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كشفت شركة زين لالتصاالت 
أنها قامت بإجراء عمليات تطوير 
شاملة على خدمات دعم الوسائط 
)ملفات الصور والڤيديو(، لتعطي 
الفرصة لعمالئها باكتساب مساحات 
أكبر عند اإلرسال واالستقبال لهذه 

النوعية من الرسائل.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحافي أن التحديثات التي أجرتها 
على الشبكة ستتيح لعمالئها من 
الدفع املس����بق  أصحاب خطوط 
واآلجل اس����تخدام نطاق أوسع 
خلدمة رسائل ال� »mms« ليصل 

.1MB إلى
وقال الرئيس التنفيذي للش����ؤون التجارية في 
الشركة محمد الش����هاب: »إن عملية التطوير على 
هذه اخلدمة من شأنها إعطاء الفرصة ألكبر شريحة 
ممكنة من العمالء الذين يريدون إرسال أو استقبال 
ملفات مصورة كبيرة«، مبينا ان مع هذه التحديثات 
س����يكون مبقدور عمالء زين إرسال رسائل حتمل 

.1MB ملفات حتى
وأضاف: »إن السعر احملدد خلدمة الرسائل املصورة 
بعد التطوير سيبقى كما هو دون أي تغيير يذكر، فما 
حرصنا عليه هنا هو تقدمي خدمة متكاملة تتناسب 
مع منط استخدام العمالء الذي يسهل إرسال امللفات 
الكبيرة احلجم أو للعمالء الذين يس����تخدمون هذه 

امللفات ألغراض عملهم مثال«.
وأوضح أن اجلميع يعرف أن عملية نقل البيانات 
واملعلومات أخذت في التطور بش����كل غير مسبوق 
في اآلونة األخيرة، وكان من الطبيعي أن ينسحب 

أحمد يوسف
ق����ال رئي����س مجل����س إدارة 
املنتدب في شركة رتاج  العضو 
للتأمني التكافلي احمد العصفور 
ان الش����ركة ت����درس العديد من 
الفرص االستثمارية والتأمينية 
في املنطقة. جاء ذلك عقب انتهاء 
أعمال اجلمعية العمومية للشركة 
أمس، مشيرا إلى ان الشركة تسعى 
لتثبيت اقدامها التأمينية في السوق 
الكويتي، متوقعا ارتفاع احلصة 
السوقية. وأشار الى ان الشركة 
ستركز خالل املرحلة املقبلة على 
تنويع مص����ادر الدخل والتركيز 

على االستثمار العقاري بجانب عملها الرئيسي في 
القطاع التأميني. وعن أقس����اط الشركة التأمينية، 
توقع العصفور ان حتقق الش����ركة ارتفاعا بنسبة 
25 ال����ى 30%، مبا س����يحقق فوائض تأمينية خالل 
2010، مقارنة بعجز في 2009. خصوصا مع إطالق 
الشركة خلدمات التأمينات العامة والتي بدأت اإلصدار 

في 2008.
ودعا شركات التأمني بالكويت لتطوير منتجاتها 
وخدماتها حتى تتمكن من إثبات مكانتها وحتقيق 
أفضل جذب لألقس����اط التأمينية التي تدعم القيمة 
املضافة. وقال ان أداء الشركة كان جيدا فيما يخص 
اس����تثماراتها وذلك من خالل تطبيق إستراتيجية 
العائد املرتفع بأقل املخاطر. فقامت خالل عام 2009 

هذا التطور على اخلدمات األخرى 
القطاع، فتوفير إمكانية  في هذا 
نقل ملفات بهذا احلجم الشك أنه 
سيعزز من االستفادة من خدمة 

الرسائل املصورة.
وبني أن ه����ذه اخلطوة تأتي 
ضمن مس����اعي »زي����ن« لتوفير 
جميع التطبيقات احلديثة واحللول 
التقني����ة العصري����ة في صناعة 
إلى  االتصاالت لعمالئها، مشيرا 
أنها ستقدم أسلوبا مختلفا لنمط 
مستخدمي خدمة الرسائل املصورة 

.»mms«
وأكد الش����هاب أن شركة زين 
تسير بخطى متسارعة نحو حتقيق اعلى معدالت 
التفرد والرفاهية لعمالئها من أصحاب خطوط الدفع 
املسبق وخطوط الدفع اآلجل وفق أعلى مستويات 
اجلودة وبأسعار تتماشى بشكل كبير مع املعدالت 

السعرية التنافسية في السوق.
اجلدير بالذك����ر ان عمالء ش����ركة زين ميكنهم 
االستفادة من هذه اخلدمة على أجهزة الهواتف الذكية 
املنتشرة في السوق للعديد من العالمات التجارية 
الش����هيرة في هذه الصناعة والتي تتوافق مع هذه 
األحجام للرس����ائل باإلضافة إلى هواتف Iphone و

droid. كما أن نظام الرسائل املتعددة الوسائط ذكي 
مبا فيه الكفاية للكشف عن منوذج الهاتف املستقبل، 
وبالتالي إذا كان العميل يتلقى رسالة متعددة الوسائط 
من حجم أكث����ر من 300 كيلو بايت مع اجلهاز غير 
متوافق، فإن النظام سيغير تلقائيا حجم الرسائل 

املتعددة الوسائط إلى 300 كيلو بايت أو أقل.

بتوزيع اس����تثماراتها من خالل 
شراء اس����تثمارات عقارية بعائد 
9% سنويا، باإلضافة الى االستثمار 
في صك����وك بعائ����د 8.5% وذلك 
انطالقا من احملافظة على حقوق 

املساهمني.
وحول النشاط التأميني، بنينّ 
ان العام 2009 شهد زيادة في عدد 
العمالء، على الرغم من زيادة عدد 
شركات التأمني التكافلي. وبلغت 
االش����تراكات املكتتب����ة نحو 1.6 
مليون دينار، مقارنة مبا حققته 
الشركة في الس����نة املالية 2008 
والبالغة 1.2 مليون دينار بزيادة 
قدرها 376.069 دينارا، وبنسبة 29% وهذا يعكس 
ثقة العمالء بالشركة. وتكبدت الشركة على صعيد 
النتائج املالية للمساهمني لعام 2009 خسائر مببلغ 
369.983 دينارا، مقارنة بربح مقداره 145.488 دينارا 
في عام 2008، كما بلغت حقوق امللكية في الس����نة 
احلالية 9.9 ماليني دينار، مقابل 10.5 ماليني دينار 
في السنة السابقة بانخفاض نسبته 5.6%، ويعود 
السبب املباشر الى االنخفاض في القيمة السوقية 
لبعض االستثمارات نتيجة تداعيات األزمة املالية 

وسوق األوراق املالية في الكويت.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية للش����ركة أقرت 
عدم توزيع أرباح، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

للثالث سنوات املقبلة.

أحجام األعمال اجلديدة الشهرية لتأجير املعدات في الواليات املتحدة حتى مارس 2010 

توقع ارتفاع المصروفات الحكومية بين 26% و%48

انتعاش السوق بدأ في أوروبا.. وقد تخطى حجم األعمال القاع في أميركا منذ شهرين

»الوطني«: فائض ميزانية السنة المالية الحالية
سيتراوح بين 0.9 و6.3 مليارات دينار

»سبائك«: انخفاض حجم األعمال الجديدة لتأجير المعدات عالميًا  إلى 540 مليار دوالر في 2009

بن���ك  أش���ار 
الكويت الوطني 
ف���ي موج���زه 
االقتصادي إلى 
ان أس���عار النفط سجلت ارتفاعا 
ملحوظا خالل أبريل املاضي، بعدما 
كانت قد شهدت نوعا من االستقرار 
خالل معظم مارس، وقبل أن تتراجع 

قليال في مايو اجلاري.
وقد ارتفع متوسط سعر برميل 
اخلام الكويتي إل���ى 81.5 دوالرا، 
مقارن���ة م���ع 76.2 دوالرا خالل 
مارس، لينهي شهر أبريل عند 83.4 
دوالرا، وهو املستوى األعلى له بعد 
تعافيه، وع���زا املوجز معظم هذا 
االرتف���اع لعوامل دورية، متفاعال 
مع كل نبأ إيجابي تظهره البيانات 
الناجت  االقتصادية، ومنها مؤخرا 
احمللي اإلجمالي في الواليات املتحدة 
األميركية وبيانات س���وق العمل، 
لكن هذا االرتف���اع لم ينجم فقط 
عن حتسن املؤشرات االقتصادية 
وأساسيات السوق، بل ان األسعار 
تأثرت باألنباء التي برزت في نهاية 
أبريل املاضي عن احتمال أن تؤدي 
البقعة النفطية العمالقة في خليج 
املكسيك إلى انسداد خطوط الشحن 
أمام ناقالت النفط، وبالتالي احتمال 
أال تصل اإلمدادات إلى األس���واق، 
رغم أن ذلك لم يترجم على أرض 
الواقع حتى اآلن. ورأى »الوطني« 
الذي  املتواصل  التحسن  أنه رغم 
تظهره البيانات االقتصادية، إال أن 
احملللني مازالوا حذرين في توقعاتهم 
بارتفاع األسعار بشكل حاد، السيما 
في ضوء حالة الضبابية التي تخيم 
على الديون السيادية في أوروبا 
وفي ظل احتمال أن يشهد االقتصاد 
الصيني تباطؤا حادا، إذ قد يؤثر 
الطلب  العامالن بشدة على  هذان 
العاملي على النفط. وفيما ارتفعت 
معظم أس���عار اخلامات املرجعية 
العاملية بنحو 5 دوالرات للبرميل 
خالل أبريل املاضي، حلظ »الوطني« 
ان مكاسب سعر مزيج غرب تكساس 
جاءت أقل من ذلك بكثير، إذ بحلول 
منتصف الشهر، كان يجري تداوله 
عند 83 دوالرا للبرميل، أي أدنى 
بنحو دوالرين عن س���عر مزيج 
برنت )غرمي���ه التقليدي(، وذلك 
على عكس املنحى السابق حني كان 
يتمتع عادة بفارق سعري ضئيل 
لصاحله، ويرد البعض هذا التغير 
إل���ى بناء املخزون���ات في منصة 
الرئيس���ية ملزيج غرب  التسليم 
تكس���اس في منطقة كوشينغ في 
الواليات املتحدة )الغرب األوسط(، 
مدفوعا بارتفاع حجم اإلمدادات من 
كندا وانخفاض وتيرة عمل املصافي 
في موسم الصيانة. ورغم أن أثر 

بناء املخزونات قد يبدو سلبيا على 
أسعار النفط اخلام، إال أن بعض 
احملللني يش���يرون إلى أن ذلك قد 
يكون مرتبطا فقط بعوامل تخص 
هذه املنطقة، وي���رون أن صورة 
املخزونات األميركية خارج الغرب 
األوسط األميركي مازالت تشير إلى 

ارتفاع في توازن السوق.
وأش���ار »الوطن���ي« إل���ى أن 
احملللني يتوقعون أن يستمر منو 
الطلب العامل���ي على النفط خالل 
الع���ام احلالي باالرتفاع )رغم انه 
قد يك���ون من عوامل هذا االرتفاع 
مراجعة حجم الطلب للعام املاضي 
وخفضه عما كان مقدرا(. فوكالة 
الطاقة الدولية، على سبيل املثال، 
رفعت منو الطل���ب الذي تتوقعه 
لهذا العام مبقدار 0.1 مليون برميل 
يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا، 

أي مبا نسبته %2.
ويعزى ذلك بشكل كبير إلى واقع 
أن حجم الطلب الفعلي للعام املاضي 
جاء أدنى من توقعات الوكالة، لكن 
هذه التوقعات تبقى األكثر تفاؤال 
بني احملللني، السيما عند مقارنتها 
مع منو الطلب الذي تتوقعه منظمة 
أوپيك، على سبيل املثال، والبالغ 
0.9 مليون برمي���ل يوميا )بنمو 
1.1%(، وتق���در املص���ادر األخرى، 
ومن ضمنها مركز دراسات الطاقة 
الدولي���ة وإدارة معلومات الطاقة 
احلكومية األميركي���ة، أن يرتفع 
الطل���ب مبقدار 1.5 إلى 1.6 مليون 
برميل يومي���ا هذا العام، ما ميثل 
تعافيا معت���دال ومدفوعا بالطلب 
من خ���ارج دول منظمة التعاون 
االقتص���ادي والتنمية، والذي من 
ش���أنه أن يعيد الطلب قريبا من 
مستويات العام 2007، مع اإلشارة 
إلى أن الطلب من الصني يتوقع أن 
يسهم وحده مبا بني ثلث إلى نصف 
الزيادة املتوقعة في الطلب العاملي 
هذا العام. ولفت »الوطني« إلى أن 
إنتاج »أوپيك« من النفط � باستثناء 
العراق � قد ارتفع مبقدار 83 ألف 

برميل يوميا خالل ش���هر مارس 
املاضي إلى 26.824 مليون برميل 
يوميا، مرتفعا عن املستوى األدنى 
له الذي س���جله في مارس 2009 
والبالغ 25.745 مليون برميل يوميا، 
ومرتفعا أيضا مبقدار مليوني برميل 
يوميا )مبا نسبته 8%( عن مجموع 
حصص اإلنتاج الرسمية احملددة 
من قبل »أوپيك« منذ يناير 2009 
والبالغ 24.845 مليون برميل يوميا، 
علما ان هذا املس���توى احملدد لم 
يتم االلتزام به حتى اآلن. ويعزى 
معظم الزي���ادة في مارس املاضي 
إلى ارتفاع إنتاج ڤنزويال مبقدار 
42 ألف برميل يوميا، والسعودية 
مبقدار 24 ألف برميل يوميا. وفيما 
واصل اإلنتاج من خارج »أوپيك« 
ارتفاعه، رأى »الوطني« أن جزءا 
من هذا االرتفاع يأتى كاس���تجابة 
متأخرة الرتفاع أسعار النفط قبل 
األزمة، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية 
ارتفع اإلنتاج من خارج »أوپيك« 
مبقدار 0.9 مليون برميل يوميا في 
مارس املاضي مقارنة مع الش���هر 
نفس���ه من العام املاضي، بفضل 
ارتفاع اإلنتاج في روسيا وأميركا 
البرازيل(  الالتينية )وخصوصا 
بشكل رئيسي، لكن بالنسبة لكامل 
الع���ام 2010، ڤيتوق���ع أن يكون 
االرتفاع بحدود 0.5 مليون برميل 
يوميا فقط، إذ كان اإلنتاج قد بدأ 

بالتعافي في أواخر العام 2009.
وباإلضافة إلى هذه االرتفاعات، 
تتوقع وكال���ة الطاقة الدولية أن 
يرتفع إنت���اج »أوپيك« من الغاز 
الطبيعي املسال � والذي ال يخضع 
لنظام احلصص � مبقدار 0.8 مليون 
برمي���ل يوميا ه���ذا العام، أي مبا 
نس���بته 17%، لكن محللني آخرين 
يتوقعون ارتفاعا أكثر اعتداال مبقدار 

0.5 مليون برميل يوميا.
وفي املجمل، رأى »الوطني« أن 
إمدادات النفط من خارج »أوپيك« 
تبدو في طريقها لالرتفاع مبا بني 
مليون و1.3 مليون برميل يوميا 

خالل العام احلالي، وأشار إلى أن 
االرتفاعات القوية في كل من العرض 
والطلب تشكل القاعدة التي ستبنى 
التوقعات ألسعار  عليها مختلف 
النف���ط خالل ما تبق���ى من العام 
احلالي. ونسبة إلى حجم كل واحد 
منهما، يبدو أن هناكمجاال ألن يلغي 
أحدهما تأثير اآلخر، ما قد يفضي 
إلى أن تبقى األسعار عند مستوياتها 
احلالية. واشار »الوطني« إلى أنه 
في ح���ال ارتفع الطلب مبقدار 1.6 
مليون برميل يومي���ا، وارتفعت 
اإلمدادات من خارج منظمة أوپيك 
مبقدار مليون برميل يوميا )ومن 
ضمنها إنت���اج »أوپيك« من الغاز 
الطبيعي املسال(، إلى جانب ارتفاع 
إمدادات »أوپيك« النفطية تدريجيا، 
فقد ال تشهد مخزونات اخلام تغيرا 
يذك���ر في 2010. لكن قد يتبدد مع 
الوقت أث���ر ارتف���اع الطلب عند 
مقارنته بالعام املاضي، وبالتالي 
قد تتراجع األسعار بنهاية العام. 
وبالتالي، قد ينخفض سعر برميل 
اخلام الكويتي من املستوى األعلى 
له البالغ 77 دوالرا للبرميل للربع 
الثان���ي إلى 73 دوالرا خالل الربع 
األخير من 2010، ليبلغ متوسطه 
لكامل السنة املالية 2011/2010 نحو 
74 دوالرا. وقال »الوطني« انه في 
حال جاءت وتيرة تعافي االقتصاد 
العاملي أس���رع من املتوقع، ما قد 
ينتج عنه ارتفاع الطلب بنحو 0.2 
مليون برميل يوميا إضافية عما 
هو متوقع، فإن أس���عار النفط قد 
تواصل ارتفاعها إلى مستوى 90 
دوالرا للبرميل خالل ما تبقى من 
العام احلالي. إال أن هذا االرتفاع، 
ورغم حجمه، قد ال يكون كافيا حلث 
منظمة أوپيك عل���ى رفع إنتاجها 
بوتيرة أسرع من منو الطلب، إذ ان 
املنظمة راضية عن حترك األسعار 
في نطاق 70 إلى 90 دوالرا للبرميل. 
وفي املقابل، أشار »الوطني« إلى إن 
ارتفاع اإلمدادات من خارج »أوپيك« 
بشكل أكبر من املتوقع، إما الرتفاع 

اإلنت���اج في روس���يا أو الواليات 
املتح���دة األميركية، ام���ا لتباطؤ 
وتيرة انخفاض اإلنتاج في املكسيك 
والبحر الشمالي، من شأنه أن يؤثر 
سلبا على األسعار، وفي حال أدى 
ذلك إلى ارتفاع اإلنتاج بنحو 0.2 
مليون برميل يوميا إضافية عما 
هو متوقع لهذا العام، فإن س���عر 
برميل اخلام الكويتي قد ينخفض 
مجددا إلى حدود 60 دوالرا بحلول 

بداية العام املقبل.
لكن يبقى من احملتمل أن تقوم 
»أوپيك« بخفض إنتاجها ملنع حدوث 

تراجع كهذا في األسعار.
ووفقا للسيناريوهات املذكورة 
آنفا، توقع »الوطني« أن يتراوح 
متوسط سعر برميل اخلام الكويتي 
لكامل السنة املالية 2011/2010 بني 
68 دوالرا و85 دوالرا، مشيرا إلى 
أنه عند هذه املس���تويات قد تأتي 
اإليرادات اإلجمالية أدنى من تلك 
املتوقعة للسنة املالية السابقة بنحو 

9% أو أعلى منها بنحو %17.
وفي املقابل، توقع »الوطني« أن 
ترتفع املصروفات احلكومية، وفقا 
ملشروع امليزانية، مبا بني 26% و%48 
خالل السنة املالية احلالية، وذلك 
نتيجة ارتفاع املصروفات املعتمدة 
للمرحلة األولى من اخلطة اخلمسية 
)إلى جان���ب التحويالت الضخمة 
احملتملة إلى مؤسس���ة التأمينات 

االجتماعية(.
وبناء على هذه الفرضيات، رأى 
املالية احلالية  السنة  أن ميزانية 
قد حتقق فائضا يتراوح بني 0.9 
مليار دينار و6.3 مليارات دينار، 
أي أن فائض السنة املالية احلالية 
قد يأتي كبيرا بقدر الفائض املتوقع 
للسنة املالية 2010/2009 )اخذا بعني 
الرسمية لم  البيانات  أن  االعتبار 
تصدر بعد(، وذلك على الرغم من 
االرتفاع املخطط له في املصروفات 
احلكومية. وفي حال حتقق، سيكون 
ه���ذا الفائض الثاني عش���ر على 

التوالي في ميزانية الكويت.

رس��مت »س��بائك« جملة حتديات تواجه صناعة تأجير املعدات 
في اخلليج، أبرزها: - عدد كبير من عمالء ش��ركات التأجير متعثر، 
فصحيح أن التأجير مضمون بأصول مرهونة، لكن ش��طب عقود 
التأجير واسترداد املعدات يشكل بحد ذاته تباطؤا لألعمال والتدفقات 
النقدية واإليرادات التشغيلية. - ينقص السوق دراسة حلاجة العمالء 
إلى املعدات وتقدمي املشورة ودراسات اجلدوى لهم، وقراءة بياناتهم 
املالية بشكل دقيق وفعال ملعرفة مدى مالءتهم املالية وحجم تدفقاتهم 
النقدية، قبل أي شيء. - التشريعات التي تنظم قطاع تأجير املعدات 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وفي دول الشرق األوسط مازالت 
إما غائب��ة أو ناقصة أو مبتورة، وهذا ما يجعل الس��وق بعيدا عن 
التنظيم ويؤخر طفرته وتطوره بالشكل احلاصل في أوروبا وأميركا 
وش��رق آسيا.  - يعتبر منتج التأجير جديدا نسبيا في املنطقة، لذا 
تعتبر مسؤولية الشركات العاملة في هذا القطاع كبيرة، إذ من واجبها 
توعية املس��تثمرين واملستهلكني بشتى الوسائل وتعريفهم بأهمية 
هذه األداة البديلة عن التمويل، خصوصا أثناء هذه الظروف الصعبة 

لألسواق االئتمانية.

أبرز التحديات التي تواجه 
قطاع تأجير المعدات في الخليج

م.محمد الشهاب

احمد العصفور

تمكين العمالء من إرسال ملفات مصورة »mms« بحجم واحد ميغا بايت

369 ألف دينار خسائرها العام الماضي

»زين« تعبر إلى مرحلة جديدة 
في خدمة الرسائل المصورة بالكويت

العصفور: 30% زيادة في األقساط 
التأمينية لـ »رتاج للتأمين« في 2010

تقـارير

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2010/9 و2011/10 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2011/10السنة المالية 2010/9

امليزانية 
املعتمدة

السعر 
املتوسط

مشروع 
السعر السعر األدنىامليزانية

املتوسط
السعر 
األعلى

35.068.643.067.873.685.2سعر النفط )$ للبرميل(
8.07517.7799.71916.22717.63220.878جملة االيرادات

6.92516.6298.61715.12516.53019.776االيرادات النفطية
1.1501.1501.1021.1021.1021.102االيرادات غير النفطية

12.11612.11616.16216.16216.16216.162جملة املصروفات )تقديرات امليزانية(
651.4704.716)6.443(5.663)4.041(الفائض )العجز(

2.628)294()1.558()7.415(3.885)4.849(بعد استقطاعات احتياطي االجيال املقبلة
11.20715.35414.95014.546جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

6.5718732.6826.332الفائض )العجز(، وفق تقديرات الوطني
9194.244)750(4.793بعد استقطاع احتياطي االجيال املقبلة

التق����رير  ت��ن���اول 
الش���هري لش���ركة 
س���بائك لإلج���ارة 
واالس���تثمار أن سوق تأجير 
املعدات اخلليج���ي والعربي 
والعامل���ي تأث���ر بتداعي���ات 
األزم���ة املالي���ة العاملية، لكن 
يبدو أن���ه أصيب بانكماش ال 
بركود كغيره، إذ بدأت إشارات 
انتعاشه في أوروبا منذ الربع 
األخير من 2009 وفي الواليات 
املتحدة األميركية منذ شهرين 
تقريبا، أما في منطقة الشرق 
األوس���ط فهو اليزال ينتظر 
تطبي���ق وع���ود احلكومات 
بزيادة اإلنفاق االس���تثماري 
وأن تصبح مش���اريع البنية 
التحتي���ة واخلدماتية واقعا 
ملموسا، وال تبقى ميزانيات 

الدول على الورق فقط.
 وقد انخفض حجم األعمال 
اجلديدة لتأجير املعدات حول 
العالم من معدل 600 مليار دوالر 
في 2007 و2008 إلى 540 مليارا 
الواليات  في 2009، وكان���ت 
املتح���دة األميركية واالحتاد 
الرئيسيني  امللعبني  األوروبي 
لهذا املنتج. وللتذكير ينقسم 
منتج تأجير املعدات إلى تأجير 
تشغيلي وتأجير متويلي، وهو 
يساعد املؤسسات أو األفراد على 
استئجار سلع تلبي حاجاتهم 
االنتاجية بدل شرائها، وبذلك 
يتم االحتفاظ بجزء كبير من 
رأس املال ورمبا استخدامه في 

أغراض مختلف���ة. كغيره من 
األسواق، تضرر قطاع تأجير 
املع���دات باألزمة املالية. فأداء 
االقتصاد العاملي الضعيف وثقة 
املستهلك املنخفضة وعرض 
املعدات املرتفع وأدوات التمويل 
املختلفة، كلها عوامل ساهمت 
في تدهور السوق خالل العام 
املاضي. لكن استطالعا للرأي، 
أجراه احت���اد تأجير املعدات 
الرؤساء  ومتويلها ELFA مع 
التنفيذي���ني ألغلب ش���ركات 
تأجير املع���دات حول العالم، 
أظهر أن أداء القطاع كان أفضل 

املعدات األوروبي ضربة قوية، 
إذ تراجع حجمه اإلجمالي، أي 
قيمة األصول املؤجرة، إلى 683 
مليار يورو، في حني أن حجم 
األعمال اجلديدة انخفض بنسبة 
28.4% إل���ى 216 مليار يورو. 
واجلدير ذك���ره أن إحصاءات 
تأجير املعدات في أوروبا تضم 
السيارات،  معها حجم تأجير 
حسب ليز يوروب وهو احتاد 
يضم 95% م���ن املؤجرين في 

القارة العجوز.
 ويعتب���ر منت���ج التأجير 
ف���ي االقتصاديات  أساس���يا 
املتقدمة. لذا يعمل املشرعون 
األميركيون في الوقت احلالي 
على حتديث املعايير احملاسبية 
للتأجير التمويلي وعلى تشديد 
متطلبات الشفافية واإلفصاح 
في التأجير التش���غيلي. ففي 
دراس���ة أعدته���ا ELFA، تبني 
أن النس���بة الكبرى من عقود 
التأجير مهيكلة على أس���اس 
أنها تأجير متويلي مباش���ر، 
في حني أن التمويل التشغيلي 
مازال يحتل جزءا بسيطا من 
املعادلة. وقد تبني أن 28% من 
عقود التأجير هي عقود تأجير 
متويلي مباشر، و52% مسجلة 
على أنها اتفاقات بيع مشترطة، 
في حني 9% فق���ط هي عقود 
تأجير تشغيلي و3% هي عقود 
تأجير باإلقراض و2% لعقود 
التأجير املركب و7% لبقية أنواع 

عقود التأجير املختلفة.

من املتوقع.  ويعتبر الرؤساء 
التنفيذيون املستطلعة آراؤهم 
أن السوق بلغ القاع في يناير من 
عام 2010 وقد بدأ يشهد بالفعل 
منذ شهرين حتسنا ملحوظا، إن 
على صعيد الصفقات اجلديدة 
أو عل���ى صعيد توقف نزيف 
تعث���ر العم���الء، فالقطاع لم 
يتأثر فقط بالركود االقتصادي 
وصعوبة بيئة التش���غيل بل 
أيضا بتعثر ع���دد ضخم من 
العمالء عن الوفاء بالتزاماتهم 

وبأقساط التأجير.
 وف���ي الوالي���ات املتحدة 

األميركية، ظهرت بوادر انتعاش 
خالل الربع األخير من 2009، 
فقد ارتفع حجم األعمال اجلديدة 
إلى 15.4 مليار دوالر من 13.2 
مليار دوالر في الربع الثالث.

لكن هذا احلجم بقي منخفضا 
بنسبة 22.2% مقارنة مع الربع 
األخير من 2008 فبالنس���بة 
لكامل عام 2009، كانت شركات 
تأجير املعدات األميركية سجلت 
حجم أعمال جديدة بلغ 54.6 
مليار دوالر، مقارنة مع 80.2 
مليارا في كامل عام 2008 و83.1 
مليارا في 2007م أما في الربع 

األول من 2010، فقد بلغ حجم 
األعمال اجلديدة 10.9 مليارات 
دوالر، انخفاضا بنسبة %12.8 

عن الربع األول من 2010.
 وفي أوروبا، أكبر س���وق 
لتأجير املعدات في العالم، بلغ 
حجم الصناعة عام 2008 أكثر 
من 770.9 مليار يورو، في حني 
أن قيمة األعمال اجلديدة وصلت 
إلى 330.1 مليار يورو، حسب 
مؤسسة ليز يوروب. والرقم 
األخير هو أدنى بنسبة 7.7% مما 
حققه السوق عام 2007 أما في 
عام 2009 فتلقى سوق تأجير 


