
اقتصادالخميس 3 يونيو 2010 54

.. وجلسة العمل املسائية التي عقدت أمس األول

جانب من أعمال منتدى الدوحة العاشر

الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني متحدثة في اجللسة الصباحية للمنتدى

)سعود سالم(ناصر احمليسن ود.ماريا اجنيليكا وعبدالعزيز العوضي أثناء تسليم إحدى اجلوائز 

أنجيليكا: طيران »ناس« رفعت رحالتها
بين الكويت والسعودية إلى 6 رحالت

»األردني الكويتي« يقرض
»زين األردن« 70 مليون دوالر

عمانـ  كونا: وقعت شركة )زين 
االردن( لالتصاالت املتنقلة امس 
اتفاقية يقدم مبوجبها البنك االردني 
ـ الكويتي للشــــركة قرضا مببلغ 
70 مليون دوالر لتمويل عملياتها 

ومشاريعها التشغيلية.
ووقع االتفاقية عن البنك رئيس 
مجلس االدارة عبدالكرمي الكباريتي 
ووقعها عن شــــركة زين الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة املدير العام 

الدكتور عبد املالك اجلابر.
وقال الكباريتي عقب التوقيع »ان 
االتفاقية تتوج عالقة منوذجية بني 
اجلانبني تعود جذورها الى 12 عاما 
اتسمت خاللها باملصداقية وروح 

التعاون واخلدمة املميزة«.
وأضــــاف »ان االتفاقية تؤكد 
قــــدرة البنــــك علــــى الدخول في 
عمليات متويل ملشــــاريع كبرى 

وحيويــــة وذات اثر ايجابي على 
مسيرة االقتصاد االردني كما تؤكد 
اســــتمرار النجاح والتطور الذي 
تشهده شركة زين ومتيزها على 
صعيد تطويــــر خدمة االتصاالت 
اخللوية وطرح احدث ما توصلت 
اليه التكنولوجيا في العالم«. من 
جانبه اكــــد د.اجلابر »ان الصفقة 
تعكس حجم الثقــــة التي تتمتع 
بها »زين« وتترجم متانة العالقات 
املصرفية والتاريخية التي تقيمها 

»زين« مع املؤسسات املالية«.
وبني اجلابر »ان ابرام االتفاقية 
ســــينعكس علــــى اداء الشــــركة 

وخططها املستقبلية«.
مبينا »ان شركة زين متكنت 
من استقطاب ثقة اكثر من مليوني 
ونصف املليون زبون في السوق 
االردني بفضــــل تطبيقها الحدث 

انواع التكنولوجيا العاملية وتقدمي 
خدمات وعروض متنوعة بأسعار 
تنافسية تناسب مختلف الشرائح 

واالحتياجات«.
وحضر حفل التوقيع الذي اقيم 
في مقر االدارة العامة للبنك االردني 
الكويتــــي في عمــــان املدير العام 
للبنك محمد ياسر االسمر ونائب 
املدير العام للمجموعة املصرفية 
توفيق مكحل ومساعد املدير العام 
للتســــهيالت املصرفية اسماعيل 
ابو عــــادي فيما حضر احلفل عن 
»زين« رئيس الدائرة املالية سامر 
طه. وتعد »زين« والبنك االردني 
الكويتي جزءا من االســــتثمارات 
الكويتية فــــي االردن والتي تقدر 
قيمتها االجمالية بحوالي 8 مليارات 
دوالر وتتوزع على مختلف قطاعات 

االنتاج.

فواز كرامي
أكدت رئيسة القطاع التجاري في شركة طيران 
»ناس« د.ماريا اجنيليكا هانا، سعي الشركة لتعزيز 
امكانياتها وقدراتهـــا لتلبية متطلبات عمالئها في 
السوق الكويتي، مشيرة الى رفع عدد رحالت الشركة 
منذ بدء عملها في الكويت في أبريل من العام املاضي 
من رحلتني اســـبوعيا بني الكويت والرياض الى 6 
رحالت اســـبوعية تضم الريـــاض وجدة واملدينة 

املنورة.
وقالت هانا ان طيران ناس تعتبر شركة الطيران 
الوحيدة التي تسير رحالت مباشرة من املدينة املنورة 
الى الكويت، مشيرة الى ان هذه امليزة توفر املزيد 
من الراحة للمسافرين في رحلة العودة الى أرض 

الوطن بعد أداء مناسك احلج أو العمرة.
وكشـــفت هانا خالل احتفال اقامته شركة ناس 
أمس األول حضره السفير السعودي لدى الكويت 
د.عبدالعزيز الفايز مبناسبة مرور عام على اطالق 
الشركة رحلتها األولى بني الكويت واململكة العربية 
الســـعودية عن اطالق ثالث وجهات جديدة ضمن 

شبكة خطوط ناس.
وقالت ان طيران ناس دشـــنت محطات عربية 

جديدة خالل شهر مايو املاضي في العاصمة السودانية 
اخلرطوم، وحلب في سورية، متوقعة ان تنقل طيران 
ناس 2.6 مليون راكب هذا العام بفضل التوسع في 

شبكتها اجلوية وأسطولها احلديث.
وأشارت الى ان نسبة النمو العام املاضي بلغت 
100% متوقعة ان تصل نســـبة الزيادة خالل العام 
احلالي الى 57% هذا العام، وموضحة ان اســـطول 
الشـــركة احلالي يضم حاليا 13 طائرة ايرباص ايه 
320 وامبريال »e195«، ومن املتوقع ان يرتفع هذا 

العدد الى 15 طائرة في نهاية العام احلالي.
وأضافت د.ماريا ان طيران ناس تعمل على توسيع 
تواجدها بالسوق الكويتي من خالل مساهمات اضافية 
بخالف رحالتها املنتظمة من خالل التركيز على حمالت 

احلج والعمرة وتطوير خدمات الشحن اجلوي.
وأشارت الى السعي احلثيث الذي تبذله الشركة 
لتلبية رغبات جميع عمالئها وربطهم بشبكة وجهاتها 
الداخلية والدولية، موضحة ان طيران ناس كانت 
أولى الشـــركات التي طبقت مفهوم الطيران الذكي 
الذي يقوم على مبدأ احلجز املبكر مقابل احلصول 
على السعر األفضل، مما يتيح لراغبي السفر فرصة 

السفر املتكرر وبأسعار تنافسية.

لتمويل عملياتها ومشاريعها التشغيليةاحتفلت بمرور عام على انطالقتها في الكويت بحضور السفير السعودي

توجّه إلنشاء هيئة لتنظيم عمل وكاالت التصنيف
بروكسلـ  رويترز: أعلن االحتاد االوروبي 
امس خططا النشاء هيئة لتنظيم عمل وكاالت 
التصنيف االئتماني وأطلق مراجعة لطريقة 
ادارة البنوك في مســــعى لتسريع اصالح 
القطاع املالي. وحددت املفوضية االوروبية 
خططها في مؤمتر صحافي مع تنامي مشاعر 
االحباط لبطء التقدم في تنظيم صناعة القي 
عليها مبعظم اللوم في االزمة االقتصادية 
العاملية. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس 
املفوضية ـ التي ســــتقترح قوانني لتغيير 
طريقة عمل البنوك في اوروباـ  »املفوضية 

تطلق اليوم املسعى االخير الستكمال اصالح 
اخلدمات املالية في االحتاد االوروبي«.

وقال ميشيل بارنييه عضو املفوضية 
االوروبية املسؤول عن عملية اصالح القطاع 
املالي انه سيجري انشاء هيئة لتنظيم عمل 
وكاالت التصنيف االئتماني التي تعرضت 
النتقادات اثناء االزمة لتخفيضها التصنيفات 
االئتمانية لدول اوروبية. واطلق بارنييه 
ايضا مراجعة الجراءات ادارة البنوك مقترحا 
أن مديري البنوك يجب أال يكونوا أعضاء في 
أكثر من ثالث هيئات ادارية وواعدا بتجديد 

اجلهود للحد من املكافأت املالية للمصرفيني. 
وقال »إذا كان لنا ان مننع أزمة في املستقبل 
فإن املؤسسات املالية نفسها في حاجة الى 
تغيير«. وظهر باروزو وبارنييه ومفوض 
الشؤون االقتصادية والنقدية اولي ريهن معا 
في املؤمتر الصحافي الظهار تصميمهما على 
تغير صناعة اخلدمات املالية. وسيجتمع 
زعماء مجموعة العشــــرين في وقت الحق 
من هذا الشــــهر في كندا وستســــاعد قدرة 
ممثلي اوروبا على التحدث بصوت واحد 
في تقريــــر مقدرتها على التأثير في اعادة 

تشكيل النظام املالي العاملي.
من جهة اخرى قالت مصادر من االحتاد 
األوروبي امــــس إن هيرمان فان رومبوي 
رئيس االحتاد يؤيد تشكيل حكومة اقتصادية 

ملنطقة اليورو كما اقترحت فرنسا.
وقال ديبلوماسي من االحتاد األوروبي 
»ما يريده الرئيس فان رومبوي هو حكومة 
على مستوى رؤساء الدول واحلكومات في 
منطقة اليورو يشعر كل فرد فيها باملسؤولية 
وتكون أكثر من منتدى وتكون أشبه بحكومة 

اقتصادية ملنطقة اليورو«.

توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت 
واإلمارات في مجاالت الطيران المدني

أبوظبي ـ كونـــا: وّقعت اإلدارة العامة للطيران املدني في 
الكويـــت مع الهيئة العامة للطيران املدني في االمارات اليوم 
مذكرة تفاهـــم تناولت أوجه التعاون فـــي مجاالت الطيران 

املدني.
جاء ذلك خالل مشـــاركة االدارة العامـــة للطيران املدني 
بالكويت في أنشـــطة املؤمتر االقليمي للطيران املدني الذي 

تقيمه الهيئة العامة للطيران املدني في االمارات.
وقال مدير ادارة سالمة الطيران باالدارة العامة للطيران 
املدني بالكويت م.سعود احملروس في تصريح لـ »كونا« ان 
االتفاقية تهدف الى توطيد أوجه التعاون بني البلدين الشقيقني 

في مجال الطيران.
وذكر ان هذه االتفاقية تســـاعد علـــى دعم قطاع الطيران 
املدني في الدولتني مما يعود بالفائدة على املشغلني اجلويني 
ومقدمي اخلدمـــات ومعاهد التدريب كما انها تأتي في نطاق 
التنسيق املتواصل في مجال الطيران املدني بني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وبني ان مذكرة التفاهم تشمل مجموعة من البنود من بينها 
التبادل الفعال للمعرفة واخلبرات واالستشارات واملعلومات 
ذات الصلـــة بالطيران املدني وضمـــان ايجاد قنوات اتصال 

مفتوحة بني الطرفني.
ووقع عن اجلانب الكويتي رئيس االدارة العامة للطيران 
املدني فواز الفرج وعن اجلانـــب االماراتي مدير عام الهيئة 

العامة للطيران املدني سيف السويدي.

قمة إعادة التصميم الشامل توصي
بضرورة إصالح النظام المالي العالمي

اختتم مؤمتر قمة اعادة التصميم الشامل 
الذي افتتحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني اول من امس بحضور عدد من رؤساء 

الدول واحلكومات واملفكرين واخلبراء.
وحتدث امام اجللسة اخلتامية للمؤمتر 
رئيســـة جمهورية فنلدنـــا تارجا هالونني 
ووزيرة خارجية جمهورية املكسيك باتريشيا 
ايسبينوزا ورئيس الوزراء الهولندي السابق 
فيم كوك وممثلة مجموعة العشرين سامنثا 
باور ورئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
ساداكو اوجاتا واملؤسس والرئيس التنفيذي 
للمنتدى االقتصادي العاملي )دافوس( كالوس 
شواب ونائب رئيس املنتدى اللورد مالوك 
براون، حيث اعرب كالوس شواب في كلمة 
في ختام اجللسة عن شكره وامتنانه المير 
قطر على اســـتضافة قطر ملؤمتر قمة اعادة 
التصميم الشـــامل وما قدمته احلكومة من 
حســـن ضيافة وجهود لتنظيم هذا احلدث 

العاملي الهام.
واكد الرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي 
العاملي علـــى اهمية االفـــكار والطروحات 
واملقترحات التي توصل اليها املشاركون في 
املؤمتر والهادفة الى وضع نظام عاملي جديد 
يساهم في حل كافة الصعوبات التي تواجه 
املجتمع الدولي وجتنيبه االزمات والكوارث، 
مشـــددا على اهمية مبادرة اعادة التصميم 
الشـــامل التي اطلقتها قطر وتبناها كل من 

االحتاد السويسري وسنغافورة وتنزانيا، 
مطالبا بضرورة متابعة املقترحات واالفكار 
التي توصل اليها املؤمتـــر واالخذ بها على 

الصعيد الدولي.
وقال ان مبادرة اعادة التصميم الشـــامل 
تشكل مقارنة شاملة ومتعددة اجلوانب شارك 
فيها العديد من االطراف الفاعلني في املجتمع 
الدولي من دول ومنظمات حكومية واهلية 

ودولية واقليمية.
واشـــاروا في هذا الســـياق الى ضرورة 
توفير االرادة السياسية للدول من اجل تنمية 
مجتمعاتهـــم، ولفتوا الى اهمية ان تضطلع 
الدول مبسؤولياتها الرســـاء روح النزاهة 

والقيم بني الناس.
ولفت املتحدثون خالل اجللسة اخلتامية 
الى ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة احلرة 
وتعزيز جولة الدوحة لتحرير التجارة في 
اطار منظمة التجارة العاملية واصالح النظام 
املالي العاملي، واكدوا على اهمية التوصيات 
التي تقدم بها مقررو مبادرة اعادة التصميم 
الشامل بهدف معاجلة اخللل الذي ادى الى 
انهيار االسواق خالل االزمة املالية العاملية 
التي وقعت بعد منتصف عام 2008 وجتنب 
وقوع مثل هذه االزمة، واكدوا على ضرورة 
ضمان املنافسة احلرة وتعزيز اطر قوانني 
التجارة احلرة وان تشـــمل التجارة احلرة 

جميع املنتجات والسلع في العالم.

وزير االقتصاد القطري: العالم العربي لديه فرص كبيرة
إذا عرفت حكوماته كيفية االستفادة من األزمة المالية

الدوحـــة ـ وكاالت: ناقـــش مؤمتر إثراء 
املســـتقبل االقتصادي للشرق األوسط في 
جلسة عقدها أول من أمس مجموعة شاملة 
من املواضيـــع االقتصادية من بينها األزمة 
االقتصادية العاملية وتداعياتها والصناديق 
السيادية في مواجهة هذه األزمة ودور الشركات 
الكبرى في االقتصاد الوطني واملؤسســـات 
االقتصادية والنمو االقتصادي والهيئات املالية 
العامليـــة والتمويل وتأمني خطوط التجارة 

العاملية والطاقة واملصادر البديلة.
وحتدث في هذه اجللسة رئيس مجلس 
ادارة شـــركة »أموال« الشيخة هنادي بنت 
ناصر بن خالد آل ثاني وكل من رئيس وزراء 
هنغاريا غوردن باجني عضو برملان باململكة 
املتحـــدة ورودي مورغـــان ومدير تنفيذي 
إلحدى املجموعـــات االقتصادية في ايطاليا 
جويرنيو جوارنييـــري مدير عام مجموعة 
البنك السعودي الفرنسي بالرياض د.جون 

اسفيكا ناكس.
وتنـــاول املتحدثون في هذه اجللســـة 
بالتفصيل ما يشـــهده العالم من تباطؤ في 
النمو االقتصادي جراء االزمة املالية العاملية 
والبيئة االقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات 
االزمة والتوازن املطلوب بني اجلشع واخلوف 
وأهمية تشـــجيع املنافســـة على رأس املال 
واســـتحداث الوظائف ومكافحة الفقر. لكن 
املتحدثني توقعوا من ناحية اخرى ان يتغير 
املشـــهد االقتصادي العاملي خالل السنوات 
املقبلة لفائدة االقتصادات الناشئة مبا يسهم 
في حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
وحتسني مستوى معيشة السكان في كثير 

من انحاء العالم.
ودعـــا املتحدثون في معـــرض كلماتهم 
ومداخالتهم الى مواجهة التحديات االقتصادية 
الراهنـــة ومنها حتدي التغيـــرات املناخية 
وأولويات التنمية واالصالح، كما تطرقوا إلى 
موضوع الصناديق السيادية، حيث مت التأكيد 
على اهمية هذه الصناديق في تنوع االستثمار 
وفق ادارة اقتصادية فاعلة وفي اســـتثمار 

املوجودات والفائض لتحقيق االرباح.

وخلصت الشيخة هنادي بنت ناصر آل 
ثاني ما دار في هذا اجللسة بقولها ان املتحدثني 
تناولوا قضايا في غاية االهمية بالنســـبة 
لالقتصادات العاملية من قبيل األزمة املالية 
االقتصادية العاملية وتداعياتها واملســـارات 

التجارية اجلديدة في العالم.
ووصفت الوضع االقتصادي العاملي الراهن 
بأنه متشعب ومترابط بشكل كبير »حيث ال 
يصح الكالم حول أي مجال من املجاالت دون 
احلديث عن القطاعات املختلفة التي ترتبط 

فيما بينها بشكل دقيق«.

االستفادة من األزمة

من جانبه، أكـــد وزير االقتصاد واملالية 
يوسف حسني كمال ان دول العالم العربي لديها 
فرص استثمارية كبيرة اذا عرفت حكومات 
هذه الدول كيفية االستفادة من األزمة املالية 
العاملية التي تكشفت حقائقها اآلن الى جانب 

تهيئة املناخ املناسب لالستثمار.
وقال خالل مداخلة في جلسة »االستثمار 
في مرحلة ما بعد االزمة املالية« ضمن اعمال 
منتدى الدوحة العاشر ان العالم بدأ يتفهم 
اليـــوم ان النمو االقتصـــادي ما قبل األزمة 
املالية العاملية لم يكن حقيقيا وان الوضع بدأ 
يعود الى مساره الطبيعي في الوقت احلالي 
وعلى املنطقة االســـتفادة من هذه الظروف 
اجلديدة، واشار الى ان الفرص الكبيرة التي 
حتظى بها املنطقة غير مستغلة، مستشهدا 
باإلنتاج الصناعي الضئيل املصدر من دول 
املنطقة الى خارجها، وقال ان االنتاج الصناعي 
القابل للتصدير في املنطقة ال يساوي انتاج 
دولة صغيرة جدا في االحتاد األوروبي مثل 

فنلندا.
ونبه الى ما لدى املنطقة من مقومات كثيرة 
جلذب االســـتثمارات مثل الكثافة السكانية 
والطبيعة اجلغرافية واملوقع االستراتيجي 
بالنسبة لألسواق العاملية، وقال هناك فرص 
كبيرة في املنطقة وبالذات لدى الدول العربية 
متى وفرت هذه الدول األجواء املناسبة مثل 
النظم االستثمارية والتشريعية والتقاضي 

والقوانني واألنظمة الضريبية التي تستجيب 
ملصالح املستثمر الى جانب التسهيالت األخرى 
في انشاء الشركات وتسجيلها واالستحواذ 

على األراضي.

تشجيع االستثمار

التي اتخذتها دولة  واستدل باالجراءات 
قطر لتشجيع االســـتثمار ومن ذلك تطوير 
البيئـــة القانونية اجلاذبة لرؤوس األموال، 
قائال: ان قطر تغير قوانينها االستثمارية بني 
فترة واخرى مبا يصب في صالح االستثمار 
واملستثمرين ومن ذلك التسهيالت في منح 
األراضي واحلصول على التراخيص في اقل 

فترة ممكنة باإلضافة إلى الضرائب.
وذكر في هذا السياق أن قانون الضرائب 
اجلديد الذي بدأ تطبيقه في قطر في مطلع 
العام احلالي خفض نسبة الضرائب الى %10 
بدال من 35%، وتابع قائال »كان لدينا قانون 
ضرائب شرائحي تصاعدي تصل النسبة فيه 
الى 35% لكن اتخذنا قرارا بتخفيض الضريبة 
الى 10% دون الدخول في حسابات اخلسارة من 
هذا التخفيض رغم النمو الكبير الذي تشهده 
قطر« موضحا انه كان باالمكان استغالل نسب 
النمو العالية في رفع الضريبة الى 40 % لكن 
احلكومـــة رأت ان هذا ليس، ابدا، في صالح 
االستثمار، وان لدى قطر قناعة انه في حالة 
تخفيض الضريبة الـــى 10% فان احلصيلة 
النهائية ســـتكون بعد سنوات معينة اكبر 

بكثير مما لو استمرت النسبة %35.
وشدد على ضرورة االستفادة من دروس 
األزمة املالية التي رأى انها احدثت مشـــكلة 
لـــدول وأتاحت فرصا لـــدول أخرى رغم أن 

العالم اصبح قرية واحدة.
ولدى تطرقه ملوضوع الطاقة، توقع ان 
يرتفـــع منو الطلب علـــى الطاقة بنحو %4 
سنويا خالل األربعني سنة القادمة، في حني 
تصل نسبة الزيادة في االنتاج بالتكنولوجيا 
احلالية 1% فقط، مبينا إمكانية ظهور فجوة 
خالل السنوات الـ 25 القادمة بني ما هو مطلوب 

وما هو منتج من الطاقة.

واختتم كمال كلمته مشـــيرا الى اهمية 
استقرار وأمن منطقة الشرق األوسط لتكون 
جاذبة لالستثمارات، وانه من الصعب احلديث 
عن اســـتثمارات وتنمية في املنطقة في ظل 

غياب االستقرار.
وبني ان دراســـة كشفت أن ارتفاع دوالر 
واحد في أســـعار النفط يعـــادل 100 نقطة 
في بورصات املنطقة وان الدراســـة أظهرت 
مدى تأثير العوامل النفســـية في األسواق 
اخلليجية رغم كل اجلهود التي تبذلها دول 
املنطقة الستقرار أسواقها، مبرزا بأن الطلب 
العاملي على الطاقة ســـيكون في حدود %4 
وفي االنفتاح بوضعه احلالي 1%، مما يخلق 
فجوة كبيرة خالل السنوات القادمة مبينا أن 
اإلنتاج الصناعي القابل للتصدير في املنطقة 
ال يساوي إنتاج دولة صغيرة جدا في االحتاد 
األوروبي مثل فنلندا، رغم ما لدى دول العالم 
العربي من فرص استثمارية كبيرة إذا عرفت 
حكومات هذه الدول كيفية االســـتفادة من 
األزمة املالية، إلى جانب تهيئة املناخ املناسب 

لالستثمار.
وأشـــار أن لدى املنطقة مقومات كثيرة 
جلذب االســـتثمارات مثل الكثافة السكانية 
والطبيعة اجلغرافية واملوقع االستراتيجي 
بالنسبة لألسواق العاملية، وهناك فرص كبيرة 
في املنطقة وبالذات لدى الدول العربية متى 
وفرت هذه الدول األجواء املناسبة مثل النظم 
االستثمارية والتشريعية والتقاضي والقوانني 
واألنظمة الضريبية التي تستجيب ملصالح 
املستثمر إلى جانب التسهيالت األخرى في 

إنشاء الشركات.
ولفت نظر احلكومات إلى تهيئة األجواء 
املناسبة لالســـتثمار في املجال الغذائي، ملا 
له من تأثيـــرات وحتديات تؤثر على حياة 
الســـكان مطالبا بالعمل علـــى مواجهة هذا 
التحدي بزيـــادة الرقعة الزراعية واالعتماد 
على التكنولوجيا في اإلنتاج الزراعي ورفع 
مســـتوى اإلنتاجية في مختلف القطاعات، 
مبرزا أن قانـــون الضرائب اجلديد في قطر 

قد خفض إلى 10% بدال من %35.

منتدى الدوحة العاشر يواصل أعماله ويناقش تداعيات األزمة على الصناديق

هنادي بنت ناصر آل ثاني: الوضع االقتصادي العالمي الراهن متشعب ومترابط بشكل كبير


