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العمل الجماعي بالغ األهمية في شركات المنطقة

»بيت.كوم«: قائد فريق العمل هو »صانع القرار«
عددا قليال جدا، مقابل واحد من 
أصــل 5 مجيبــن )2١.٩%( ممن 
قالوا ان فرقهم تعقد عددا كبيرا 
منهــا. وفي ما يتعلــق بفعالية 
هــذه االجتماعات، قال أكثر من 
نصــف املجيبــن )53.2%( ان 
اجتماعات الفرق في شــركاتهم 
هــي فعالة دائمــا وتقدم نتائج 
واضحة. في حن يعتقد %35.5 
أن ذلك يحدث في أغلب األوقات، 
مقابل ١١.3% فقط ممن يعتقدون 
بأن اجتماعات فريق عملهم غير 

فعالة على اإلطالق.

توزيع العمل
وفقــا لالســتبيان فقد اتفق 
80.2% من املجيبن في املنطقة 
على أن العمل يوزع بشكل عادل 
ومتساو بن أعضاء الفريق، في 
حن أبدى ١0.4% عدم موافقتهم 
على ذلك. ويعتقــد 56.7% بأن 
أعضاء فريقهم ميتلكون املهارات 
التــي تؤهلهــم ألداء مهامهــم 
بفعاليــة، حيــث يقــول %54.3 
ان فرقهم تلتزم دائما باملواعيد 
النهائيــة، ويشــير 83.3% الى 
أن أعضاء فرقهم هم أشــخاص 

مهنيون.

فــي املنطقة ان قائد الفريق هو 
صانع القرار الرئيسي، في حن 
أشــار 3٩.3% إلــى عكــس ذلك. 
ومن ناحيــة أخرى، قال %86.3 
من املجيبن في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ان قادة 
فرقهم هم أشــخاص مثابرون، 
مع إشارة حوالي 4 من أصل ١0 
مجيبــن )37.3%( إلــى أن قائد 
فريقهم مجتهد للغاية في العمل.

االجتماعات والتواصل 
قــال حوالي 7 مــن أصل ١0 
مجيبــن )66.3%( ان قنــوات 
التواصــل داخل فريــق عملهم 
مفتوحــة وفعالة بشــكل دائم. 
في حن يعتقد الربع أنها فعالة 
في معظم األوقات )24.8%(. ومن 
ناحية أخرى، قال ٩% انها ليست 
مفتوحة على االطالق. وعندما 
يتعلق األمر بحل النزاعات، أشار 
88.6% من املجيبن الى أن فريق 
عملهم يحل النزاعات بســرعة 
وفعالية، مقابل ١١.4% فقط ممن 

أشاروا إلى عكس ذلك.
وقــال نصــف املجيبــن في 
املنطقة )5١.8%( ان فرقهم تعقد 
عددا مناسبا من االجتماعات، في 
حن قال 26.4% ان فرقهم تعقد 

واحــد من أصــل 5 مجيبن بأن 
فرقهم تتكون من 6-١0 أعضاء، 
في حن قال ١١.٩% أنها تتألف من 

١١-١6 عضوا.
ويشــير 66.5% إلى أن مدير 
الفريق يتلقون املديح  وأعضاء 
ســويا على اإلجنازات احملرزة. 
ولكن أشار ١6.6% الى عكس ذلك، 
حيث قالوا ان اإلدارة العليا هي 
من حتصد ثمار النجاح، في حن 
قال ٩% ان مدير الفريق هو فقط 
من يحصدها. ومن ناحية أخرى، 
صرحت نســبة منخفضة تبلغ 
7.٩% بأن أعضاء الفريق هم فقط 
من يتلقون الشكر واملديح على 
إجنازات الفريق. ويعتقد %52.3 
من املجيبن أن املديرين وأعضاء 
الفريق يتحملون سويا مسؤولية 
فشل فريق العمل. مقابل 3.%2١ 
ممن يعتقدون أن املسؤولية تقع 
علــى عاتق مديــر الفريق فقط، 
و١5.6% ممن يعتقدون أن اإلدارة 
العليــا هي وحدها مــن تتحمل 
املسؤولية. وأشــار ١0.7% فقط 
إلى أن أعضاء الفريق هم فقط من 
يتحملون مسؤولية فشل فريقهم.
وعندما يتعلق األمر باتخاذ 
القرارات، قال 60.7% من املجيبن 

اشار االستبيان الذي اجرته 
»بيت.كوم« الى ان العمل اجلماعي 
يعتبــر جزءا بالــغ األهمية في 
شركات الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، حيث كشــف أن فرق 
العمل تلعــب دورا مهما للغاية 
في مســتوى رضا املوظفن عن 
وظائفهم، وذلك بحســب ٩ من 
أصــل ١0 مجيبن شــاركوا في 

االستبيان.
ويعتقــد أغلــب املجيبــن 
)88.2%( بأن فرقهم تعمل بفعالية 
معــا، مع إشــارة 47.٩% إلى أن 
أعضاء فريقهم يعملون بفعالية 
كبيرة مع بعضهم البعض. وعبر 
62.8% من املجيبن في املنطقة 
عن رضاهم عن فرق عملهم، مع 
إشارة 37.4% إلى أنهم »راضون 
للغاية«. واتفــق 4 من أصل ١0 
مجيبــن )40.5%( علــى وجود 
ثقة متبادلة بن أعضاء فرقهم، 
مقابــل 4.8% فقط ممن أشــاروا 

إلى عكس ذلك.
فيمــا أشــار 4 مــن أصل ١0 
مجيبن إلى أن فرق عملهم تتألف 
من 2-5 أعضاء )4١.8%(، في حن 
قال الربــع انها مكونة من أكثر 
من ١6 عضوا )25.5%(. وأوضح 

66.5% يرون
أن مدير وأعضاء 

الفريق يتلقون املديح 
على إجنازاتهم 

52% يقولون إن 
املديرين وأعضاء 

الفريق يتحملون معًا 
فشل فريق العمل

تقدمي مجموعة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات السوق

»FASTtelco«و »Ooredoo«
تنتهيان من إجراءات صفقة الشراء

أعلنت Ooredoo الكويت، 
أسرع شــبكة في الكويت 
لعــام 20١6، عــن انتهائها 
من إجراءات شراء ٩٩% من 
أسهم مزود خدمة اإلنترنت 
FASTtelco بقيمة ١١ مليون 
دينــار، وحصولهــا علــى 
موافقة اجلهات احلكومية 
املختصــة.  الرقابيــة 
الشــركتان  وستســتمر 
بالعمل ككيانن مستقلن.

وفــي تصريح لــه بهذا 
الشــأن، قال املديــر العام 
لـــ  التنفيــذي  والرئيــس 
الشــيخ  الكويت   Ooredoo
محمد آل ثانــي »تعد هذه 
الصفقــة خطــوة مهمة لـ 
 FASTtelco ولـــ Ooredoo
علــى حــد ســواء، حيــث 
ستعمل الشركتان يدا بيد 
لتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
واملنتجات للعمالء وطرح 
عروض مميزة في السوق 
الكويتي لتلبية احتياجات 

العمالء، وسيكون التركيز 
على تقدمي األفضل وإثراء 
جتربــة عمالئنــا فــي كال 
الشــركتن من خــالل هذا 

التعاون«.
كمــا ســيتمكن عمــالء 
األفــراد  مــن  الشــركة 
والشــركات من احلصول 
علــى خدمــات اإلنترنــت 
فائق السرعة، باإلضافة إلى 
خدمات املكاملات واإلنترنت 
الثابت ذو النطاق العريض، 
الشــركتان معا  وستعمل 
لتقــدمي خدماتهم بأســرع 
وقت وأعلى جودة بفضل 
البنية التحتية املطورة مما 
سيكون لها أثر كبير على 

جتربة العمالء.
وأضاف آل ثاني ان هذا 
التعاون سيقدم السيما مع 
البنيــة التحتيــة لأللياف 
التــي متتلكها  الضوئيــة 
الشــركتان، خدمة أســرع 
وأكثر ثباتــا للعمالء، مما 

يدعم الكثيــر من األجهزة 
التــي  احلديثــة والذكيــة 
حتتــوي علــى تطبيقات 
تعتمد على اإلنترنت بشكل 

أساسي.

محمد آل ثاني

انخفضت من مليار دينار إلى 714 مليون دينار

»اجُلمان«:31% تراجع صافي أرباح البنوك
في 2015 مقارنة بـ 2007

قارن تقرير صادر عن مركز »اجُلمان« 
أربــاح البنوك الكويتيــة منذ العام 2007 
بعد مرور 8 سنوات من اندالع أزمة 2008 
حتى اخر بيانات مالية متوافرة وهي عن 
للعام 20١5 ملعرفة مدى تضرر قطاع البنوك 
بشــكل عام خالل تلك الفتــرة، ولكل بنك 
على حدة من حيــث التضرر أو التعافي، 
علما بــأن البنوك هي من أقــل القطاعات 
تضررا ما بن قطاعات الشركات املدرجة 
في ســوق الكويت لألوراق املالية، وذلك 
رغم ضخامة املخصصات التي كونتها منذ 
األزمــة حتى اليوم، وتأثيرها امللفت على 

مراكزها املالية ونتائجها.
وقــال التقريــر: ان صافي أرباح قطاع 
البنوك تراجع مبعدل 3١% في العام املاضي 
20١5 باملقارنة مع عام ما قبل األزمة، وهو 
عام 2007، حيث انخفض صافي أرباحها من 
١.035 مليــار دينار إلى 7١4 مليون دينار، 
وقد تراجعت أرباح البنوك الكويتية عدا 
ثالثة، تصدرها »بنك بوبيان« الذي قفزت 
أرباحه مبعدل ٩0% في العام 20١5 باملقارنة 
مع العام 2007 من ١٩ إلى 35 مليون دينار، 
تاله وبفارق شاســع »وطني« و»برقان« 
اللذيــن حققا منوا طفيفــا مبعدل 3 و%2 
على التوالي، وذلك من 274 إلى 282 مليون 
دينــار لـ »وطني« ومن 75 إلى 76 مليون 

دينار لـ »برقان«.
وأشار التقرير الذي اتخذ متوسط نسبة 
هبوط أربــاح البنوك ما بن 2007 و20١5 

البالغ 3١% أساســا لفرزها من حيث األقل 
واألكثر تراجعا خــالل تلك الفترة ما بن 
البنــوك الـ 6 املتبقية، حيث متثلت الفئة 
األولــى »األقل تراجعا« في بنكن، والفئة 

الثانية »األكثر تراجعا« في 4 بنوك. 
وقال التقرير ان هناك تساوى بن كل 
من »املتحد« و»الدولي« في التراجع بصافي 
أرباحهما من حيث النسبة مبعدل ١١% لكل 
منهمــا ما بن عامــي 2007 و20١5 من 48 
إلــى 43 مليون دينــار لألول، ومن ١8 إلى 

١6 مليون دينار للثاني.
أما القائمة الثانيــة، والتي تضم أكثر 
البنوك انخفاضــا في صافي أرباحها عام 
20١5 باملقارنة مع عام 2007، والتي ميكن 
وصفها أيضا باألكثر تضررا من أزمة 2008 
حتى العام املاضي 20١5، فتصدرها »خليج 
ب« بتراجــع معدله 70% مــن ١30 إلى 3٩ 
مليون دينار، تاله »جتاري« مبعدل %62 
مــن ١20 إلى 46 مليون دينار، ثم »أهلي« 
بتراجع صافي أرباحه مبعدل 60% من 76 
إلى 30 مليون دينار، تاله »بيتك« بنسبة 

47% من 275 إلى ١46 مليون دينار.
وجتدر اإلشــارة إلى أن نتائج البنوك 
للعام املاضي 20١5 كانت األفضل من حيث 
صافــي أرباح البنــوك الكويتية منذ عام 
األزمــة في 2008، كما ننوه إلى اســتبعاد 
»بنك وربة« من املقارنات والتحليالت أعاله 
نظرا لتأسيسه بعد أزمة 2008، وحتديدا 

خالل العام 20١0.

300 مليار دوالر انخفاض االستثمارات العالمية في استكشاف النفط بعامين

ً اكتشافات النفط عند أدنى مستوى منذ 64 عاما

بأنها تواجه نفس الوضع ومن 
املتوقع تراجع االستثمار في 
تسييل الغاز الطبيعي املسال 
فــي عــام 20١6 بنســبة %30 
بعــد أن بلغ ذروتــه عند 35 
مليــار دوالر فــي عامي 20١4 
و20١5، مؤكدا انه حتى الطاقة 
اإلنتاجية الفائضة في تكرير 
النفط هي اآلن أقل مما كانت 
عليه قبل بضع سنوات بسبب 
تأجيــل املشــروعات وإغالق 

بعض املرافق.
وعن تخمة املعروض أفاد 
املركــز بأنــه مــن املتوقع ان 
تظل أســواق النفــط العاملية 
متخمــة باملعــروض حتــى 
 20١7 مــن  األول  النصــف 
على أقل تقديــر، موضحا ان 
االستثمارات في مجال الطاقة 
املتجددة املنخفضة للكربون 
بلغت 3١5 مليار دوالر في عام 
20١5 لتشكل ١7% من إجمالي 

االستثمارات.

دوالر في عام 20١5 بانخفاض 
نحو 75 مليار دوالر من العام 
السابق وتراجع االستثمار في 
صناعة النفط الصخري على 
وجه اخلصوص بنسبة %52.
وقــال انــه فــي ظــل بقاء 
تكاليف إنتاج النفط في الشرق 
األوسط وروسيا على مستوى 
عال نســبيا متكنت شــركات 
النفط والغاز الروسية احمللية 
وشركات الشرق األوسط من 
زيادة حصتها من االستثمارات 
في التنقيب عن النفط والغاز 
لتصل إلى 44%، موضحا انه 
وفقا لوكالــة الطاقة الدولية 
فإن روسيا استطاعت احلفاظ 
علــى مســتوى مســتقر من 
إنتــاج النفط وصل إلى أعلى 
مستوياته منذ انهيار االحتاد 

السوفييتي.
وحول مشــاريع التحويل 
الطبيعي  كالتكريــر والغــاز 
املسال أفاد املركز في تقريره 

وأوضــح املركــز ان أكبر 
مســتوى  علــى  انخفــاض 
العالــم كان ما شــهده قطاع 
النفــط والغــاز فــي أميــركا 
الشمالية وهو ما ساعد الصن 
على تصــدر قائمــة إجمالي 
اســتثمارات الطاقــة بعدمــا 
كانــت الواليــات املتحدة في 
الصدارة على مدى السنوات 

الثالث السابقة.
وبن انــه فــي نهاية عام 
20١5 منت االســتثمارات في 
قطاع الطاقة بشــكل ملحوظ 
في الصن وبصورة أكبر من 
الواليــات املتحدة خاصة في 
الســنوات الثالث األخيرة إذ 
بلغت االســتثمارات في عام 
20١5 نحــو 3١5 مليار دوالر 

أغلبها في قطاع الكهرباء.
ولفــت الــى أن الواليــات 
املتحدة مثلت نصف التراجع 
في االستثمار العاملي في الطاقة 
مع إجمالي إنفاق بلغ 280 مليار 

كونا: اكد املركز الديبلوماسي 
االســتراتيجية  للدراســات 
أن االســتثمارات العامليــة في 
استكشاف وإنتاج النفط والغاز 
انخفضت أكثر من 300 مليار 
دوالر في عامن، حيث تراجعت 
بنحــو 24% خالل عــام 20١6 

وبنسبة 25% في 20١5.
وأوضــح املركز في تقرير 
اقتصــادي متخصص أن هذا 
االنخفاض على مدى عامن لم 
يحــدث منذ أربعن عاما وفق 
تقديرات وكالة الطاقة الدولية، 
مشيرا الى ان استثمارات النفط 
والغاز بلغت 583 مليار دوالر 

عام 20١5.
وأشار الى ان اكتشافات 
النفــط تراجعت إلــى أدنى 
مســتوى لها منذ عام ١٩52 
وأصبــح االقتصــاد العاملي 
يعتمــد بشــكل خطير على 
إمــدادات اخلام مــن النقاط 
السياســية الســاخنة كمــا 
تراجعت بنســبة 47% على 
أساس سنوي حتى مايو من 
عام 20١6، فيما انخفض عدد 
منصات احلفر العاملية بنحو 
22 نقطــة مئوية لتصل إلى 

73% في غضون عامن.
وأفاد املركز بأنه ال توجد 
عالمــات علــى أن الشــركات 
العاملية تخطط لزيادة نفقاتها 
الرأسمالية في عمليات املنبع 
)االستكشــاف واإلنتاج( في 
عام 20١7، مبينــا ان إجمالي 
االستثمارات العاملية في جميع 
قطاعات الطاقة انخفضت %8 
إلى ١.8 تريليــون دوالر عام 
20١5 وبلغ إجمالي االستثمارات 
في قطاعــات النفــط والغاز 
والفحم ٩00 مليار دوالر في 
20١5 بانخفاض ١8% عن 20١4.

الشركات العاملية 
لن تخطط لزيادة 
نفقاتها الرأسمالية 
في عمليات املنبع 

في 2017

توقعات بتراجع 
االستثمار في 
تسييل الغاز 

املسال في 2016 
بنسبة %30

الشاعر: البحرين 
تظل الوجهة 

املفضلة للزوار 
من الكويت وقطر 

والسعودية

صادرات إيران النفطية األعلى في 5 سنوات
رويترز: قال مصــدر إن صادرات إيران 
مــن اخلام واملكثفات فــي أكتوبر تقترب من 
أعلى مستوى في 5 سنوات الذي سجلته في 
ســبتمبر، ما يعكس جناح طهران في زيادة 
شــحناتها بعدما جرى رفع العقوبات الغربية 

التي كانت مفروضة عليها.
املبدئي تتجه  الناقالت  وبحســب برنامج 
صادرات إيران من النفط واملكثفات إلى بلوغ 
2.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر، انخفاضا 

من 2.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وكانت صادرات سبتمبر األعلى منذ منتصف 
2011 وتقدرها بعض املصادر بنحو 2.8 مليون 
برميل يوميا مقارنة مع مستوى دون 2.5 مليون 

برميل يوميا بقليل في أغسطس.
وتلقت صادرات سبتمبر دعما من الطلب 
القوي على املكثفات وأكبر مشتريات شهرية 
صينية خالل العام عند 744 ألف برميل يوميا 
وهو ما بــدد أثر انخفاض نســبته 23% في 

احلموالت املتجهة إلى أوروبا.
ومن املرجح أن يبلغ إجمالي حجم صادرات 
النفط واملكثفات من إيران إلى آسيا في أكتوبر 
األول 1.83 مليــون برميل يوميا انخفاضا من 
1.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر، لكن هذا 
املستوى مازال أكثر من مثلي املستوى الذي 

جرى تسجيله قبل عام.

خالل معرض تنظمه شركة »إيجل هيلز« للتطوير العقاري في الجميرا

فرص عقارية مميزة للمواطنني والوافدين مبشروع »مراسي البحرين«
أعلنت شركة »إيجل هيلز« 
ديار، شركة التطوير العقاري 
اخلاصة التي تتخذ من مملكة 
البحريــن مقرا لهــا، عن إقامة 
معــرض ألحــد أهم مشــاريع 
التطوير العقاري في البحرين، 
وهو مشروع »مراسي البحرين«، 
في فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املســيلة في الكويت، وتنتهي 

أنشطته مساء اليوم.
ويقدم هــذا املعرض، الذي 
ســيقام في غرفة االجتماعات 
اخلاصة »ديوان 2« في الفندق، 
للكويتين والوافدين في الكويت 
نظــرة على الفرص الســكنية 
النــادرة املتوافرة في مراســي 
ريزيدنســز ومراســي شورز 
ريزيدنســز ضمــن مشــروع 
مراســي البحريــن املطل على 
الواجهــة املائيــة واملمتد على 
مســاحة 875 الــف متــر مربع 
على الساحل الشمالي من ديار 

احملرق.
وتعليقا على إقامة املعرض، 
قال العضو املنتدب لشركة إيجل 
هيلــز - ديار د.ماهر الشــاعر 
»ســينافس مشــروع مراســي 
البحريــن العديد من الوجهات 
العامليــة املطلة علــى الواجهة 
املائية بفضل حدائقه اخلضراء 

ومســاكنه املطلة علــى البحر 
واحتوائه على فندقن عاملين. 
ويشــكل موقعه فــي البحرين 
نقطة جذب إضافية حيث تظل 
اململكة وجهة مفضلة للزوار من 
الكويت وقطر واململكة العربية 
السعودية. وقد صمم املخطط 
الرئيسي لهذا املشروع خصيصا 
ليناسب العائالت، حيث يقدم 
مزيجا متميزا وفريدا من أنشطة 
خارجيــة ووجهــات تســوق 

ومطاعم ومرافق ترفيهية«.

ويضم املخطط الرئيسي 
ملشروع مراسي البحرين عدة 
مشاريع سكنية مثل مراسي 
رزيدنســز ومراسي شورز 
رزيدنســز التــي مت اإلعالن 
عــن بــدء املبيعــات فيهما، 
إلى جانب مجمع »مراســي 
جاليريا«، وهو وجهة تسوق 
وترفيه راقية تبلغ مساحتها 
١78 الف متــر مربع، وتقدم 
مجموعة متنوعة من املرافق 
الترفيهية واملطاعم واحلدائق 

اخلضراء واملمرات املظللة.
وكانت شــركة إيجل هيلز 
ـ ديار قــد أعلنــت مؤخرا عن 
منح عقد إرساء دعائم األساس 
ملراســي جاليريــا إلى شــركة 
كيلــر جروندبــو جــي أم بــي 
أتش األملانيــة املتخصصة في 
الهندسة األرضية، وشكل هذا 
العقــد بداية أعمــال البناء في 
مشروع مراسي البحرين، كما 
هو مخطط له، حيث من املنتظر 
تقدمي مشــروع حضري فريد 
يشتمل على مســاكن ومرافق 
ضيافــة ومحــالت بيع جتزئة 
ومرافق ترفيه مطلة على واجهة 

مائية.
ويضم »مراســي جاليريا« 
عالمتن جتاريتــن متميزتن 
تقدمان ألول مرة في البحرين، 
وهمــا فندق العنوان مراســي 
البحريــن الــذي يتكــون مــن 
١١0 غرف وفندق فيدا مراســي 
البحرين املكون من ١60 غرفة، 
وهما عالمتان أثبتتا جناحهما 
كمفاهيم ألسلوب احلياة الذكي 
حتــت إدارة مجموعــة إعمــار 
للضيافــة في مختلــف أرجاء 
اإلمــارات. كما يضم املشــروع 
شــققا فندقيــة تابعــة لتلــك 

العالمتن التجاريتن.

صورة ملاكيت املشروع


