجاح، 

فالهدف تنمية ورعاية املبادر وليس مجرد متويله.

معاجلة اإلفالس
قال املنيفي إن مشروع قانون االفالس يعتبر من املشاريع 
املهمــة، متاما كما هو قانون العمالــة، وقانون الصندوق، 
وغيرها من القوانني التي حتتاج إلى وقفات سريعة ملعاجلة 
املشاكل، فاحلل املثالي ال ميكن الوصول إليه من دون دراسات 

ومجهودات كبيرة.

إلى مجلس الوزراء في ذلك 
الوقت.

وتابع يقول «مت االستماع 
إلى جهات أخرى في القطاع 
املشــاريع  مــن  اخلــاص 
الصغيــرة غيــر املســجلة 
او ممولــة مــن الصنــدوق، 
واالسترشــاد بأفكارهم في 
الورقة التي مت تسليمها إلى 
اللجنة االقتصادية مبجلس 
االمة، علما أن املقترحات التي 
مت تقدميهــا ال تتعلــق بأي 
شكل من االشكال بالقروض، 
وإمنا بتقدمي تسهيالت غير 

متويلية».
منصات تسويقية

ومن ضمن اجلهود التي 
قام بها الصندوق، قال املنيفي 
«مت إطالق منصات تسويقية، 
ودليل إلكتروني يشمل جميع 
املبادرين، شــارك فيه أكثر 
من ١٥٠ مبادرا، وذلك بهدف 
خلق مبدأ التكاتف االجتماعي 
والوصول إلى أكبر شريحة 
من املستهلكني وتأمني مصادر 

دخل للمبادرين».
وأضــاف: خاطبنا وزارة 
الشــؤون لضمــان ســداد 
ملســتحقات  اجلمعيــات 
املبادريــن خــالل فتــرة ال 
تتجــاوز ٣٠ يوما، كما قمنا 
بتوجيه كتــاب إلى مجلس 
الوزراء يضم كشفا بأسماء كل 
مبادري الصندوق الوطني، 
لتشجيع اجلهات احلكومية 
على االعتماد في مشترياتها 

على املبادرين ودعمهم.

١٨٠ مطعمًا
أكد املنيفي أن من بني ١٣٨٠ موافقة حصل عليها املبادرون 
هناك ١٨٠ مطعما اي بنسبة ١١٪، ناهيك عن ٤٨٠ مطعما لدى 
جهات أخرى متتلك محفظة لدعم املشــروعات الصغيرة، 
مؤكدا أن املطعم الكويتي يتمتع بسمعة جيدة.. أما املشاريع 

الصناعية واحلرفية فتشكل ١٨٪ من محفظة الصندوق.

«كامكو إنفست»: النفط يهوي ٦٦٪ منذ بداية العام

«احلظر الكلي» يدفع نصف الشركات 
للخروج من الدورة االقتصادية

كشــف اســتطالع أجرته 
شــركة بــن ســري للعالقات 
العامــة حــول مــدى «تأثــر 
الشركات الكويتية بكوفيد-١٩» 
أن ٥٦٪ من الشركات احمللية 
غير قــادرة على االســتمرار 
في تغطيــة التكاليف الثابتة 
لشهرين إضافيني جراء تعطيل 
األعمال وفرض احلظر اجلزئي 
في كافة أرجاء البالد منذ ٢٢ 
مارس ٢٠٢٠ إال أنه وبعد مرور 
شــهرين على األزمــة ال تزال 
األســواق مغلقــة والتكاليف 
الثابتــة دون معاجلــة، األمر 
الذي من املؤكد سيزداد سوءا 
في مايو اجلاري بعد تطبيق 
احلظر الكلي في ١١ مايو ٢٠٢٠.

وبــني االســتطالع الــذي 
اشــتمل علــى ردود ٤٩٨ من 
أصحــاب األعمال والرؤســاء 
التنفيذيني لشركات كويتية 
أن تغطيــة التكاليف الثابتة 
تعد أهم حتد يواجه الشركات 
التي ميثلونها حيث قام ٥٦٪ 
من الشــركات بطلب املرونة 
في تسديد اإليجار، بينما قام 
٢١٪ بفرض إجازة بدون راتب 
للموظفني مما يخالف قانون 

االستطالع وحتليل نتائجه: 
«منذ بدء األزمة وحتى اليوم، 
قام ٤٥٪ من أصحاب األعمال 
بتعليق نشاطاتهم إال أن األزمة 
في بدايتها وعدم القدرة على 
تغطية التكاليــف الثابتة له 
أثــر مضاعف على االقتصاد، 
حيــث انــه مدخل لتســريح 

العمالة وإغالق النشاط وإعالن 
اإلفالس دون غطاء قانوني مما 
سيخلق جدال قانونيا وتصبح 
األزمة علــى القطاع اخلاص 
أزمتــني األولــى كوفيــد-١٩ 
والثانية قضائية في احملاكم».
وباإلشارة إلى التحفيزات 
املناســبة لدعــم املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة، حدد 
٦٠٪ مــن أصحــاب األعمــال 
والتنفيذيــني املشــاركني في 
االستطالع أن أولوية الدعوم 
يجــب أن تكــون اإلعفاء من 
اإليجــار مبوجب قانــون أو 
مرســوم، تليهــا فــي املرتبة 
الثانيــة طلــب ٥٣٪ منهــم 
منحة مالية مباشرة لتغطية 
التكاليــف التشــغيلية ملــدة 
٦ أشــهر. وعن إعــالن البنك 
املركزي السماح للبنوك تقدمي 
قــروض ميســرة للشــركات 
املتضررة، أوضح االستطالع 
أن ٨١٪ من أصحاب األعمال ال 
يرون بأن السياسات احلكومية 
تنفعهم الســيما بعــد إعالن 
احلظر الكلي األمر الذي صعب 
عليهــم الوصــول للمصارف 

واحلصول على التمويل.

٥٦٪ من الشركات غير قادرة على االستمرار في تغطية التكاليف الثابتة ألكثر من شهرين إضافيني

العمل وهي إجراءات أجبرت 
الشــركات علــى اتخاذها في 
القــرارات االقتصادية  غياب 

احملفزة.
وبدورهــا، قالــت مــرمي 
العيسى، مسؤول اتصال في 
شــركة بــن ســري للعالقات 
العامة وأحد أعضاء فريق إعداد 


