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سيمون فاخوريمحمد اجلميري

نشاط كبير للبورصة املصرية سجلته خالل رمضان املاضي

محمود العزام

خبراء: المؤشرات اإليجابية على تجاوز شركات الطيران لألزمة مازالت طفيفة 
فواز كرامي

ش�هد قطاع النقل اجلوي العديد من التحديات خالل العقد املنص�رم ابتداء من أحداث 2001 وانتهاء 
بإنفلونزا اخلنازير إال أن أهم التحديات التي اعترضت مس�يرة التط�ور للنقل اجلوي متثلت في األزمة املالية 
العاملية وحتدياتها التي مازالت حتى اآلن حجر العثرة األكبر أمام شركات النقل اجلوي في العالم وفي دول 

املنطقة على حد سواء.

األزمة املالية العاملية التي س�اهمت في تخفيض عدد املس�افرين بصورة كبيرة وس�اهمت في إخراج 
عش�رات شركات الطيران العاملية من الس�وق بعد إعالنها عن إفالسها الس�يما تلك الشركات العاملة في 

أوروبا والواليات املتحدة األميركية التي لم تستطع أن تواجه تداعيات التحديات املتتالية على هذا القطاع 
احليوي واملهم مما دفع منظمة النقل اجلوي »اياتا« إلى وضع توقعات بخسائر لقطاع النقل اجلوي تصل إلى 
9 ملي�ارات دوالر خالل العالم احلالي. إال أن »اياتا« وضمن توقعاتها وضعت نس�بة منو عالية ملنطقة الش�رق 
األوس�ط واعتبرتها اقل دول العالم تأثرا بتداعيات األزمة املالية العاملية في قطاع النقل اجلوي س�واء من 
ناحية عدد املسافرين أو الشحن اجلوي أو نسب النمو التي وصلت بحسب »اياتا« إلى 5% وهي النسبة األعلى 

بني مناطق العالم املختلفة.
والواقع االقتصادي للمنطقة لم يختلف كثيرا عن توقعات »اياتا« حيث استمرت شركات النقل اجلوي في 

املنطقة في حتقيق منو مستقر إضافة إلى تسجيل طلبات وتسلم طائرات جديدة من املصنعني األساسيني 
على الوتيرة نفس�ها التي كانت قبل األزمة املالية العاملية رغم انه ال يس�تطيع احد ان ينكر تداعيات األزمة 

املالية العاملية على دول املنطقة شأنها شأن باقي دول العالم.
ويبقى السؤال: هل شهد قطاع النقل اجلوي مؤش�رات ايجابية على بداية نهاية األزمة املالية العاملية 

السيما انه أكثر القطاعات االقتصادية تأثرا باحمليط االقتصادي اخلارجي؟ 
حاولت »األنباء« اإلجابة على هذا الس�ؤال من خالل االطالع عل�ى رأي العاملني في القطاع، باالضافة الى 

رؤيتهم املستقبلية لقطاع النقل اجلوي في املنطقة.

وفي هذا السياق قال املدير 
اإلقليمي في اخلطوط اجلوية 
القطرية محم���د اجلميري إن 
قطاع النقل اجلوي لطاملا شهد 
التحديات واملصاعب واملشاكل 
إال انه اس���تطاع جت���اوز هذه 
املش���اكل، مش���يرا إلى النقلة 
النوعية في ش���ركات الطيران 
العاملة في اخلليج العربي التي 
شهدت زيادة كبيرة في حجم 
األساطيل واحملطات التي تصل 
إليها ه���ذه الناقالت، الفتا إلى 
إن هذه الشركات استطاعت ان 
حتول منطقة اخلليج إلى محور 
مواصالت عاملي بسبب تشعباتها 
الكبيرة ومركزها احملوري في 
العالم، الفتا إلى انه فيما قامت 
معظم ش���ركات العالم بإلغاء 
صفقات شرائها مع املصنعني 
العامليني للطائرات قامت شركات 
املنطقة بشراء طائرات جديدة 
مب���ا فيه���ا »القطري���ة« التي 
وضعت نص���ب أعينها خطة 
مدروسة تس���تهدف زيادة في 
عدد األسطول واحملطات التي 

تصل إليها طائراتها.
وبالنسبة إلى مستقبل سوق 
النقل اجل���وي في املنطقة أكد 
اجلميري على تفاؤله مبستقبل 
هذا القطاع، مشيرا إلى أن آليات 
النقل اجلوي  جتاوب شركات 
العاملة في املنطقة مع التحديات 
العاملية سواء في ارتفاع أسعار 
الوقود سابقا أو األزمة املالية 
إنفلونزا اخلنازير  أو  العاملية 
م���ا ه���و اال دليل عل���ى قدرة 
هذه الش���ركات على الصمود 
إلى األمام،  والتأقلم واالنتقال 
مما يعني أن قطاع النقل اجلوي 
في املنطق���ة يحمل في طياته 

مستقبال باهرا.

انفراج األزمة

من جانبه قال املدير اإلقليمي 
لطيران الشرق األوسط »امليدل 
ايست« س���يمون فاخوري ان 
املالية  انف���راج األزمة  بدايات 
العاملية على شركات الطيران 
بدأت بالفعل وأصبحت ملموسة 
نوعا ما، مضيفا أن األزمة املالية 
العاملية كانت تداعياتها طفيفة 
على منطقة اخلليج بشكل عام 
مما ساهم في أن يكون تأثيرها 
محدودا على جميع القطاعات 
االقتصادي���ة مب���ا فيها قطاع 
الطيران وشركات الطيران في 

دول املنطقة.
وقال فاخ���وري ان جميع 
الطيران في منطقتنا  شركات 
استطاعت أن تتأقلم مع الظروف 
التي فرضتها األزمة  الصعبة 
س���واء من ناحية األسعار أو 
قلة عدد املس���افرين أو غيرها 
وتعامل���ت مع األزم���ة املالية 
بحنكة وذكاء سواء من خالل 
التي  التش���جيعية  العروض 
قدمتها هذه الش���ركات أو من 
خالل التشغيل املناسب واألكفأ 
ملوارده���ا وطائراته���ا، األمر 
الذي ساهم بصورة كبيرة في 
تخفيض التكاليف عن عاتق هذه 
الشركات ومكنها من الصمود 
في وجه األزمة املالية العاملية 

وحتدياتها.
ولفت فاخوري إلى أن مرونة 

النقل اجلوي والطيران  قطاع 
العديد  س���اعدته على جتاوز 
م���ن األزمات ابت���داء من أزمة 

ع���ام 2001 وحتى أزمة ارتفاع 
أسعار الوقود التي شكلت عبئا 
كبيرا على هذه الشركات مرورا 

باألزمة املالية العاملية وانتهاء 
بإنفلونزا اخلنازير التي تشكل 
التحدي األصعب أمام شركات 

الطيران بش���كل عام ومازالت 
تداعياته تنصب بصورة سلبية 
على هذا القطاع. مشيرا إلى أن 

النقل اجلوي في منطقة الشرق 
األوسط بش���كل عام واخلليج 
بشكل خاص كان اقل تأثرا بكل 

هذه األزمات. 
بالنس���بة لرؤيت���ه  أم���ا 
املستقبلية لسوق النقل اجلوي 

في املنطقة فأكد فاخوري على 
الكبير باملستقبل لهذا  تفاؤله 
القطاع مستش���هدا بش���ركات 
الطيران التي أسست في هذه 
املنطقة وعدد الطائرات وصفقات 
شراء الطائرات التي مت التعاقد 
عليها من قبل ناقالت املنطقة، 
مؤكدا انه وخالل األزمة املالية 
أو أزمة أسعار الوقود لم تعلن 
أي ش���ركة طيران في املنطقة 
أو دوله���ا إفالس���ها أو إغالق 
أبوابها في إش���ارة إلى متانة 
قطاع النقل اجل���وي في هذه 
التأقلم.  املنطقة وقدرته على 
والفتا إلى أن ش���ركات النقل 
اجل���وي العاملة ف���ي الكويت 
هي األقل تأث���را بني نظيراتها 
في دول املنطقة وذلك لسببني 
رئيسيني األول يكمن في حب 
الكويتيني للسفر والتنقل الدائم 
حتى في اإلجازات القصيرة مما 
يجعل حجوزات شركات الطيران 
ممتلئة على الدوام، والس���بب 
الثاني يع���ود إلى الدعم الذي 
تقدمه الكويت للشركات العاملة 
فيها والتسهيالت املتعددة سواء 
في التخفيضات على أس���عار 
الوق���ود أو الس���رعة الكبيرة 
في جتاوب الطيران املدني في 
الكويت مع مطالب الش���ركات 

العاملة فيها. 

انفلونزا الخنازير

بدوره نفى املدير اإلقليم���ي 
للخطوط امللكية األردني���ة في 
الكويت محمود عزام وج���ود 
أي مؤش���رات ايجابي���ة ف��ي 
دول املنطق���ة لتجاوز األزم��ة 
املالي�����ة العاملي���ة على قطاع 
النق��ل اجلوي وعلى شركات 
الطي���ران، مؤكدا انه من املبك���ر 
احلديث عن انفراج في األزم���ة 
املالي���ة العاملية وتداعياتها على 
النقل اجلوي في الكوي��ت وفي 
دول املنطقة على حد س��واء، 
الفت��ا إال أن التح���دي الكبي��ر 
في الوقت احلالي أمام شرك���ات 
العاملة في املنطق��ة  الطيران 
يكمن ف��ي إنفلونزا اخلنازي��ر 
وتداعيات��ه على قطاع النق���ل 
اجل���وي الذي أثر عليه بص��ورة 

كبيرة.
وقال عزام ان الفترة املقبلة 
س���تكون حساس���ة من جهة 
املالية  إذا كانت األزمة  معرفة 
العاملي���ة بدأت في االنحس���ار 
أم ال خصوصا ان املؤش���رات 
االيجابية لم تظهر على أي قطاع 
من القطاعات االقتصادية حتى 
اآلن مبا فيها قطاع النقل اجلوي 
بانتظار انتهاء ش���هر رمضان 
املبارك حتى نع���رف فيما إذا 
ايجابية  كانت هناك مؤشرات 

على القطاع أم ال.
أما فيما يخص مس���تقبل 
سوق النقل اجلوي في املنطقة 
فأكد عزام تفاؤله مبس���تقبل 
القطاع في املنطقة السيما أن 
النقل اجلوي شهد العديد من 
التطورات ف���ي الفترة القليلة 
املاضية في منطقتنا سواء من 
الطيران  حيث عدد ش���ركات 
العاملة في دول املنطقة أو عدد 
املسافرين أومن ناحية الشحن 

اجلوي.

أعربوا لـ »األنباء« عن تفاؤلهم بمستقبل النقل الجوي في المنطقة

الجمي����ري: 
والصعوبات  التحديات 
ليس���ت بش���يء 
ش�ركات  على  جدي�د 
وش�رك��ات  الطيران 
المنطق�ة هي الوحيدة 
نم�وًا ش�هدت  الت�ي 

 : ي ر خ��و فا
والحنكة  المرون�ة 
ف��ي تعام����ل 
الطيران  ش�ركات 
ف�ي المنطق�ة مع 
األزمة ساهمت�ا في 
تخفي�ف تداعياتها

توجد  ال  عزام: 
إيجابي�ة  مؤش�رات 
حت�ى اآلن عل���ى 
المالية  األزم�ة  أفول 
ا  ن�ز نفلو ا و لمية لعا ا
تحدي  أكبر  الخنازير 
أمام شركات الطيران

35.6 ألف طائرة عدد األسطول العالمي في 2028 بمعدل نمو سنوي %3.25

السعودية تتوقع ارتفاع النقد المتداول 
خارج البنوك ألكثر من 86 مليار ريال

أعلنت مؤسسة النقد ارتفاع الطلب 
على النقد بصورة كبيرة خالل موسم 
األشهر التي متتد من شهر رمضان 
حت���ى نهاية ش���هر ذي احلجة، ثم 
يتجه نح���و االعتدال بعد نهاية هذا 

املوسم.
التي تعلنها  البيان���ات  وتتوقع 
املؤسس���ة بصورة دوري���ة ارتفاع 
مستوى النقد املتداول خارج البنوك، 
والذي تعد مكائن الصرف اآللي ابرز 
مصادره، إلى أكثر من 86 مليار ريال 
خالل شهر رمضان، مع اإلشارة الى 
أن هذا النقد املت���داول وصل خالل 
الشهر املاضي إلى 85.5 مليار ريال، 

كما أوردت مصادر صحافية.
ويقبل عمالء البنوك على زيادة 
السحب النقدي والتعامل بالنقد خالل 
ش���هر رمضان بس���بب اإلقبال على 
التسوق، وزيادة الصدقات وإخراج 
الفطر  الزكاة واالستعداد أليام عيد 
املبارك وقيام بعض األس���ر بالسفر 

والتنقل بني املدن السعودية او السفر 
خارج اململكة.

وتكث���ف البن���وك ف���ي الع���ادة 
استعداداتها خالل هذه األيام لتغذية 
مكائن الصرف اآللي بالنقود وصيانتها 
مع اقتراب العيد وزيادة حركة التسوق 

والسحب النقدي.
وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن 
عدد العمليات التي متت عبر أجهزة 
الصرف اآللي في البنوك أو الشبكة 
السعودية، وصلت في شهر يوليو 
املاضي الى 84 مليون عملية، سحب 
خاللها العمالء نحو 40 مليار ريال 
منها 19.5 مليار ريال عبر املصارف، 
ومبلغ 18.3 مليار ريال عبر الشبكة 
الس���عودية، علما ان عدد البطاقات 
املص���درة وص���ل إل���ى 13.1 مليون 

بطاقة. 
وارتفع عدد أجهزة الصرف اآللي 
خالل شهر يوليو املاضي إلى 9644 

جهازا.

قدمت ش���ركة املثنى لالس���تثمار تقريرا عن التوقع��ات 
العاملي�����ة في صناعة وقطاع الطيران العاملي قالت فيه ان��ه 
م�ازالت االقتصاديات العاملية تعان���ي آث���ار األزم���ة املالية، 
فهن��اك ثالث��ة مخاطر حتوم ح���ول قط��اع الطي���ران وهي 
التراج��ع االقتص��ادي، وتقلب أس���عار الوق���ود، وأخي���را 
املخ��اوف التمويلي���ة، واستش���ه��د التقرير باألبحاث الت��ي 
أج���رتها شركة »Boeing« وتوقع��ت أن مجموع الطائرات التي 
س���تكون في اخلدمة سيتضاع�ف بع��د عشرين سنة ليصل 
الى 35.600 في 2028 مقارن��ة مبست��واه احلالي البالغ 18.800 
طائرة مس���جال بذلك معدل من���و سن��وي مركب قوي وصل 
الى 3.25%، وسيكون ذلك متماش���ي��ا متام��ا مع منو الناجت 
احمللي اإلجمالي في العالم ليصل ال��ى 3.10% خالل 2028/2008، 

كذلك فإن مس���توى الطلب على الطائ��رات اجلديدة س���جل 
ارتفاعات عالية، ومازال���ت الطلبيات تتراكم لدى املصنعني 
لتقارب مستويات تاريخية على الرغم من استمرار التحديات 

االقتصادية.
اضافة الى لوائح السفر الدولي، سمحت باملزيد من الرحالت 
املباشرة من نقطة الى أخرى مما ساعد على حتسني اخلدمات 
املقدمة للمسافرين، حيث ارتفع عدد الرحالت املباشرة وقلت 
كثافة املسافرين مما قلل احلاجة الستخدام الطائرات الكبيرة 

للغاية.
على العكس من ذلك، يتحول الش���حن اجلوي الستعمال 
طائرات كبيرة لنقل أحمال أثقل من البضائع، حيث تش���ير 
التوقعات الى منو وش���يك في حركة الشحن اجلوي بنسبة 

5.4%، مم���ا يدل على زيادة صحي���ة للناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي في املستقبل.

وباختصار، فإن عدد طائرات األسطول العاملي من املتوقع ان 
ينمو مبعدل 3.2% سنويا. وفي الوقت ذاته فإن حركة الركاب، 
والتي تقاس بإيراد الركاب لكل كيلومتر من املتوقع ان تنمو 
مبتوسط معدل سنوي يبلغ 4.9% في حني أن حركة الشحن 
اجلوي، والتي تقاس بإيرادات الطن لكل كيلومتر من املتوقع 
ان تنمو مبعدل سنوي مقدار 5.4%. إن مجمل تأثير التوقعات 
املترتبة على معدالت النمو هذه واضحة متاما وتشير إلى أن 
صناعة الطيران لديها إمكانات هائلة للنمو، وأن نظام النقل 
اجل���وي هو نظام مثمر من جميع النواحي وقادر على زيادة 

إنتاجه باستمرار.

س����جلت البورصة املصرية خالل تعامالت ش����هر رمضان 
مكاسب بلغت 40.3 مليار جنيه حيث سجلت القيمة السوقية 
554.4 مليار جنيه مقارنة بأولى جلسات الشهر الكرمي والبالغة 
514.1 مليار جنيه مدعومة باالرتفاعات التي تشهدها األسواق 
العاملي����ة والعربية في ظل منو ثقة املتعاملني بش����أن تعافي 

االقتصاد العاملي من حالة الركود. 
ومتكن املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية »EGX 30« الذي 
يقيس أداء أنش���ط 30 شركة مقيدة في السوق من االرتفاع 
بنس���بة 8.2% أو بنحو 524 نقطة ليغلق عند 6847 نقطة 

مقارنة ب� 6323.9 نقطة في بداية شهر رمضان. 
وحققت األسهم املتوسطة والصغيرة ارتفاعا بنسبة %14.3 
أو بنحو 107 نقاط ليغلق عند 851 نقطة مقابل 744 نقطة في 
بداية شهر رمضان، وس����جل أيضا مؤشر »EGX100« األوسع 
نطاقا في الس����وق بنحو 154.7 نقطة أو بنس����بة 13.2 ليغلق 

عند 1319.11 نقطة.
وعلى صعيد أداء شهر أغسطس املاضي فقد ارتفع مؤشر 
EGX30 ليقترب من مستوى 6800 نقطة خالل تعامالت الشهر 
ليغلق عند مستوى 6726 نقطة مسجال ارتفاعا بلغ 8.9%، بينما 
على جانب األسهم املتوسطة فقد مالت أيضا إلى االرتفاع حيث 
س����جل مؤش����ر EGX70 ارتفاعا بنحو 10% مغلقا عند مستوى 

767 نقطة. 
من ناحية أخرى، فقد ش����هد شهر أغسطس قيام البورصة 
املصرية بتدش����ني املؤش����ر اجلديد EGX100 والذي يقيس أداء 
أسهم املائة شركة األكثر نشاطا في السوق املصرية متضمنة 
الشركات الثالثني املكونة ملؤش����ر 30EGX والشركات املكونة 
ملؤش����ر 70EGX، وقد سجل املؤشر في الشهر األول له ارتفاعا 

بنحو 9.7% مغلقا عند مستوى 1214 نقطة. 
وعلى صعيد األنباء اإليجابية فقد أصدرت مؤسسة ميريل 
لينش املالية الدولية تقريرا أشارت فيه الى أن مصر كانت 
من الدول القليلة التي جنحت في حتقيق معدل منو اقتصادي 
جي���د في ع���ام 2009 معتبرة االقتصاد املص���ري مالذا آمنا 
للمستثمرين خالل األزمة املالية العاملية وأرجعت املؤسسة 
ه���ذا األداء االقتصادي اإليجابي إل���ي مجموعة من العوامل 
تأتى في مقدمتها حزمة اإلج���راءات التي اتخذتها احلكومة 
املصري���ة ملواجهة األزمة املالية وفي مقدمتها ضخ 15 مليار 
جنيه لدعم مشروعات البنية األساسية، باإلضافة إلى ارتفاع 
الطلب في الداخل وتراجع أس���عار السلع، ويضاف إلى ذلك 
س���المة القطاع املالي املصري واملركز املالي القوي للبنوك 
املصرية خاصة مع عدم توجيه استثماراتها لألدوات املالية 

مرتفعة املخاطر.

مدعومة بارتفاعات األسواق العالمية والعربية

40 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في رمضان


