
الثالثاء 8 يونيو 2010   49اقتصاد
في دراسة أعدتها »بيتك« لألبحاث حول صناعة الطيران في الشرق األوسط

نمو حركة الطيران في المنطقة بين11 و12% سنويًا للسنوات الثالث المقبلة 
أش���ارت ش���ركة بيت التمويل 
� ليمتد  الكويتي )بيتك( لألبحاث 
في نشرتها االقتصادية حول صناعة 
الطيران في الشرق األوسط الى أن 
العام احلالي سيشهد منوا قويا في 
كل من قطاعي السفر اجلوي وحركة 
نقل البضائع على حد س���واء، مما 
أسهم في استمرار الزخم التصاعدي 
الذي لوحظ في النصف الثاني من 

عام 2009.
وعندما أطلت أزمة االئتمان في 
أكتوبر 2008 رسم احتاد النقل اجلوي 
الدول���ي نظرة قامت���ة جدا نتيجة 
للتوقعات التي راجت بأن الهبوط 
االقتصادي سوف يستمر ملدة ثالث 
سنوات أخرى، وأن احلركة ستشهد 
من���وا إيجابيا فقط في 2011. وبعد 
انقضاء 18 شهرا، تنفست الشركات 
العاملة في هذا املجال الصعداء بعد 
أن بدأت تستش���عر أن التراجع لم 
يدم فت���رة طويلة كما كان متوقعا 
له في البداية عندما مت اس���تطالع 
آراء العديد من اجلهات حول وتيرة 

االنتعاش آنذاك.
الناقلة في  وخرجت الشركات 
منطقة الشرق األوسط من الركود 
الذي أصابها بصورة أقوى وأصلب 
الناقلة  من أقرانها من الش���ركات 
اإلقليمية األخ���رى، بعد أن كانت 
هبطت إلى أدنى مستوياتها في الربع 
األول من عام 2009. وقد ش���هدت 
كل من حركة نقل الركاب والشحن 
)والتي تقاس وفق مقياسي دخل 
الركاب مقعد/ الكيلومتر والشحن/
التوالي(  طن/الكيل���و متر عل���ى 
حتسنا سريعا في األشهر األخيرة 
مع تضاعف األرقام التي س���جلت 
على هذين املقياس���ن لتصل إلى 
-25 % و34% على التوالي مقارنة 
بالسنة التي سبقتها في الربع األول 
من عام 2010، مرتكزة في ذلك على 
االنتعاش القوي الذي طال االستهالك 

األسطول العامل في املنطقة. وميكن 
حلركة تدف���ق هائل بهذا القدر من 
الزخم على م���دى العامن املقبلن 
أن تؤدي إلى تآكل العوائد واألرباح 
إذا ما  وتدهور األوضاع بس���رعة 
استمر توفير مقاعد إضافية بوتيرة 
أسرع من حجم النمو على الطلب. 
كما أن احتم���االت تقليص القدرة 
االستعابية أو االنسحاب من السوق 
غير واردة كون غالبية األساطيل 
العاملة في منطقة الشرق األوسط 
حديثة نسبيا. وفي رأينا، فإن اتباع 
نهج اإلدارة السليمة ألي أسطول 
طيران وتوزيع القدرات االستيعابية 
بشكل مدروس ومسبق ستكون هي 
االعتبارات الرئيسية التي يجب على 
شركات الطيران أن تتعامل معها اذا 
كانت تريد جتنب ظهور فائض في 
الطاقة االستيعابية واحلفاظ على 
الربحية من اخلطوط اجلوية التي 
تسير طائراتها عليها. وفي املقابل 
يبرز القلق من أن توجهات حترير 
التجارة في الشرق األوسط تتقدم 
بشكل أبطأ من املتوقع. فتدخالت 
احلكومة، وكذلك خصخصة شركات 
النقل اململوكة للدولة تعد أمورا ذات 
أهمية حاس���مة في تسريع وتيرة 
التقدم في حن أن وضع إطار واضح 
للعمل يعد أمرا ضروريا لتحقيق 
التحرر الكام���ل. كما أن القلق من 
أن إدارة املج���ال اجل���وي والبنية 
التحتية احلالي���ة املتاحة ملراقبة 
حركة الطيران اجلوية في الشرق 
األوسط التزال متخلفة عن مسيرة 
النمو اإلقليمي. ومن هنا فإن كفاءة 
الطيران اجلوية، وحتسن  حركة 
اخلطوط وإيج���اد برنامج توفير 
الوقود تعد أمورا حاسمة لتحسن 
األداء املال���ي للقطاع. ولكي تؤتي 
استثمارات السلطات احلكومية في 
البنية التحتية لتعزيز إدارة املجال 
اجلوي التي لها ارتباط بهذا القطاع 
الفائدة املرجوة لها، فإنه البد من 
التنسيق بن جميع األطراف وتفعيل 
دور التعاون اإلقليمي لضمان حتقيق 

التقدم املأمول بسالسة وثبات. 

في القطاع اخلاص وتنامي الثقة في 
قطاع االعم���ال التجارية. وباملثل، 
فق���د تزايدت مس���تويات احلركة 
اجلوي���ة على اخلط���وط املتصلة 
بالشرق األوسط التي بدأت تتجه 
نحو الصعود، مما س���لط الضوء 
على أهمية منطقة الشرق األوسط 
كمركز للنقل فض���ال عن حصتها 
في السوق التي اكتسبتها شركات 
الطيران في منطقة الشرق األوسط 
في األسواق من خالل السفر ملسافات 
طويلة. ومن املتوقع أن تنمو حركة 

الطيران بشكل عام بنسبة %15.2 
هذا العام، وهي نس���بة منو أسرع 
من معدل منو صناعة السفر والنقل 

ككل بنسبة %7.3.

محركات النمو

ودع���م النمو في ه���ذا القطاع 
االستثمارات الضخمة التي تشهدها 
مشاريع تطوير املطارات لتحويل 
املنطقة الى مركز لألعمال والسياحة. 
وق���د ش���هد النمو الس���ريع ضخ 
استثمارات رأسمالية ضخمة لدفع 

مش���اريع تطوير مطارات املنطقة 
قدما. وتستثمر مبالغ تقدر ب� 48 
مليار دوالر لبناء مطارات جديدة، 
وملشاريع توسعة املطارات لزيادة 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية في املنطقة 

لتصل إلى 460 مليون دوالر.
م���ن ناحية ثانية فإن التحرير 
املس���تمر لطبيعة العم���ل في هذا 
الطيران  القطاع، وظهور شركات 
الش���رق  التكاليف في  املنخفضة 
األوسط يبشر أيضا مبستقبل جيد 
لهذا القط���اع. وقد بدأت حكومات 

املنطقة باعتماد سياسات أكثر حتررا 
ستعود بالنفع على شركات الطيران 
من حيث ازدياد القدرة على املنافسة 
في سوق حرة، ورفع القيود على 
الس���فر، وهيكل األسعار  وجهات 
الترتيبات  التنافس���ية، وكذل���ك 
التعاوني���ة مع ش���ركات الطيران 
األجنبية. وقد أدى انتشار شركات 
الطيران منخفضة التكلفة )شركات 
الطيران االقتصادية( في أس���واق 
الشرق األوس���ط أيضا إلى زيادة 
حركة الطيران. كما أن زيادة الطاقة 

االستيعابية والتوسع السريع في 
شبكة وجهات السفر يؤكد على قوة 
منو الطلب. ويشير جتمع شركات 
الطيران االقتصادي احلالي الست 
التي متتلك وتشغل حاليا 66 طائرة 
إلى 92 وجهة فق���ط إلى أن هناك 
مجاال واسعا أمام شركات الطيران 
االقتصادي في هذه املنطقة لتوسيع 
نطاق عملياتها. ونتوقع أن تنمو 
حركة الطيران في املنطقة احمللية 
واإلقليمي���ة بش���كل الفت مبعدل 
س���نوي يتراوح بن 11 و12% على 

مدى السنوات الثالث املقبلة.

المخاطر والتحديات

وعل���ى الرغم من من���و حركة 
الطيران بقوة، إال أنه من احملتمل 
أن يتعرض قطاع الطيران في منطقة 
الشرق األوسط للخطر بسبب اإلفراط 
الكبير في زيادة الطاقة االستيعابية 
اس���تعدادا ملواجهة األعداد املقبلة. 
ومتثل األعداد املقبلة التي من املقرر 
التعامل معها خالل العامن املقبلن 
ما نس���بته 28% من إجمالي قدرة 

»اتحاد الشركات« نظم حلقة نقاشية
حول قانون هيئة أسواق المال الجديد

مكافأة لعمالئها وتميزهم

»فلكس ريزورتس« تعلن الفائزين في سحب »االتحاد للطيران« 

»بوبيان« يتلقى رسالة شكر لجهوده
 في دعم أنشطة الحفاظ على البيئة

اعلن بنك بوبي���ان عن تلقيه مؤخرا 
رسالة شكر من برنامج االمم املتحدة للبيئة 
على مساهماته واجلهود التي يقوم بها 
في مجال احلفاظ على البيئة خاصة تلك 
التي قام بها خالل االحتفال االخير بيوم 

البيئة العاملي في 5 يونيو اجلاري.
وقال البنك في بيان صحافي ان هذه 
الش���هادة التقديرية من اعلى املنظمات 
العاملي���ة املعنية بش���ؤون البيئة دليل 
على مدى التقدير الذي حتظى به انشطة 
البنك التي يقوم بها في اطار مسؤوليته 
االجتماعية وتأكيد على جناح دوره كبنك 

اسالمي في خدمة املجتمع.
وجاء في رسالة الشكر املوجهة للبنك: 
»ان برنامج األمم املتحدة للبيئة يشكر كل 
من س���اهم في التغيير االيجابي لصالح 
البيئة واملس���تقبل وان كل مساهمة ايا 
كان حجمها س���يكون لها تأثير ايجابي 
في حماية البيئة مشيرة الى ان مساهمة 
البنك جعلت يوم البيئة العاملي 2010 اهم 

حدث عاملي«.
وكان البنك قد شارك العالم احتفاله 

بيوم البيئة العاملي اميانا منه بان احلفاظ 
على البيئة مسؤولية جميع البشر املقيمن 
على كوكب االرض حفاظا على مستقبل 
األجيال القادم���ة والتي ميكن ان تعاني 

في حال استمر التدهور احلاصل حاليا 
في البيئة.

وقام بنك بوبيان بطرح مجموعة من 
املبادرات للحفاظ على البيئة من خالل 

حتفيزه ملوظفيه ودفعهم التخاذ خطوات 
تصب في احلفاظ على البيئة كاستخدام 
النباتات املعروفة بفوائدها للصحة والبيئة 
في املكاتب وتخفيض استهالك الكهرباء 

خاصة اإلضاءة غير الضرورية.
كما تضمنت مب���ادرات البنك تنظيم 
اول مسابقة رسم بن ابناء موظفي البنك 
خاصة بالرسوم التي تشجع على احلفاظ 
على البيئة في الوقت الذي قامت فيه ادارة 
العالقات العامة واإلعالن بتوزيع باقات 
من نبات اخليزران )البامبو( على جميع 
املوظفن حيث مت تصميم شعار خاص 
بالبنك يعبر عن مشاركته العالم االحتفال 
 BOUBYAN IS WED بهذا اليوم حتت شعار
اي ان بنك بوبيان يشارك العالم احتفاله 

بيوم البيئة العاملي.
كما قامت االدارة بتوجيه رسالة جلميع 
موظفي البن���ك حتثهم فيها على »اتباع 
اخلطوات واالجراءات التي حتافظ على 
البيئة واالبتعاد عن املمارسات التي تضر 
بكوكبنا اجلميل حرصا من اجلميع على 

مستقبل ابنائنا واحفادنا«.

أقام���ت ش���ركة »فلك���س 
للمنتجع���ات  ريزورت���س« 
الرائدة في تقدمي  والعقارات، 
اخلدمات الصحية في الكويت، 
بالتعاون مع ش���ركة االحتاد 
للطيران، حملة ترويجية في 
مقر »فلكس إكزيكوتيف« خالل 
أبريل املاضي، وذلك متاشيا مع 
التزام سياسة الشركة الرامية 

الى مكافأة عمالئها.
وق���د أتاحت ه���ذه احلملة 
لعمالء »فلكس« فرصة املشاركة 
في الس���حب الذي أقيم في 19 
مايو املاضي، حيث فاز مبوجبه 
العمالء احملظوظن  اثنان من 
برحلة ذهابا وإيابا الى لندن.

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ورئيس مجلس إدارة 
شركة فلكس ريزورتس خالد 
الصاي���غ: »نؤمن بش���دة بأن 
عمالءنا يستحقون احلصول 
على رحلة اس���تجمام مسلية 
تس���اعدهم على االبتعاد عن 
اليومي واس���ترجاع  الروتن 
الش���عور باالرتياح والتجدد. 
نحن نأمل في أن نلهم املزيد من 
األشخاص لالنضمام إلى فلكس 

واالرتقاء مبس���توى املعايير 
الصحية الت���ي يتبعونها هم 

وعائالتهم«.
الفائزي���ن بالقول:  وهن���أ 
»بإم���كان أعض���اء فلكس أن 
يتطلعوا الى املزيد من الفرص 
بالقيم  للف���وز واالس���تمتاع 

املضافة التي سنقدمها لهم«.

اجلدير بالذكر أن الفائزين 
في سحب »االحتاد للطيران«، 
هم: حس���ن تقي هاشم وهو 
عضو في »فلكس إكزيكوتيف« 
منذ العام 2008، وأماني خلف 
عطوان وهي عضو في »فلكس 

للنساء« 2010.
وعقب فوزه، قال حس���ن 

هاش���م: »إنن���ي فخ���ور جدا 
النضمامي الى فلكس ولكوني 
جزءا م���ن س���عيها احلثيث 
لتنمية املجتمع الكويتي. وأود 
أن أغتنم هذه املناسبة لشكر 
فلكس إلتاحتها لي هذه الفرصة 
الرائعة، كما انني أتطلع بشوق 
كبير للسفر عبر خطوط االحتاد 

للطيران واختب���ار كل ما في 
لندن«.

وتواصل شركة فلكس دعمها 
الكويت، من خالل الش���ركات 
التابعة لها وتسعى بجهد كبير 
من أجل تعزيز رؤيتها الرامية 
الى بلوغ بلد يتمتع مبزيد من 

الصحة.

بالتعاون مع »MEN« الوقيان والعوضي والسيف 
و»DLA Piper« وشركة األمان لالستثمار واحتاد الشركات 
االستثمارية سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول قانون 
هيئة أسواق املال اجلديد، وذلك يوم اخلميس املقبل.

وستتناول احللقة دور احتاد الشركات االستثمارية في 
قيادة وتشريع هذا القانون والتحديات التي تواجه هيئة 
أسواق املال، وستناقش شركة األمان لالستثمار من 
جهتها متمثلة بنائب الرئيس التنفيذي وليد احلوطي 
التحدي����ات التي تواجه هيئة س����وق املال املناط بها 
التنفيذ والرقابة على كل القرارات املختصة بتداوالت 

الشركات في سوق الكويت واألوراق املالية.
 وقالت مديرة مركز الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية فدوى درويش ان قانون »هيئة أسواق املال« 
إمنا جاء لتأكيد القاعدة العامة ومبدأ واضح ومبسط، 
وهو أن كل املس����تثمرين س����واء كانوا مؤسسات أو 
أفرادا البد من أن تتوافر لديهم فرص متساوية وعادلة 
في احلصول على معلومات ألي عملية اس����تثمارية 
يرغبون ف����ي القيام بها، ولتحقي����ق ذلك فإن هيئة 
أسواق املال حتدد اآللية واإلجراءات وتنظم العالقة 
بشكل واضح لكل اجلهات التي تضمها األسواق املالية 
وتقدم بيانات واضحة وشفافة عن كل الشركات، وعن 

الندوة ذكرت أنه سيكون هناك عرض لقانون هيئة 
أسواق املال الكويتي بن احلقيقة والواقع، وسيقوم 
بتقدميه احملامي نادر العوضي من »MEN« الوقيان 
والعوضي والسيف الذي سيبن أهداف القانون التي 
أرادها املشرع واملصالح التي يحميها، أوجه النقص 
والقصور في القانون في حال وجودها، العيوب في 
مب����ادئ القانون اجلديد وإذا ما كان ثم مبادئ ممكن 
أن تشكل مخالفات دستورية، اآلليات التي جاء فيها 
القانون لتحقيق األهداف التي أرادها املشرع وأيضا 
سيتحدث عن الفرق بن ما هو مطبق حاليا في سوق 
الكويت لألوراق املالية وبن قانون هيئة سوق املال 
اجلديد. وسيكون هناك عرض لتجربة إقليمية »هيئة 
 DLA سوق املال السعودي« يقدمها املدير القانوني في
PIPER الرياض عامر العمرو، وس����يبن الواقع الذي 
واجه السوق السعودي عند تطبيق هذا القانون، وما 
ردود الفعل على تطبيقه، وسيكون هناك عرض لتجربة 
 DLA Piperأوروبية يقدمها املستشار القانوني األول في
فرانكف����ورت أندرياس إرم لبيان أهمية وجود هيئة 
أسواق املال باإلضافة إلى مناقشة العديد من البنود 
التي تواجهها الشركات االستثمارية احلالية لتفسير 

وملعرفة كيفية التعامل مع هذا القانون.

لقطة جماعية تضم لبيب مجدي وحسني تقي وأماني خلف وصموئيل غالي

صورة ضوئية عن شهادة الشكر الدولية املوجهة للبنك 

شركات الطيران االقتصادي في الشرق األوسط )كما هي في مارس 2010(
الطلبيات على  الطائراتاألسطولالوجهةالمحورشركة الطيران االقتصادي
44 طراز 18A320 طراز 51A320الشارقةالعربية للطيران
29 طراز 11A320 طراز 24A320الكويتطيران اجلزيرة

8 طراز A320 23الرياضناس للطيران
E190/195 4 طراز

A319 2 طراز
E190 9 طراز

6 طراز 10B737الدمامسما للطيران

5 طراز 20A320املنامةطيران البحرين
A319 2 طرازA320 3 طراز

45 طراز 7B737 طراز 12B737دبيفالي دبي

املصدر: شركات، احتاد جمعيات الطيارين، شركة بيت التمويل الكويتي لألبحاث

الطاقات االستيعابية للطائرات الضخمة كنسبة مئوية من األسطول العامل حاليا )كما هو في فبراير 2010(

شرق آسياأوروباالشرق األوسطأميركا الشمالية
)الجانب األيسر( األسطول العامل)الجانب األيمن( النسبة من األسطول العامل

املصدر: أسيند، احتاد جمعيات الطيارين، شركة بيت التمويل الكويتي لألبحاث

دخل الركاب مقعد / الكيلو متر مقابل ثقة المستهلك )يناير 2005 ـ يناير 2010(
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الطاقة االستيعابية الحالية واإلضافية المخطط لها في مطارات منطقة الشرق األوسط )2040-2010(

الحاليالطاقة االستيعابية المخطط لها
املصدر: احتاد جمعيات الطيارين، شركة بيت التمويل 

الكويتي لألبحاث
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