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الصقر: املشاريع الصغيرة واملتوسطة ضحية
عدم الدراسة الكافية واجلريئة لقرارات اإلغالق

غرفــة جتــارة  التقــت 
أمــس  الكويــت  وصناعــة 
مبمثلي املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في إطار البحث 
بانعكاســات القــرار األخير 
بإغــالق أو حتديد ســاعات 
عمل العديد من األنشطة التي 

تتركز فيها هذه املشاريع.
وترأس االجتماع رئيس 
مجلــس إدارة الغرفة محمد 
الصقــر بحضــور نائبــي 
الرئيس ورؤســاء ومقرري 
اللجــان املختصة وعدد من 
أعضاء مجلــس اإلدارة، كما 
لبــى الدعوة إلى اللقاء أكثر 
من ٣٠ من أصحاب املشاريع 
في قطاعــات التكنولوجيا، 
والرياضة، واملواد الغذائية، 
الســياحة والسفر  ومكاتب 
واملطاعم واملقاهي والنوادي 
والصالونــات،  الصحيــة 
والثقافة والفنون، وتنظيم 
واملؤمتــرات،  املعــارض 
ومدارس حضانــة األطفال، 
التربويــة،  والنشــاطات 
واالستشــارات، والتدريب، 
واملقــاوالت، والصناعــات 

الصغيرة.
تعثر القرار وتردده

وتوجه الصقر خالل اللقاء 
إلى ممثلي املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة بالقــول «ليس 
بالغرفة حاجة ألن تستعيد 
معكــم جهودهــا ومواقفهــا 
جتاه مساندة ودعم املشاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
املتكــررة وفي كل  ودعوتها 
أوراقهــا، وكل اجتماعاتهــا 
القيــادات السياســية  مــع 
واالقتصاديــة، الــى إعطــاء 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

اللقــاء تأتي نتيجة قناعتها 
بــأن املشــاريع الصغيــرة 
واملتوسطة وقعت ـ وللمرة 
الثانيةـ  ضحية عدم الدراسة 
الكافيــة واجلريئة لقرارات 
االغالق وانعكاساتها وبدائلها 
من جهة، والتهيب من تسمية 
األمور بأســمائها، ومعاجلة 
األسباب احلقيقية النتكاس 
اجلهود الصحية، والتهاون 
في ردع عدم االلتزام بالقرارات 
الصادرة في هذا الشــأن من 

جهة أخرى».
وقــال «إننا هنــا ال ننكر 
أبــدا صعوبــة الوصول الى 
نقطة التوازن بني املقتضيات 
الصحية والتكلفة االقتصادية، 
ولكننــاـ  في الوقت ذاتهـ  ال 
جند مبــررا الفتقــاد القرار 
الكافية،  الدراســة  الكويتي 
والــى احلكمة الالزمة، والى 

االجراءات احلاسمة». 
إحباط جهود توطني العمالة

وأشــار الصقــر إلــى ان 
«الغرفة جتد من واجبها أن 

تنص على أن «تكفل الدولة 
تضامــن املجتمع في حتمل 
األعباء الناجمة عن الكوارث 
واحملــن العامــة»، فــإذا لم 
تكن هذه اجلائحة اجلامحة 
محنــة عامة، ما هو تعريف 
احملنة العامة؟ وكيف ميكن 
ملــن أصابتهــم في أنفســهم 
وأعمالهم وأبواب رزقهم أن 
يتحملوها دون تكفل الدولة 
وتضامن املجتمع في دعمهم 

والتعويض عنهم؟».
اللقاء  واختتــم الصقــر 
بالتأكيد على أن الغرفة دعت 
إلى هذا اللقاء قناعة بعدالة 
قضيتهم، وهيـ  بعد اللقاءـ  
أكثر قناعة بذلك، وأكثر عزما 
على السعي باحلوار واملنطق 
للدفــاع عن وجهــة نظرهم 
لــدى القيــادات السياســية 
واالقتصادية. كما أعلن عن 
تشــكيل جلنة مشتركة بني 
الغرفــة وممثلي املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة ملتابعة 

هذه املساعي.
اجلدير بالذكر ان املشاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
الفقــري  العمــود  متثــل 
ملعظــم اقتصاديــات العالم 
وأهميتهــا  ومجتمعاتهــا، 
بالنســبة للكويــت بالــذات 
تكتســب أبعادا أكثــر عمقا 
باعتبارهــا أحد أهــم قواعد 
اإلصالح االقتصادي وآلياته 
وأهدافه في آن معا، من خالل 
دورها اإلنتاجي، ومن خالل 
دورهــا فــي توفيــر فرص 
العمــل املجديــة واملجزيــة 
للشــباب الكويتي، ودورها 
في التخفيف من األعباء املالية 
التي أرهقت امليزانية العامة 

للدولة.

حتذر من أن األزمة اخلطيرة 
التــي تعانيهــا املشــاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
مبفهومها الشــامل، ستكون 
سببا رئيسيا الحباط اجلهود 
الرامية الــى توطني العمالة 
في القطاع اخلاص، وستدعم 
وتعزز توجه شباب الكويت 
الى دفء واســتقرار العمل 
احلكومــي والقطــاع العام، 
بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة 
مجتمعية ووطنيــة عالية، 
ومــن أعباء اضافيــة ثقيلة 
على امليزانية العامة املرهقة. 
وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما 
حتتاجه املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة اليوم من دعم 
مســتحق للصمود في وجه 

األزمة الراهنة واملتفاقمة».
احملنة العامة

واستطرد رئيس الغرفة 
بالقول «مع حرصي على عدم 
استباق نتائج هذا اللقاء، أرى 
من املفيد التذكير باملادة ٢٥ 
من دســتور الكويت، والتي 

خالل لقاء «الغرفة» مع أكثر من ٣٠ من ممثلي أصحاب األنشطة االقتصادية مبختلف القطاعات

عدد من ممثلي املشاريع الصغير واملتوسطة خالل اجتماعهم في «الغرفة»

محمد الصقر خالل لقائه ممثلي أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

ـ ومبفهومها الشاملـ  أولوية 
حقيقية وعملية للصمود في 

وجه األزمة».
وأضاف الصقر «إذا كانت 
الغرفة ومقترحاتها  مساعي 
لــم تســجل جناحــا يذكــر، 
مثلهــا في ذلك مثل مســاعي 
ومواقــف العديد من اجلهات 
املختصة األخــرى، فإن ذلك 
ال يعود الــى ضعف فيها أو 
خطــأ بتوجهاتهــا، بل يعود 
الــى تعثــر القرار وتــردده، 
واحباط التشريعات الالزمة 
وتعثرها»، مؤكدا ان «القرار 
كان غائبا في معظم األحيان، 
وكان قاصرا متأخرا إن حضر. 
وهذا القــول ال يتعلق بدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
فحسب، بل ينسحبـ  لألسف 
الشــديد ـ على ادارة الكويت 
للتداعيات االقتصادية جلائحة 

كورونا بشكل عام». 
عدم الدراسة الكافية

وأكد الصقر «إن مسارعة 
الغرفــة بالدعــوة الــى هذا 

ال ننكر صعوبة الوصول إلى نقطة التوازن بني املقتضيات الصحية والتكلفة االقتصادية لكن ال مبرر الفتقاد القرار الكويتي الدراسة واحلكمة
األزمة اخلطيرة التي تعانيها املشروعات الصغيرة واملتوسطة ستكون سببًا رئيسيًا إلحباط جهود توطني العمالة في القطاع اخلاص

أصحاب املشروعات: قرارات احلكومة تعني إفالس وإغالق األعمال
أعرب أصحاب املشروعات عن شكرهم لسرعة 

استجابة الغرفة ملناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء.
وأشاروا خالل اللقاء إلى مرارة املعاناة التي يرزحون 
حتتها نتيجة تراكم االيجارات والرواتب والقرارات 
احلكومية املتشددة والتي ال تستند إلى تشاور أو محاكاة 
لألدلة العلمية والتجارب اخلليجية املجاورة، وال توازن 
بني املقتضيات الصحية واحلقائق االقتصادية، فضال 
عن حتملهــم ضريبة التقاعس احلكومي في مراقبة 
تنفيذ االشــتراطات الصحية، حيث عمدت احلكومة 

إلى إغالق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة الالزمة 
لاللتزام بالشروط واإلجراءات.

وطالبــوا بأن تعيد احلكومــة النظر في قرارات 
اإلغالق، بحيث يســمح لألنشطة بالعمل مع تشديد 
الرقابة ومحاسبة كل من يخالف االشتراطات الصحية، 
أو تقوم بتعوضيهم حفاظا على أولئك املبادرين من 
مالحقات قضائية محتملة وخســارة اســتثمارات 

وجناحات تراكمت خالل عقود سابقة.
واستغرب ممثلو املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

القرارات احلكومية التي ال تنسجم حتى مع توجهات 
منظمة الصحة العاملية، فضال عن إغفالها التام لتوصيات 
صندوق النقد الدولي، ولكل حزم التحفيز والدعم التي 
تبنتها كل اقتصادات العالم، وأبدوا اطالعا واسعا وعميقا 
على ما حظيت به املشاريع املماثلة في كل دول العالم.
وأكدوا أن قرارات اإلغالق األخيرة تعني إفالس 
وإغالق أعمالهم مع كل تبعــات ذلك على االقتصاد 
الوطنــي ككل وعلى النســيج االجتماعي في البالد 

فضال عن آثاره على امليزانية العامة.

٢١٫٣ مليون دينار أرباح 
«الصاحلية العقارية» في ٢٠٢٠

كشــفت البيانــات املالية 
الســنوية لشركة الصاحلية 
العقاريــة لعــام ٢٠٢٠ عــن 
حتقيق أرباح صافية بقيمة 
٢١٫٣ مليــون دينار، بربحية 
سهم بلغت ٤٣٫٠٥ فلسا للسهم 
الواحــد، باملقارنة مع أرباح 
بقيمــة ٢١٫٥ مليــون دينــار 
وربحيــة ســهم ٤٣٫٧ فلســا 
عن العام السابق. وأوضحت 
الشركة، في بيان صحافي، ان 
مجلس إدارة شركة الصاحلية 
العقارية عقد اجتماعه أمس 

برئاسة رئيس مجلس اإلدارة غازي النفيسي 
واعتمد فيه البيانات املالية عن السنة املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأظهرت النتائج املالية 
للشركة استقرارا في أداء الشركة خالل ٢٠٢٠ 
رغم التداعيات الســلبية التــي خلفتها أزمة 
ڤيروس كورنا املستجد على مختلف القطاعات 
االقتصادية والتجارية وغيرها من األنشطة 
محليا وإقليميا وعامليا. وسجلت موجودات 
الشركة انخفاضا قدره ١٪ لتصل إلى ٣٦٤ مليون 
دينار، فيما ارتفع إجمالي حقوق املســاهمني 
بنسبة ٢٪ ليصل إلى ١٦٧ مليون دينار، وفي 
املقابل فقد جنحت إدارة الشركة بالتسديد املبكر 
لعدد من التســهيالت االئتمانية ساهمت من 
خاللها في انخفاض إجمالي املطلوبات بنحو 
٣٪ لتصل إلى ١٩٦ مليون دينار باملقارنة مع 
٢٠٣ ماليني دينار عن العام السابق. وقد كان 
النجاح حليف شركة الصاحلية العقارية خالل 
العام نفســه في إجناز صفقة بيع نحو ٩٠٪ 
من ملكيتها في شركة هدية القابضة التابعة 

فــي جمهورية أملانيا خــالل الربع الثاني من 
٢٠٢٠ حققت الشركة من خاللها أرباحا صافية 
بلغت ٢١٫٨ مليون دينار، وخالل االجتماع وافق 
مجلس إدارة شركة الصاحلية العقارية على 
التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٣٠ فلسا 
للسهم الواحد لعام ٢٠٢٠ ملساهمي الشركة، 
علــى أن تخضع التوصيــة ملوافقة اجلمعية 
العامة للمســاهمني. من ناحية اخرى، أكدت 
شركة الصاحلية العقارية أن نسبة اإلشغال في 
عقارات الشركة لم تتأثر كثيرا، وذلك بفضل 
التعامــل املبكر من جانب إدارة الشــركة مع 
أزمة ڤيروس كورنا املستجد، والعمل بجميع 
التوصيات الصادرة من اجلهات املعنية واتخاذ 
كل االحتياطات واإلجراءات االحترازية التي 
تضمن األمان والسالمة للجميع، وكذلك اعتماد 
خطة للتعامل مع املستأجرين للتخفيف من 
وطأة هذه األزمة على أنشــطتهم التجارية، 
لتؤكد الشــركة دائما بأن التميز والثقة هي 

عنوان العالقة مع كل عمالء الشركة.

ً ٤٣٫٠٥ فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٣٠٪ نقدا

غازي النفيسي

النفط يتخطى حاجز ٦٠ دوالرًا

الدوالر يستقر رغم بيانات مخيبة لآلمال
رويتــرز: اســتقر الدوالر أمــام العمالت 
الرئيســية خالل تعامالت أمــس، إذ ينتظر 
املتعاملون املزيد من البيانات عن أداء االقتصاد 
األميركي بعد تقريــر وظائف مخيب لآلمال 
األسبوع املاضي أنهى سلسلة من االرتفاعات 
للعملة األميركية. ولم يشــهد اليورو تغيرا 
يذكــر أمام الدوالر بعد أن أظهرت بيانات أن 
القطاع الصناعي األملانــي جتنب االنكماش 
فــي ديســمبر. ورغم إجراءات العــزل العام 
ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد في أملانيا 
وفي خارجها، فقد ســاعد الطلب من الصني 
أكبر اقتصاد في أوروبا املعتمد على الصادرات 

على تخفيف وطأة اجلائحة.
ويقلل املضاربون مراكز الدوالر املدينة، 
لكن بعض احملللني يقولون إن صدور بيانات 
اقتصادية أفضل من الواليات املتحدة ومواصلة 

حتقيق تقدم في مكافحة كوفيد-١٩ هي العوامل 
املطلوبة لتحقيق الدوالر ملزيد من املكاسب.

وارتفع الدوالر أمام اليورو ٠٫١٪ مسجال 
١٫٢٠٣٢ دوالر بعــد أن انخفــض ٠٫٧٪ يــوم 
اجلمعة. وسجل اجلنيه االسترليني ١٫٣٧١٥ 
دوالر بانخفاض بلغ ٠٫١٥٪ للدوالر. وسجل 
مؤشــر الدوالر مقابل ســلة من ست عمالت 
رئيسية ٩١٫١٣٠ بعد أن شهد تراجعا نسبته 
٠٫٦٪ يوم اجلمعة. وارتفع اليوان في التعامالت 
الداخليــة قليال إلى ٦٫٤٥٦٩ للدوالر لكن من 
املرجح أن تشهد التداوالت تراجعا قبل عطلة 
تســتمر أسبوعا مبناسبة الســنة الصينية 

اجلديدة اعتبارا من يوم اخلميس.
وسجل الدوالر االسترالي ٠٫٧٦٦٥ دوالر 
أميركي بانخفاض بلغ ٠٫١٥٪ واستقر الدوالر 
النيوزيالندي مسجال ٠٫٧١٩٢ دوالر أميركي.

رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط خالل تداوالت أمس 
إلى أعلى مســتوياتها فيما 
يزيد قليال فحسب على عام، 
لتتجاوز العقود اآلجلة خلام 
برنت الـ ٦٠ دوالرا للبرميل، 
بتخفيضــات  مدعومــة 
املعــروض مــن منتجــني 
رئيســيني واآلمــال حيــال 
مزيد من إجراءات التحفيز 
االقتصادي األميركية لتدعيم 

الطلب.
والمس خام برنت تسليم أبريل ٦٠٫٠٦ 
دوالرا للبرميل، ذروته منذ يناير من العام 
املاضي. وسجل عقد أقرب استحقاق ٥٩٫٩٨ 

دوالرا مرتفعا ٦٤ سنتا مبا يعادل ١٫١٪.
وتقدمــت عقود اخلــام األميركي غرب 
تكساس الوسيط لشــهر مارس ٦٥ سنتا 
أو ١٫١٪ إلــى ٥٧٫٥٠ دوالرا، أعلى مســتوى 

منذ يناير من العام املاضي.
وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض 
إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات 

األعضاء اآلخرين في منظمة البلدان املصدرة 
للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، 
مما يساعد في جلب التوازن إلى األسواق 

العاملية ودعم األسعار.
وقال االقتصادي في «أو.سي.بي.سي»، 
هوي لي إن السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم أرســلت بإشــارة قويــة للغاية 
األسبوع املاضي عندما أبقت أسعار خاماتها 
الشهرية املصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم 

التوقعات لتخفيضات طفيفة.

«تسال» تستثمر ١٫٥ مليار دوالر في «بيتكوين».. 
والعملة الرقمية حتّلق فوق ٤٣ ألف دوالر

شركة السيارات الكهربائية ستبدأ قبول العملة املشفرة كطريقة للدفع

وكاالت: ارتفعــت العملــة الرقميــة 
املشفرة بيتكوين أمس ألعلى مستوياتها 
على اإلطالق متخطية مستوى ٤٣ ألف 
دوالر وقيمتها السوقية تخطت حاجز 
٨٠٠ مليــار دوالر، وذلك بعــد أن قالت 
شركة «تسال» إنها استثمرت ١٫٥ مليار 
دوالر، وأنها ســتبدأ في قبــول العملة 

املشفرة كطريقة للدفع.
ورفعــت تلــك األخبار ســعر عملة 
بيتكويــن ملا يصل إلى ٤٣٫٣ ألف دوالر 
خــالل التــداوالت أمس، وقالت شــركة 
«تســال» ان إعالنها هذا يأتي كجزء من 
حتديث لسياســتها االستثمارية، وأنها 
قد تستحوذ على أصول رقمية وحتتفظ 
بها من وقت آلخر أو على املدى الطويل.

وكشــفت شــركة صناعة السيارات 
الكهربائية عن اســتثمارها هذا بعد ١٠ 
أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون 
ماسك وســم «#بيتكوين» إلى حسابه 
على تويتــر، وهو ما رفع بيتكوين في 

ذلك اليوم ملستويات قياسية.
واكتسبت العمالة املشفرة قوة جذب 

واسعة كنوع من االستثمار، وغالبا ما 
يروج املتحمسون لألصل الرقمي باعتباره 
وســيلة حتوط ضــد التضخم ومخزنا 
للقيمة في عالم غارق في احلوافز وطباعة 

األموال من البنك املركزي املتفشي.
في هذا الســياق، قــال كبير محللي 
الســوق في وســيط «الفوركس أواندا 
كورب» إدوارد مويا «إذا استمر اهتمام 
املؤسسات والشــركات في النمو خالل 
الشــهر املقبــل، فيمكــن أن تســتهدف 

بيتكوين مستوى ٤٥٠٠٠ دوالر». 
ونقلــت وكالة «بلومبيرغ» الشــهر 
املاضــي، عن مصادر وصفتها باملطلعة 
وتقرير صادر عن موقع «كوين ديسك» 
اإللكتروني املتخصص في أخبار العمالت 
املشفرة، أن جامعات هارفارد، ييل، براون، 
وميشــيغان، ضخــت جزءا مــن أموال 

األوقاف لديها في بورصات العمالت.
ووفــق «كويــن ديســك»، فــإن تلك 
اجلامعات بدأت قبل عام في تخصيص 
جــزء من الهبــات التي حصلــت عليها 

لالستثمار في العمالت الرقمية.

وارتفعــت عملــة «بيتكوين»، وهي 
أكبر عملة مشفرة عامليا، أربعة أضعاف 
خالل عــام ٢٠٢٠، كما حققت املزيد من 
املكاســب مع بداية العام احلالي، ٢٠٢١، 
حينما وصلت فــي ٨ يناير املاضي إلى 
مستوى ٤٢ ألف دوالر، قبل أن تتراجع 
إلــى ٣٢ ألف دوالر، ثم عاودت االرتفاع 

مرة أخرى.
وحتى اآلن، ال تخضع العمالت املشفرة 
لرقابــة من قبل احلكومات أو املصارف 
املركزية أو أسواق املال مثلما هو احلال 
بالنســبة ألســواق األســهم والسندات 
أو حتــى أدوات التحــوط واخليــارات 
املســتقبلية غير املسجلة، ولكنها تدار 
بواسطة شركات وساطة مالية ومصارف 
معروفة ومسؤولة أمام سلطات اإلجراءات 

املالية بدول العالم.
القياســي لعملــة  ومــع االرتفــاع 
«بيتكويــن» أمــس، ارتفعــت القيمــة 
السوقية للعمالت املشفرة إلى مستوى 
١٫٢٩ تريليون دوالر بارتفاع حوالي ١٢٠ 

مليار دوالر مقارنة بآخر ٢٤ ساعة.


