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أهل االقتصاد الكويتي: هكذا استفدنا
من احلظر الكلي.. وتعّلمنا من أزمة «كورونا»

أكدوا لـ «األنباء» أن األزمة علّمتهم دروساً مجانية.. وسّرعت من حتول الشركات واملؤسسات للرقمية

٣٠ أيام مضت، فرضت الكويت حظرا كليا شامال ميتد حتى ٣٠ أيام مضت، فرضت الكويت حظرا كليا شامال ميتد حتى ٣٠ مايو اجلاري، وذلك بهدف السيطرة على بؤر  ١٠منذ أكثر من ١٠منذ أكثر من ١٠

أبرز إيجابيات «كورونا»!

الطواري: «كورونا» علمتنا دروسًا مجانية..
واآلن نعرف أهمية الوقت

حتويل جميع اخلدمات إللكترونية

النصف: توقف األعمال فرصة
ملراجعة أمور كثيرة

اعتبر نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
صناعات التبريد والتخزين صالح املخلف، فترة احلظر احلالية 
مبنزلة فرصة للقراءة واكتشاف املهارات اجلديدة، والتواصل 
أكثــر من أي وقت مضى مع العائلــة واألوالد للتعرف على 

مواهبهم ودعمها.
وقال إن لكل أمر إيجابيات وســلبيات، لكن على اإلنسان 
أن يركز أكثــر على اجلانب اإليجابي وأن يبتعد عن اجلانب 
الســلبي، وال شك أن اجلائحة احلالية وما تبعه من إجراءات 
وحظر كلي وخالفه، فيها الكثير من اإليجابيات التي ينبغي 

التعرف عليها واستغاللها أفضل استغالل.
وأضاف املخلف أن من إيجابيات جائحة كورونا احلالية، 
هي تنشيط التحول نحو تقنيات التكنولوجيا احلديثة والتعرف 
على مستجداتها، بل وحتى التفاعل معها بشكل أكبر، حيث 
بدأنا نــرى ارتفاعا مطردا في مؤشــرات الدفع االلكتروني 
وحجز املواعيــد عبر االنترنت، ودخول تطبيقات جديدة لم 
تكن موجودة في السابق، وهي كلها أمور من شأنها أن ترفع 
مستوى الوعي لدى كل أطياف املجتمع وتساعدهم على التحول 

السريع نحو االعتماد على التكنولوجيا اجلديدة.

أكد املدير والشريك في شركة نيوبري لالستشارات عصام 
الطواري أن وقته خالل احلظر الكلي مشــغول بالكامل في 
أشــياء مفيدة، مشيرا إلى أن جائحة ڤيروس كورونا علمتنا 

دورسا مجانية لم نكن نتخيلها.
وأضاف أن احلظر الكلي املفروض على البالد منحه وقتا 
أطول للقراءة واالطالع، كما منحه الوقت للمشاركة في القضايا 
املطروحة عبر وسائل التواصل االجتماعي وخصوصا (تويتر)، 

بعد أن كانت ظروف العمل حتول بينه وبني هذه الوسائل.
وأشار الطواري إلى أنه يقضي وقته حاليا ما بني اجتماعات 
عمل عبر اإلنترنت (فهو عضو فــي مجلس إدارة أكثر من 
شــركة خليجية)، في حني يقوم بتوزيع باقي الوقت ما بني 
تأدية الفرائض اليومية والعائلة، حتى أن اليوم لم يعد كافيا 

إلجناز كل ذلك.
وأوضح أن االنســان هو الذي يحدد كيف يشغل وقته، 
فهناك العديد من االمور املفيدة التي ميكن القيام بها بدال من 
التذمر والتململ الدائم، لذلك جند أن استغالل الوقت في ظل 
هذه اجلائحة يعتمد على شخصية وتفكير الفرد ونظرته إلى 

األمور كل على حسب رؤيته.

قال رئيس مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار 
حمد الذكير، انه يقوم بعقد االجتماعات مع موظفيه عبر وسائل 
التواصل احلديثة، منذ بداية تطبيق احلظر الكلي في الكويت، 
وذلك للوقوف على آخر مستجدات األسواق، مبينا أن جائحة 
ڤيروس كورونا دفعت قطاعات االعمال املختلفة إلى التحول 
نحو االنترنت واالتصال االلكتروني إلجناز االعمال وتنفيذ 
املعامالت واخلدمات املختلفة. ولفت إلى أن األزمة كشفت أن 
الكويت مازالت متأخرة في هذا اجلانب، خاصة على صعيد 
القطــاع البنكي الذي مازال مصرا على حضور الشــخص 
للتوقيع على املعامالت املصرفية املختلفة، علما بأن التوقيع 
االلكتروني قد أصبح حال معتمدا ليس على الصعيد احمللي 
فحســب، وإمنا حتى على الصعيد الدولي، مؤكدا أن التحول 
نحو مفهوم العمل االلكتروني سيساعد على إجناز األعمال 

بشكل اكبر وتخطي أي أزمة مستقبلية طارئة. 
وعلى الصعيد الشخصي، قال الذكير: «من نعم اهللا علينا 
أن احلظر كان خالل النصف الثاني من شهر رمضان املبارك، 
ما جعله فرصة للكثيرين لقراءة القرآن والعبادة بشكل افضل 

من أي وقت مضى».

قال رئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة عدنان النصف 
إن جائحة ڤيروس كورونا، وما تبعها من تطبيق احلظر الكلي 
في البالد، تعتبر فرصة للتأمل والقراءة ومراجعة النفس، وهي 
أمور كان من الصعب حتقيقها في ظل الظروف العادية وأوقات 

العمل التي كانت تفوق نصف اليوم في الكثير من االحيان.
وأضاف أن توقف االعمال واألنشــطة التجارية والعقارية 
في البالد، دفع اجلميع إلى التــزام منازلهم وتوقف مصادر 
دخلهم، سواء بالنسبة للموظفني أو حتى مالك العقارات الذين 
فقــد كثير منهم دخلهم اإليجاري بعد توقف بعض املؤجرين 

عن السداد لظروف خارجة عن إرادتهم.
وأكد النصف على انه بات من الصعب على مجالس إدارات 
الشركات واملؤسسات كافة إعداد خطط ودراسات جديدة في 
ظل الظروف احلالية والغموض العام الذي يكتنف جميع أسواق 
العالم، الفتا إلى قيام عدد من الشــركات التي كانت قد أعلنت 
عن توزيعات نقدية لهذا العام بإلغاء هذه التوزيعات والتراجع 
عنها أو علــى األقل تخفيضها ألدنى مســتوى، مع مراجعة 
اخلطط املعدة مسبقا، وذلك كله بسبب ما تتعرض له األسواق 

في املنطقة والعالم من حولنا.

صالح املخلف
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حمد الذكير

عدنان النصف

هيئة الصناعة: ١١٩ جولة تفتيشية في أسبوع
طارق عرابي

أصــدرت الهيئــة العامة 
للصناعة تقريرها االسبوعي 
عن الفترة من ٨ إلى ١٤ مايو، 
والــذي كشــفت مــن خالله 
عــن إجنازاتها على مختلف 

االصعدة.
وتضمن التقرير مجموعة 
مــن االجنازات التي حققتها 
الهيئة خــالل تلــك الفترة، 
مــن بينهــا عــدد اإلفراجات 
اجلمركية للسلع املستوردة 
التي تخضــع للهيئة والتي 
بلغ عددها ٩٥ إفراجا موزعة 
على املنافذ الرئيسية االربعة 
إفراجــا  للبــالد بواقــع ١٥ 
ملنفــذ الشــعيبة اجلنوبي، 
و٥٦ إفراجا ملنفذ الشــويخ 
البحــري، و١٨ إفراجــا ملنفذ 
املطار اجلوي، و٦ إفراجات 

ملنفذ الصليبية البري.
كذلك كشف التقرير عن 

آخرين بعد قيامهما بتصحيح 
أوضاعهما املخالفة.

أما على صعيد تصاريح 
الشــعيبة  دخــول منطقــة 

الصناعيــة، فقــد أصــدرت 
الهيئة خالل األسبوع املاضي 
١٨٨ تصريحــا لدخول أفراد 
ملنطقة الشعيبة و٨٨ تصريح 

دخول مركبات.
الوقت نفسه، كشف  في 
التقرير عن أن عدد اإلفراجات 
اجلمركية للسلع املستوردة 
بلغ خالل األسبوع املاضي ٩٥ 
إفراجا للســلع التي تخضع 
للهيئــة، وشــملت (أجهزة 
كهربائية، اسمنت، أصباغ، 
إطــارات، ســيارات جديــدة 
ومستعملة، جبس، سيراميك، 
لعب أطفال، تبغ وســجائر، 
التبــغ، مطارات،  منتجــات 
منتجات احلديد والصلب).

أما عن معامالت شهادات 
اإلعفــاء اجلمركيــة خــالل 
األسبوع املاضي فبلغ عددها 
٩ معامــالت شــملت (آالت 
ومعدات، قطع تبديل، مواد 
أولية، مواد تعبئة وتغليف).

٩٥ إفراجاً جمركياً خالل الفترة من ٨ إلى ١٤ مايو

قيــام الهيئــة بـــ ١١٩ جولة 
تفتيشــية، تخللهــا إغــالق 
ألحــد املصانع املخالفة، إلى 
جانب إعــادة فتح مصنعني 

١٫٤٪ منو سلبي لقطاع اإلنشاءات بالشرق األوسط
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة «ميــد» أن 
شركة «غلوبل داتا» خفضت 
توقعات منو قطاع اإلنشاءات 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا - مينا - في 
٢٠٢٠ إلــى - ١٫٤٪، وذلك في 
ضوء متديد عمليات اإلغالق 
للحد من انتشار وباء «كوفيد- 
١٩» حتى نهاية مايو اجلاري.

وأضافــت املجلــة أن هذا 
التخفيض جــاء بعد الهبوط 
لتوقعات النمو الى ١٫١٪ و٠٫٨٪ 
التي أعلنتها «غلوبل داتا» في 
٤ مايو و٢٧ أبريل على التوالي.

وعلــى الصعيــد العاملي، 
توقعت الشركة انكماش قطاع 
اإلنشــاءات بنسبة ٢٫٣٪ هذا 
العام، على الرغم من استثناء 
هــذه الصناعة مــن عمليات 
اإلغــالق وحظــر التجول في 

معظم األسواق.

في اإلنفــاق بقيمة ١٠٠ مليار 
ريال (٢٦٫٦ مليار دوالر) في 
وقت ســابق من هذا الشــهر 
حلمايــة األساســيات طويلة 
األجل لالقتصاد الســعودي. 
كما اتخذت خطــوات مماثلة 
خلفض املصروفات العامة في 
مختلف دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
إلــى تدهــور  باإلضافــة 
فرص العمل واحلصول على 
املشروعات، قالت الشركة إن 
املقاولني اإلقليميني يواجهون 

أيضــا احتمــال املزيــد مــن 
االجــراءات القضائيــة علــى 
املــدى القريــب، حيــث يتــم 
إصدار مطالبات بتأخير اجناز 
االعمال نتيجة ما تعتبره القوة 
القاهــرة، في حــني أصبحت 
هذه البنود الواردة في عقود 
االنشاءات تستخدم على نطاق 
أوسع من قبل الشركات التي 
حتتاج إلى تقليص أو إعادة 
ترتيب خطط أعمالها في غمرة 

انتشار الوباء.
وانتهــى تقريــر «غلوبل 
داتــا» الصــادر فــي ١٨ مايو 
الــى القول إن الصدمات التي 
تزامنــت وتضافــرت نتيجة 
انتشار ڤيروس كورونا خلقت 
اضطرابا اقتصاديا كبيرا في 
منطقــة مينــا، وتتمثل هذه 
الصدمات في انخفاض الطلب 
احمللي واخلارجي، وتعطيل 
ماكينــة اإلنتــاج وتشــديد 

األوضاع املالية.

خالل ٢٠٢٠.. في ظل متديد عمليات اإلغالق للحد من انتشار «كوفيد - ١٩»

وتوقعت أن يؤثر انخفاض 
أسعار النفط وتقليص اإلنفاق 
الــذي اعقبــه علــى نشــاط 
االنشاءات منطقة مينا خالل 
العام احلالي. ومن املعلوم ان 
اجلائحة تتسبب في اضطراب 
اقتصــادي كبيــر مــن خالل 
الصدمات التي تتزامن معها.

ومن األمثلة التي ساقتها 
الشــركة علــى ذلــك إعــالن 
الســعودية مضاعفــة معدل 
ضريبة القيمة املضافة لديها 
٣ مرات مصحوبة بتخفيضات 


