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العمر يتسلم رخصة تشغيل املركز من أردوغان

أردوغان أشاد بدور البنك االقتصادي والتنموي

»بيتك ـ تركيا« ينشئ مركزاً لبحوث تكنولوجيا المعلومات

األحداث السياسية بالمنطقة ستكون لها تداعيات على شركات التأمين المحلية

البحر: مشاريع خطة التنمية تساهم 
في دعم قطاع التأمين المحلي

»المشورة«: ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية 
لم يجد صداه في تحسن األسواق الخليجية

كونا: أكد رئيس مجلس ادارة احتاد شركات التأمني في 
الكويت د.علي البحر ان خطة التنمية احلكومية ستساهم 
كثيرا في قطاع التأمني احمللي من خالل طرح مش���اريع 

حكومية ضخمة والتي تستوجب التأمني عليها.
وقال البحر ان نتائج قطاع التأمني التقليدي املمتازة 
خالل عام 2010 تعكس دون أدنى شك حالة التعافي في 
قطاع التأمني من األزمة املالية احمللية وتداعياتها، متمنيا 

أداء أفضل للقطاع العام احلالي.
وأرجع أس���باب االس���تحواذات بني ش���ركات تأمني 
محلية وأخرى عاملية التي ش���هدها الع���ام املاضي الى 
»العوائد االستثمارية املجزية في السوق احمللي اضافة 
الى ارتفاع معدالت النمو لالس���واق الناشئة على املدى 
البعيد مقارنة باالسواق املتشبعة والتوسع اجلغرافي 

لهذه الشركات«.

وبالنسبة الى تأثير االحداث السياسية االخيرة في 
املنطقة على قطاع التأم���ني الكويتي، أوضح انه »وفقا 
للمعلومات املتوافرة لدينا فإن هناك عددا من ش���ركات 
التأمني لديها استثمارات مهمة في أسواق املنطقة، وبالتالي 
س���تكون هناك تداعيات على هذه االس���تثمارات بشكل 
مباشر، لكن يبقى حجم هذه االضرار من السابق ألوانه 

التنبؤ بها«.

قال تقرير شركة املشورة والراية االسبوعي ان االسواق 
اخلليجية خسرت بشدة وتراجع بعضها بنحو 8% على 
مدى جلستني خصوصا أسواق السعودية ومسقط، وحجب 
غياب السوق الكويتي بسبب عطلة االعياد الوطنية خسائر 
محتملة بسبب التراجع اخلليجي اجلماعي وبفعل االحداث 
السياسية التي بدأت سلبية ولم تنته بينما وصلت الى 
اخلليج بعد أحداث البحرين وس���قوط قتلى في صحار 
العمانية، ليفرض الواقع السياسي تأثيره، ورغم ارتفاع 
أس���عار النفط وبلوغها أرقام جديدة لم تصلها منذ أكثر 
م���ن عامني ونصف، اال أن هذا العامل االقتصادي لم يجد 
صداه خصوصا في السوق السعودي االكثر تأثرا مبثل 

هذه االرتفاعات.
وأوضح التقرير أن خس���ائر الس���وق الكويتي كانت 

متوسطة ولم تزد على 8% منذ انطالق احتجاجات مصر، 
وكانت تراجعات مؤش���رات املشورة االسالمية أدنى من 
التقليدية، وخسر مؤشر املشورة لالسهم االسالمية االسبوع 
املاضي 0.5% فقط تعادل نقطتني ليقفل على مستوى 449.9 
نقطة، وكذلك تراجع مؤشر املشورة لالسهم املتوافقة مع 
الشريعة بنسبة 0.9% تعادل 5 نقاط ليقفل على مستوى 
534 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الوزني العام بنسبة 

1.2% فاقدا نقاط ومقفال على مستوى 453 نقطة.
وبني التقرير أن معدل النشاط وهو كمية االسهم املتداولة 
على مستوى املؤشرات الثالثة ارتفع وبنسب محدودة كان 
أفضلها على مس���توى مؤشر املشورة لالسهم االسالمية 
بنسبة 14% مقارنة مع نشاط االسبوع السابق، وتقلص 
منو النش���اط الى 12.7% في مؤش���ر االسهم املتوافقة مع 

الشريعة بينما توقف عند 8.2% منوا على مستوى السوق 
العام، وتباينت السيولة مع النشاط حيث انها تراجعت 
وبنسب محدودة جدا قياسا على معدالت االسبوع السابق 
وكانت خسارة ما نسبته 5.8% على مستوى سيولة السوق 
العام و2.3% ملؤشر االسهم املتوافقة مع الشريعة في حني 
كانت 6.6% بالنسبة ملعدل سيولة مؤشر املشورة لالسهم 
وفق الشريعة وهي االسهم االسالمية وسيطرت خمسة 
اسهم على نسبة 82% من سيولة االسهم االسالمية وهي 
بيتك بنسبة 28%، االفكو ب� 24% بينما كانت نسبة الدولي 
واالمناء من السيولة 13.7% و10% على التوالي بينما شكلت 
سيولة بنك بويبان 5% من سيولة مؤشر املشورة لالسهم 
االسالمية واجلدير بالذكر ان االسهم اخلمسة اقفلت على 

اللون االخضر ومبكاسب جيدة بني 1.7% و%7.

التركي  الوزراء  اشاد رئيس 
رجب طيب اردوغان ببيت التمويل 
الكويتي � التركي )بيتك � تركيا( 
ودوره املهم املتعدد اجلوانب في 
املجاالت االقتصادية والتجارية 
وخدمة املجتمع، مش���يرا خالل 
تس���ليمه رخصة تشغيل مركز 
ابح���اث وتطوي���ر تكنولوجيا 
املعلومات الذي انشأه البنك الى 
رئيس مجلس االدارة محمد العمر 
ان »بيتك � تركيا« يدخل عبر هذا 
املركز الى مجال جديد يس���اهم 
التقنية  من خالله في توط���ني 
احلديثة في تركيا ورعاية ابداعات 
وتنظيم جهود الشباب العامل في 
مجال التكنولوجيا خلدمة اعمال 

املصارف واملؤسسات املالية.
وق���ال العمر، ف���ي تصريح 
صحاف���ي على هام���ش احلفل 
الذي اقيم في اس���طنبول، »هذا 
املركز املعن���ي بتطوير وابحاث 
تكنولوجيا املعلومات هو االول من 
نوعه بني البنوك التركية، ونحن 
ندرك اهمية التقنية احلديثة في 
عمل البنوك واملؤسسات املالية 
التنافسية  العملية  ودورها في 
وتدعيم والء العمالء، ونهدف إلى 
التكنولوجية  توفير املعلومات 
جتاريا واملساهمة في توظيف 
القوى العاملة املاهرة في تركيا 
في هذا املجال، ولدينا قناعة اكيدة 

بنهاية الربع االول من العام احلالي 
الى 150 فرعا وس����ط اقبال كبير 
على اخلدم����ات واملنتجات املالية 
املوافقة للش����ريعة، كما سيعزز 
توس����عاته اخلارجية في اسواق 
جديدة والتي تركزت خالل الفترة 
املاضية في بعض الدول اخلليجية 
مثل البحرين واالمارات ثم انتقلت 
بعد ذلك الى املانيا وكازاخستان، 
وسيواصل البنك تقدمي منتجات 
جدي����دة لتعزيز قدرات الس����وق 
التركي من خالل منتج الصكوك 
ال����ذي ميثل بديال مهم����ا لتوفير 
التي  التركية  التمويل للشركات 
تنفذ خطط توسع ومنو سواء في 
االنتاج او في اخلروج الى االسواق 
العاملية، مؤكدا كذلك ان البنك يحقق 
مؤشرات مالية ممتازة، اذ يسجل 
معدل منو ف����ي االرباح والودائع 
واالصول يصل الى 40% سنويا. 
ابتكار  املركز في  وسيساهم 
املنتجات واخلدمات التكنولوجية 
التي تعد م���ن بني أهم مكونات 
حتقي���ق امليزة التنافس���ية في 
صناعة اخلدمات املالية، مع تقليل 
االعتماد عل���ى غير االتراك، في 
مشاريع املركز احلالية وتشمل 
اخلدمات املصرفية األساس���ية 
وحتويل البرام���ج ونظم إدارة 
األداء وحل���ول أم���ن املعلومات 

وحلول األعمال.

بض���رورة حتقيق قيمة مضافة 
للمجتمعات التي نستثمر فيها، 
ونعتمد ان تكون اس���تثماراتنا 
استراتيجية ومساهمة في تنمية 
االنشطة االقتصادية واحلضارية 

في املجتمع«.
واضاف العمر ان املركز يضم 

80 باحثا من القدرات البش����رية 
الدكتوراه  املتميزة منهم حمل����ة 
واملاجستير، وس����يرعى تطبيق 
املنهجية على  العلمية  األساليب 
املنتج����ات التكنولوجية وابتكار 
اجلدي����د منه����ا بأي����دي خبرات 
تركي����ة، مم����ا يؤكد مس����اهمات 

»بيت����ك � تركي����ا« ف����ي عمليات 
التنمية وخدمة االقتصاد التركي 
الوطني  العنصر  وتعزي����ز دور 
في مجال التكنولوجيا احلديثة. 
وقال العمر ان البنك س����يواصل 
التوسعية في السوق  سياساته 
التركي، حيث سيصل عدد فروعه 

على خلفية التوقعات المتضاربة بشأن صفقة »زين ـ اتصاالت«

»الجمان«: تراجع مؤشر الثقة في البورصة 
واستمرار الترقب بين المستثمرين

»وثرة العقارية« و»نور الدولية« 
توقعان عقد شراكة

لقطة جماعية بعد توقيع العقد

اجلم����ان  مرك����ز  ق����ال 
لالستشارات االقتصادية ان 
أداء مؤش����ره للثقة لألسبوع 
املنتهي في 24 فبراير املاضي، 
بل����غ 52.19 نقطة، بانخفاض 
0.11% عن مستواه الذي بلغه 
نهاية األسبوع املنتهي في ال�16 

من الشهر نفسه.
الى ان  واش����ار »اجلمان« 
هذا التراج����ع يأتي بالتزامن 
الوزني  مع تراجع املؤشرين 
والسعري مبعدل 1.23% و%1.2 
على التوالي، كما أن هذا األداء 
السلبي جاء في ظل التوقعات 
املتضاربة حول إمكانية إمتام 
صفق����ة »زي����ن – اتصاالت«، 
التأثر باملتغيرات  إلى  إضافة 
السياسية واألمنية في املنطقة، 
فضال عن تواتر إعالنات نتائج 
الش����ركات املدرجة عن العام 
الفعل  املاض����ي 2010 وردود 

املتباينة حولها.

أعلنت مجموعة وثرة العقارية 
الدولية  بالكويت وشركة نور 
القابضة عن توقيع عقد شراكة 
عقارية بهدف تس���ويق شقق 

الشركتني في الكويت ولبنان.
ومبوجب العقد تقوم مجموعة 
الڤلل  العقارية بتسويق  وثرة 
والشقق ضمن مشاريع شركة 
نور بلبنان، وهي: مشروع الروزا 
ريزيدنس � ونوربيروت تاورز 
� وتالل بصاليم � ونور برجا - 

ونور خالدة.
وقال���ت مجموع���ة وث���رة 
العقاري���ة في بيان صحافي ان 
هذه املشاريع تتميز بأنها تتوزع 
في جميع مناطق لبنان الداخلية 
والساحلية، كما انها تلبى حاجات 
املصطاف���ني الكويتي���ني الذين 
يبحثون ع���ن املواقع املتميزة 

واالطالالت اخلالبة.
وقد وقع عقد االتفاق كل من 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
وثرة العقارية عبداهلل السرحان 
ومدير التس���ويق بشركة نور 

الدولية صبحي اغا.
الرئيس  وقد أعرب نائ���ب 

وبناء على تلك املعطيات، 
توقع »اجلم����ان« تراجع أداء 
البورصة خالل أيام الت���داول 
الثالث�������ة ف����ي األس����ب���وع 
احلالي )الثالث����اء، األربعاء 

واخلميس(، نظرا الستم��رار 
حالت����ي الترق�������ب والقل����ق 
الس����ائدتني عل����ى خلفي������ة 
السياس����ي���ة  املتغي������رات 

واألمنية في املنطق��ة.

التنفيذي ملجموعة وثرة العقارية 
عبداهلل السرحان عن سعادته 
بتوقيع عقد الشراكة ملا لشركة 
نور القابضة من سمعة طيبة على 
مستوى العالم العربي، مؤكدا أن 
هذا التعاقد جاء استكماال ملسيرة 
النجاح والتميز التي انتهجتها 
مجموعة وثرة من حيث اختيارها 
أفضل املشاريع على املستويني 

احمللي والدولي حيث انها تعد من 
أكبر الشركات العقارية بالسوق 
الكويتي حيث انها قامت ببناء 
وتطوير أكثر من 43 بناية في 
جمي���ع أنحاء الكوي���ت بواقع 
750 شقة ذات مستويات راقية 
وتش���طيبات عالية ومساحات 
مختلفة تناس���ب جميع أذواق 

املجتمع الكويتي.

شركات الطيران الدولية مدعوة للتعامل الفعال 
مع التعقيدات التي تواجه االندماج في العقد المقبل

بقلم: فادي مجدالني وأليساندرو بورغونيا
»بوز أند كومباني«

يبدو الوقت الراهن مثاليا لتعزيز دمج 
العمليات الدولية وتوحيدها بهدف زيادة 

املوارد والثروات حول العالم.
 وميكن لهذه االندماجات والشراكات 
أن تساعد الشركات العاملية الكبرى في 
مجال الطيران، على أن تقطع شوطا طويال 
نحو خفض التكاليف خفضا كبيرا عن 
طريق احلد من املنافس����ة، واس����تخدام 
القوى العاملة والطائرات بكفاءة أكبر، 
وإعادة حتديد شبكات اخلطوط والرحالت 

للتخلص من التكرار واالزدواجية.
 لك����ن ه����ذه العملي����ات والصفقات 
العاملية ليست في املتناول بعد، ذلك أن 
حتقيق الشركات الكبرى للعوملة دونه 
حتديات وعقبات كثيرة، من بينها القيود 
التنظيمية، ولكن إذا كان لهذه الشركات 
أن تبقى وتنمو فإن عليها التصدي لهذه 

املشاكل والتغلب عليها.
تفرض غالبية البلدان قيودا صارمة 
على امللكية األجنبية لشركات الطيران، 
ففي الوالي����ات املتح����دة ال ميكن لغير 
األميركيني أن ميتلكوا أكثر من 25% من 
األسهم التي تسمح ألصحابها بالتصويت، 
وبسبب هذه القيود تبتعد معظم شركات 
الطي����ران الكبيرة عن عملي����ات الدمج 

الدولية، وتضطر لالكتفاء باالندماجات 
احمللية، والواق����ع أن العمليات األخيرة 
تس����اعد غالبا في خفض األس����عار في 
األسواق املشبعة، لكنها ال حتقق شيئا 
يذكر جلعل ش����ركات الطيران تستفيد 
من إمكانات النمو في األسواق الصاعدة 
مثل الهند والصني، وفي هذا الس����ياق، 
يقول الشريك في بوز أند كومباني فادي 
مجدالني: »قيود امللكية ليس����ت سوى 
مجموعة م����ن األنظمة القومية املتبقية 
التي تضطر شركات الطيران التقليدية 
للتعامل معها، وما يثير اإلحباط ويصعب 
التعامل معه تلك السياسات املتضاربة 
� وأحيان����ا غير املنطقية � التي تفرضها 

احلكومات في كثير من البلدان«.
وتسعى هذه الشركات األخيرة حاليا 
بقوة إلى الظفر بركاب الدرجة السياحية 
فيما تستفيد بالفعل من مكاسب درجة 
األعم����ال، علما أن رس����اميلها تأتي من 
األموال احلكومية، وتعمل تقريبا معفاة 
من الضرائب، وهي مجهزة بأساطيل من 
الطائرات احلديثة ذات املعايير املوحدة، 
وتعمل انطالقا من مطارات جديدة براقة، 
ويعمل فيها عمال غير منتمني إلى نقابات، 

وتقدم خدمة راقية.
 وفي هذا الصدد، يقول املدير في بوز 
أند كومباني، أليساندرو بورغونيا: »شهد 

قطاع الطيران على املستوى العاملي في 
العقد األخير ارتفاعا مس����تمرا في عدد 
الركاب والعائدات، كما ان األسواق الناشئة 
حققت معدالت منوا أكبر من سواها في 
هذا املجال، وإذا أخذنا الش����رق األوسط 
مثاال، فإن العالم شهد من 2005 الى 2009 
ارتفاعا للعائدات قياس����ا بعدد الركاب � 
كيلومتر )RPK( مبعدل س����نوي مركب 
مق����داره 4%، فيما بلغ من����و القطاع في 

الشرق األوسط معدل %13«.

سبل المواجهة

وفي مواجهة هذه التحديات العاملية 
اجلديدة، ومع تس����بب شركات الطيران 
التي تقدم خصوم����ات ضخمة بتراجع 
لإليرادات في أسواقها، كيف ميكن لشركات 
الطيران التقليدية املخضرمة أن تواجه 
في السنوات املقبلة الوضع في صناعة 
تعتبرها في جزء منها حمائية وفي جزء 

آخر معوملة؟ 
وبالنسبة إلى بعض شركات الطيران 
وعندما تكون ظروف العمل صعبة بالفعل، 
ميكن للتدفق النق����دي الثابت وخفض 
النفقات العامة عب����ر اإلدارة الداخلية � 
في ش����كل خدمات مشتركة � للنشاطات 
اإلضافية مث����ل تكنولوجيا املعلومات، 
وتوزي����ع األغذية، وعملي����ات الصيانة 

واإلصالح والترميم، أن تكون استراتيجية 
ذكية، وغالبا ما ال حتقق اتفاقات االستعانة 
مبصادر خارجية النتائج املرجوة، وذلك 
ألن هذه االتفاقات قد ال تكون مدروسة 
بشكل كاف، وتفتقر على سبيل املثال إلى 

حوافز قوية لتحسني التكلفة.
 وإلى أن تثمر هذه التحالفات بشكل 
روتيني عائدات أعلى وكفاءة أكبر، على 
شركات الطيران أن تفكر في عقد مزيد 
من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف 
التي ال تنطوي على عدد كبير من شركات 
الطيران لكن حتقق التآزر والتفاعل على 

نطاق أصغر ولكن فعال. 
ويخلص الكاتب����ان للقول بأنه على 
الرغم من أن السياسات الوطنية لطاملا 
وقفت ضد عمليات التوحيد اجلدية العابرة 
للحدود في صناعة الطيران، يرجح أال 
تسمح القوى االقتصادية للعوملة باحلفاظ 

على الوضع القائم إلى ما ال نهاية.
فعلى م����دى العقد املقبل، س����تكون 
احتماالت حدوث تغيرات كبيرة في املواقف 
السياسية جتاه عمليات اندماج شركات 
الطيران الدولية مرتفعة مبا فيه الكفاية 
بحيث يجب على كل العب رئيس����ي في 
هذه الصناعة االستعداد لها، وستصبح 
املهارة في دمج الثقافات املتنوعة حتديا 

تنافسيا حاسما.


