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الشركة تربح 1.8 مليون دينار للنصف األول

بوخمسين: »وربة للتأمين« ترصد 4 ماليين دوالر لتطوير خدماتها
 أحمد يوسف

قال رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمني أنور 
بوخميسن ان مجلس اإلدارة قد رصد 4 ماليني دوالر 
لتطوير قطاع نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

في الشركة خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وأضاف بوخمسني امس خالل مؤمتر اطالق برنامج 
مشاريع احللول املتكاملة لنظم املعلومات ان الشركة 
تسعى للتطوير املستمر من خالل تسخير اخلدمات 
اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك 
بالتعاون مع كبريات الشركات العاملية في هذا املجال. 
وأكد على ان الشركة تسعى لتقدمي مجموعة كاملة 
من احللول التكنولوجية احلديثة لكل العمالء األمر 
الذي يوفر عليهم الكثير من اجلهد والوقت باالضافة 

الى السرعة في اجناز معامالتهم بكل دقة.
 من جانبه، قال مدير إدارة نظم املعلومات بشركة 
وربة للتأمني عبدالرؤوف الوزان ان برنامج مشاريع 
احللول املتكاملة لنظم املعلومات يهدف في املقام االول 
الى تنفيذ جميع استراتيجيات الشركة بأسرع وقت 

ممكن باإلضافة الى دقة كبيرة في 
التطبيق واجناز املشاريع احلالية 

واملستقبلية للشركة.
وأضاف ال���وزان أن البرنامج 
يحتوي على أربعة مشاريع رئيسية 
يتفرع عنها عدد آخر من املشاريع 
الفرعي���ة، ووضح أن املش���اريع 
الرئيسية هي بداية مشروع النظام 
االساسي للتأمني ويتفرع عنه ثالثة 
مشاريع فرعية هي تأمينات احلياة 
وتأمني اإلدارات األخرى باإلضافة 
الى نقل البيانات من النظام احلالي 
الى النظام اجلديد، أما املش���روع 
الثاني فهو مشروع ERP واملقدم من 

قبل شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة الشبكات 
الدولية وهو يشمل مشروع النظام احملاسبي واملالي 
ونظام املوارد البش���رية ونظم دعم القرار واألعمال 
الذكي���ة باإلضافة الى العديد م���ن اخلدمات احللول 

املتطورة الت���ي تصب في صالح 
االرتقاء مبستوى جودة ومرونة 

األداء للشركة.
وعن املشروع الرئيسي الثالث، 
البنى التحتية  فقال انه مشروع 
ملركز البيان���ات واملقدم من قبل 
ش���ركة IBM بالتعاون مع شركة 
أما املشروع  الدولية،  الش���بكات 
الرابع واألخير فهو مشروع إدارة 
استمرارية األعمال خالل الكوارث 
واملق���دم بالتع���اون ب���ني جميع 
 ،IBM، Microsoft الش���ركاء وهم
 First Apex ،شركة الشبكات الدولية
وإدارة نظم املعلومات بشركة وربة 
للتأم���ني. واختتم عبدالرؤوف الوزان حديثه ببيان 
أن املدة املتوقعة لتنفيذ البرنامج هي خمسة عشر 
شهرا. وخالل املؤمتر قال ممثل شركة مايكروسوفت 
� الكويت عالء الدين كرمي ان الدعم واالهتمام الكبير 

الذي توليه شركة مايكروسوفت للمشاريع الطموحة 
في مجال نظ���م املعلومات يأتي على رأس أولويات 

شركة وربة للتأمني في الكويت.
أرباح النصف األول

من جهة أخرى، قال أنور بوخمس���ني ان الشركة 
مستمرة في مسيرة النجاح وتصاعد مؤشر األرباح 
للشركة حيث حققت أرباحا ممتازة عن النصف األول 
هذا العام والتي بلغت 1.810.649 دينارا، وذلك على 
الرغم من انخفاض اسعار األسهم في سوق الكويت 
لألوراق املالية.  وأضاف ان هذه األرباح انعكس���ت 
إيجابا على ربحية سهم الشركة حيث ارتفعت الربحية 
الى 10.49 فلوس مقابل 8.87 فلوس عن الفترة نفسها 
من عام 2009.  وأشار الى ان هناك ارباحا مرحلة من 
العام املاضي مقدارها 12.696.184 دينارا وبإضافتها 
الى صافي ربح الفترة والبالغ 1.810.649 دينارا فإن 
إجمالي األرباح احملققة تبلغ 14.506.833 دينارا، مقابل 

12.880.983 دينارا في 30 يونيو 2009.

 أنور بوخمسني 

رأي اقتصادي

حل األزمة.. في الخصخصة

اخلصخصـــــــة ليست مبدأ وليست هدفا بل هي أداة 
إصالح وينبغي أن تستعمل في موضعها الصحيح. فالبعض 
ــدأ عام وهدف يجب الوصول  يعتقد أن اخلصخصة هي مب
ــو أمر غير  ــة العاملية وه ــب لألزم ــه حلل بعض الرواس إلي
ــد أن أعطي مثاال على ما اعنيه، ولو بدا خارج  صحيح، وأري
ــتعمل إال لدق املسمار  ــياق، وهو أن »الشاكوش« ال يس الس
فقط أما البرغي فيحتاج إلى مفك وليس إلى »الشاكوش«، ما 
أعنيه أن لكل حالة ما يناسبها.، ولكل دولة حيثياتها وأسبابها 

في اعتماد أو عدم اعتماد اخلصخصة.
ــالح ذو حدين كما يحتمل النجاح يبقى  فاخلصخصة س
الفشل فيها قائما ولكن نستطيع اجلزم بأن اخلصخصة إذا 
ــج تكون مبهرة وخير  ــة متأنية فان النتائ أتت نتيجة دراس

مثال على ذلك النتائج التي حققت في أوروبا.
ومنافع اخلصخصة قد تكون في قطاعات عديدة السيما 
القطاعات التي تعاني من عدم اإلنتاجية فهي قطاعات محررة 
ــة متوافرة فيها،  ــواء املنافس ــي ذات الوقت وأج ــدة ف ومقي
ــى وجود التمويل الكافي إلطالقها فهناك دور اكبر  إضافة إل
ــأنها أن  ــركات املوجودة حاليا. كل هذه العناصر من ش للش
تخلق سوقا مهما، كما تؤمن مواكبة التقنيات اجلديد.  والبد 
ــكل عام في ظل  ــى أن أداء القطاع العام بش ــارة إل من اإلش
ــجع  ــير بها يش األزمات التي عصفت بالعالم والبطء في الس
ــى اخلصخصة، فلكي نطلق مناقصة للحصول على قطع  عل
ــهر أو أكثر األمر الذي ينتج عنه  غيار مثال نحتاج إلى 6 أش
ــوء اخلدمة وعدم القدرة على حتسني اإلنتاجية والسرعة  س
في التنفيذ، إال أن هذه العقبات ال يعاني منها القطاع اخلاص 

ويبقى دوره أكثر فاعلية في احملافظة على التقدم تقنيا.
ــي في تفعيل  ــة دور أساس ــة ثانية، للخصخص من جه
ــركات املخصصة  ــهم الش البورصات العاملية، إذ ان طرح أس
ــكل  ــق أي بورصة في العالم يش ــاب عام عن طري ــي اكتت ف

عنصرا أساسيا في ضخ السيولة في تلك البورصة.
ــرة، فعندما تتحرك  ــاط البورصة آثار ايجابية كثي ولنش
ــيولة في البورصات العاملية تتمكن الشركات املتوسطة  الس
ــا ملك عائالت أو أفراد، وليس بإمكانها  التي هي في غالبيته
أن تتوسع ألنها ال متلك رأس املال الكافي وإمكاناتها ضئيلة 
للتوسع في العالم العربي ومناطق أخرى، تتمكن عندها هذه 
ــركات من احلصول على رأس املال الذي حتتاج إليه من  الش
ــر ال يتحقق اليوم، بفعل ضعف  ــالل البورصة، وهذا األم خ

السيولة في البورصة.
ــاء القطاعات التي  ــاالت والكهرب ــدر قطاعا االتص ويتص
ميكن بشكل عام خصخصتها في الوقت الراهن ونتكلم هنا 
ــكل عام ألن األعني تبقى على خصخصة هذه القطاعات  بش
في الدول التي التزال في طور التقدم واألولوية تعطى طبعا 

للشركات احمللية ذات اخلبرة العالية في التشغيل.
ــي قطاعات غير  ــق بالقطاعات األخرى فه ــا فيما يتعل أم
ــة إصالح  قابلة للخصخصة حاليا بحيث يجب القيام بورش
كبيرة قد تتطلب سنوات عدة قبل الوصول إلى وضع نتمكن 

من خالله خصخصتها.
ومبا أن قطاع االتصاالت هو الوحيد في العالم الذي تبقى 
األعني عليه بشكل عام ويبقى على الدوام القابل للخصخصة 
ــن املمكن ألي دولة  ــؤال هل م ــي الوقت الراهن يبقى الس ف
ــي لها خاصة في ظل  ــم أن تتخلى عن مورد أساس في العال
ــدر أمواال وفيرة  ــث ان قطاع االتصاالت ي بعض الدول حي
ــك األصوات التي  ــة؟ وعلى الرغم من ذلك هنال على اخلزين
ــوب مطالبة باخلصخصة مثاال على  تعلو من كل حدب وص
ــك لبنان ففي الوقت احلاضر هناك حكومة جديدة ووزير  ذل
ــدرس هذا املوضوع ولم يتوصل إلى قرار  اتصاالت جديد ي

بشأن خصخصة هذا القطاع حتى اآلن. 
وخصخصة قطاعات االتصاالت أمر يعود إلى الدراسات 
ــت هذه القطاعات  ــادات الدول وفيما إذا كان الدقيقة القتص
ــول ان قطاع االتصاالت قابل  ــة أم ال، ولكن ميكن الق متهالك
ــركات مختلفة تديره وهناك تقنيات  للخصخصة لوجود ش
ــوي وفيه كل العناصر  ــن الهاتف الثابت إلى اخلل مختلفة م
التي جتعل منه قابال للتحرر. ولكن ما ال يجب فعله هو عدم 
ــاع العام ليصبح احتكارا من  حتويل االحتكار من قبل القط
قبل القطاع اخلاص فهذا غير مقبول، وأسوأ نتيجة نتوصل 
إليها هي االحتكار من أي نوع كان خصوصا من قبل القطاع 

اخلاص.
ــك أن الشركات التي تقدم على اخلصخصة بشكل  والش
ــة العارضة أو  ــرج من رحم الدول ــد تكون محلية تخ عام ق
أجنبية أو شركات عمالقة، فالشراكة ال تأخذ موقفا من هوية 
املشارك سواء كان محليا أو أجنبيا، فاخلصخصة هي طريقة 
ــاريع البنى التحتية وتشغيلها. وهذه الشركات  لتمويل مش
تكون لها القدرة الكبرى على اإلنتاجية ألنها تتعاطى الربحية 
ــرع مبوجب مخطط مدروس وال  وتشغل القطاع بشكل أس
ــى اليد العاملة في القطاعات اخلاصة تكون وبشكل عام  ننس
ــك فهي في أغلب األحوال  ــرع إنتاجا لذل أكثر تخصصا وأس
تنتقل من قطاعات خاسرة إلى قطاعات مربحة. ولنعط مثاال 
ــى ذلك بقطاع الكهرباء في ظل دولة مثل لبنان فهو قطاع  عل
ــعر النفط  ــبب يعود إلى ارتفاع س مرهق جدا للخزينة والس
ــل حتى ان هنالك  ــتوى في التحصي العاملي وانخفاض املس

مناطق ال يطولها التحصيل من األساس.
 فإذا متت خصخصة هذا القطاع يكون هنالك جزم فإما 
ــات فالعقوبات محددة في  ــديد أو ال كهرباء، أما املخالف التس
ــي لبنان وخاصة  ــف الوضع ف القانون اجلزائي ولكن لألس
ــرح به وزير  ــى ناقصا. وهذا ما ص ــي ظل التحصيل يبق ف

الكهرباء مرارا.
ــاس ال يفرق بني  ــن الن ــى أن كثيرا م ــير إل وأخيرا أش
اخلصخصة والشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فمفهوم 
ــكات الدولة إلى القطاع  ــة التقليدي هو بيع ممتل اخلصخص
ــول التي متلكها الدولة إلى القطاع  اخلاص، أي حتويل األص
اخلاص ليمتلكها ويديرها ويتحول املشروع العام إلى القطاع 
ــراكة بني القطاعني العام واخلاص فان  اخلاص، بينما في الش
ــاع اخلاص وهو  ــات وأصول من القط ــتري خدم الدولة تش
ــأنه أن يشجع عملية الرقابة على اإلنتاجية  األمر الذي من ش
ــكل تأكيد إلى  ــر الذي يؤدي وب ــي التنفيذ األم ــرعة ف والس

حتويل بعض القطاعات اخلاسرة إلى قطاعات مربحة.
melhemmahmoud@hotmail.com 
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