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نقل

 MEAتسبق كبرى الشركات العالمية بخفض أسعارها
يسجل للناقل الرسمي اللبناني،
"ش ــرك ــة طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوس ـ ــط"
( )MEAأنـ ـه ــا ك ــان ــت أول شــركــة
ط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ت ـخ ـف ــض
أس ـعــار بـطــاقــات الـسـفــر عـلــى منت
خطوطها ،تجاوبا مع االنخفاض
الــذي شهدته أسعار النفط عامليا
منذ أشهر.
قـبــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـتــي اتـخــذهــا
رئيس مجلس إدارة "ميدل إيست"
محمد الحوت ،بأيام قليلةّ ،صرح
عــدد مــن مـســؤولــي كـبــرى شركات
الطيران فــي العالم فــي مناسبات
مختلفة ،أمـثــال "طـيــران اإلم ــارات"
و"طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد" و"ب ــريـ ـت ــش
إيــرويــز" و"القطرية" وغيرها ،بأن
هناك توجها لــدى هــذه الشركات
ل ـخ ـف ــض أس ـ ـعـ ــار تـ ــذاكـ ــرهـ ــا ،لـكــن
أح ــدا لــم يـقــدم على الـخـطــوة التي
ات ـخــذت ـهــا إدارة  ، MEAلـتـبــرهــن
مـجــددا ريادتها فــي مجال توفير
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا،
سـ ــواء ف ــي لـبـنــان أو ف ــي ال ـخ ــارج،
بــرغــم االم ـكــانــات املـتــاحــة مـقــارنــة
بمقدرات تلك الشركات العمالقة.
ال ـ ـحـ ــوت أك ـ ــد أن ـ ــه ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن 16
شـبــاط ال ـج ــاري ،خفضت الشركة
ال ـ ـعـ ــاوات ع ـل ــى أسـ ـع ــار ب ـطــاقــات
الـ ـسـ ـف ــر بـ ـسـ ـب ــب االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـ ــذي
ك ـ ـ ُـان سـ ــائـ ــدا فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
وخـفـضــت ه ــذه ال ـع ــاوات بنسبة
 ،%50ليتراجع ،على سبيل املثال،
سعر بطاقة السفر الى أفريقيا في
الدرجة السياحية نحو  100دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ،ونـ ـح ــو  85دوالرا ال ــى
باريس أو الى لندن.
وع ـ ــن ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة عـلــى
عائدات الشركة وأرباحها ،يشير
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوت إلـ ـ ـ ــى أن "قـ ـ ـ ـ ـ ــرار خ ـفــض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار سـ ـي ــذه ــب بـ ـك ــل ال ــوف ــر
الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ال ـش ــرك ــة م ــن ج ــراء
انخفاض أسـعــار وقــود الطائرات
ال ـ ــى امل ـس ـت ـه ـل ــك" .وعـ ـم ــا إذا ك ــان
هــذا الخفض سـيــؤدي لــزيــادة في
عــدد املسافرين والسياح ،يجيب:
"ال أع ـت ـقــد ب ــأن أس ـع ــار الـبـطــاقــات
ستغير في قــرار السياح باملجيء

ال ــى لـبـنــان ،الن الـعــامــل األه ــم هو
الوضع األمني والسياسي".

رد استباقي
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــه ردا
اس ـت ـبــاق ـيــا ع ـل ــى خ ـط ــوة االت ـح ــاد
االوروبـ ــي املـتــوقـعــة بــوضــع مطار
بيروت ًعلى الئحة املطارات األكثر
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ل ـج ـه ــة ع ـ ــدم م ـطــاب ـق ـتــه
الشروط األمنية ،برغم أن األمــر ال
عالقة لـ "ميدل إيست" مباشرة به،
بل للدولة اللبنانية ،أكد الحوت أن
"الشركة تستعد ألكثر من مشروع
ت ـط ــوي ــري ف ــي ش ـه ــري آذار وأيـ ــار
املقبلني ،مــن إنـشــاء مــركــز الشحن
الـجــوي الـ ــ" "cargo centerفــي شهر
أي ــار ،الــذي سيحل معضلة كبيرة
تتعلق ب ــاإلج ــراءات املـطـلــوبــة من
األوروبيني لجهة استمرار الشحن
مــن لـبـنــان ال ــى أوروبـ ـ ــا ،مــع العلم
أن املـ ـسـ ـت ــودع ــات ت ــاب ـع ــة ل ـلــدولــة
ال ل ـل ـش ــرك ــة ،ول ـك ـن ــا س ـن ـحــل ه ــذه
املشكلة”.
أم ـ ــا امل ـ ـشـ ــروع الـ ـث ــان ــي ،فـسـيـكــون
افتتاح مــركــز الـطـيــران التشبيهي
فـ ــي "أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ل ـل ـط ـي ــران" ف ــي آذار امل ـق ـب ــل ،األم ــر
الذي يسمح بتدريب الطيارين في
بيروت.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـخ ــوف ال ــذي
أثير تجاه هــذا التوجه األوروب ــي
حيال املطار ،وتداعيات هذا االمر
اقتصاديا وتجاريا ،يؤكد الحوت
أن ــه ف ــي وق ــت قــريــب ج ــدا سيكون
املـ ـط ــار "االف ـ ـضـ ــل ت ـج ـه ـيــزا ام ـن ـيــا
وفنيا ،كما يجب تفعيل البرنامج
الوطني المــن املـطــار بــاســرع وقت
م ـم ـك ــن ،واملـ ـ ـب ـ ــادرة ع ـن ــد ال ـط ـي ــران
املدني اللبناني".

نمو في المنطقة
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أشـ ــار مــديــر
منطقة الـخـلـيــج فــي ات ـحــاد النقل
الـ ـج ــوي ال ــدول ــي (إي ـ ــات ـ ــا) ،مــايـكــل
هيريرو الى ان حركة النقل الجوي
في منطقة الشرق األوســط تشهد
نـمـوًا كـبـيـرًا مـمــا سيمكن شــركــات

مطار بيروت
(مروان طحطح)

الطيران من تحقيق نمو في صافي
األرباح يصل إلى  1.6مليار دوالر
ع ــام  ،2015ب ــزي ــادة  ٪45مـقــارنــة
بنحو  1.1مليار دوالر عام .2014
وأكــد هيريرو أن شركات الطيران
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ح ـق ـقــت ع ــام
 2014أقـ ـ ـ ــوى نـ ـم ــو س ـ ـنـ ــوي عـلــى
ً
مـسـتــوى الـعــالــم ،إذ حققت مـعــدال
نسبته  .٪13وتصل أرب ــاح قطاع

تستعد  MEAألكثر من مشروع
تطويري في آذار وأيار المقبلين،
لحل المعضلة المتعلقة باإلجراءات
المطلوبة من االتحاد االوروبي
الـ ـطـ ـي ــران ع ــامل ـي ــا ال ـ ــى ن ـح ــو 18.7
مليار دوالر ،تحصد دول املنطقة
منها نحو  ٪5.8بحسب «اياتا»
وتـ ـت ــوق ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــرات أن ت ـت ــوس ــع
ال ـقــدرة االستيعابية للمسافرين
في منطقة الشرق األوسط بمعدل
 ٪15.6عام  2015مقارنة بــ٪11.4
عام .2014

محمد الحوت (مروان طحطح)

تقرير

 2014عام االندماج األكبر للشركات في الشرق األوسط
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة ال ـظ ــروف
التي يعيشها العديد من دول الشرق
األوس ــط لناحية االس ـت ـقــرار األمـنــي
وال ـس ـيــاســي ،وتــأث ـيــر االض ـطــرابــات
ال ـت ــي ت ـع ـصــف ب ـب ـعــض هـ ــذه الـ ــدول
ع ـلــى مـجـمــل ال ـحــركــة االق ـت ـصــاديــة،
تـ ـمـ ـي ــزت نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  2014ب ــزخ ــم
صفقات االندماج واالستحواذ التي
حـصـلــت ف ــي ه ــذه ال ـ ـ ــدول ،إذ بلغت
قيمة صفقات االندماج واالستحواذ
في الشرق األوسط  22.7مليار دوالر
أميركي خــال الــربــع الــرابــع مــن عام
 ،2014أي ض ـعــف الـقـيـمــة املـسـجـلــة
خالل الربع السابق ،وهي أعلى قيمة
فصلية مسجلة منذ الربع األول في
عام .2008
وبحسب تقرير صدر عن "تومسون
رويـ ـت ــرز" و"ف ــري ـم ــان لــاس ـت ـشــارات"
فـ ـ ــإن رسـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات امل ـص ــرف ـي ــة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
بلغت  147.2مليون دوالر أميركي
خ ــال الــربــع األخ ـيــر مــن ع ــام ،2014
بـ ـنـ ـم ــو ن ـس ـب ـت ــه  %19ع ـ ــن ال ـق ـي ـم ــة
املسجلة خالل الربع الثالث من العام
ن ـف ـس ــه .أن ـه ــى الـ ـع ــام امل ــاض ــي قـيـمــة

صفقات االنــدمــاج واالسـتـحــواذ في
الـشــرق األوس ــط على ارتـفــاع نسبته
 %23مقارنة بعام  2013لتبلغ 50.3
مليار دوالر ،وهي أعلى قيمة سنوية
مسجلة منذ عام .2010

مصارف وشركات
واس ـ ـت ـ ـح ـ ــوذ ب ـ ـنـ ــك "أتـ ـ ـ ـ ــش أس بــي
س ــي" ع ـلــى مـعـظــم رسـ ــوم ال ـخــدمــات
املـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة فــي الـشــرق
األوس ـ ــط خ ــال ع ــام  ،2014ليجمع
 56.9مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،أي ما
يمثل  %7.6من إجمالي الرسوم.
وتـ ـ ـص ـ ــدرت ش ــرك ــة "الزارد" قــائ ـمــة
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ــدم ــج
واالس ـت ـحــواذ امل ـن ـجــزة ،فيما حصل
بنك "أت ــش أس بــي ســي" على املركز
األول مــن ناحية رس ــوم االكتتابات
باألسهم والديون .واحتلت مجموعة
"م ـي ــزوه ــو" املــال ـيــة امل ــرك ــز األول ،من
حـيــث رس ــوم إصـ ـ ــدارات ال ــدي ــون في
الشرق األوسط.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ق ـي ـم ــة ص ـف ـقــات
االن ــدم ــاج واالس ـت ـح ــواذ ف ــي الـشــرق
األوسـ ـ ــط ،ف ـقــد أن ـهــت ال ـع ــام املــاضــي

ع ـلــى ارتـ ـف ــاع نـسـبـتــه  %23م ـقــارنــة
بعام  2013لتبلغ  50.3مليار دوالر،
وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ
عام  .2010وقــادت صفقات االندماج
واالس ـت ـحــواذ ال ـصــادرة الـنـشــاط في
 ،2014إلى زيادة قدرها  ٪74عن عام

أكبر صفقة خالل  2014بلغت
قيمتها  9.1مليارات دوالر تقدم بها
جهاز قطر لالستثمار بالشراكة مع
"بروكفيلد بارتنر" الكندية للعقارات
 ،2013لتصل إل ــى  26مـلـيــار دوالر،
وهو أعلى مبلغ سنوي مسجل منذ
عام .2009

صفقات

ّ
وم ــثـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ـ ّـات االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ فــي
الـخــارج التي نفذتها جهات قطرية
 %65من إجمالي صفقات االندماج
واالس ـت ـح ــواذ الـ ـص ــادرة ف ــي ال ـشــرق

األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،فـ ـيـ ـم ــا مـ ـثـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات
اإلم ــارات ـي ــة وال ـس ـعــوديــة  %15و%9
عـلــى ال ـتــوالــي .وتمثلت أكـبــر صفقة
خ ـ ــال ع ـ ــام  2014ب ـ ـعـ ــرض قـيـم ـتــه
 9.1م ـل ـيــارات دوالر ت ـقــدم بــه جهاز
قـ ـط ــر ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
مؤسسة "بروكفيلد بارتنر" الكندية
ل ـل ـع ـقــارات ،ل ـش ــراء مــؤسـســة "ســونــغ
ب ـيــرد" الـعـقــاريــة الـبــريـطــانـيــة مالكة
أشهر حي مالي في شرق لندن وهو
"كناري وارف".
وب ـف ـض ــل هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة ،ت ـص ــدرت
العقارات قائمة القطاعات املستهدفة
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط فــي ع ــام ،2014
ح ـيــث اس ـت ـحــوذ ال ـق ـطــاع ع ـلــى %38
م ــن إج ـم ــال ــي ص ـف ـق ــات االس ـت ـح ــواذ
واالنـ ـ ــدمـ ـ ــاج فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـص ــدر
"سـيـتــي ب ـنــك" قــائـمــة امل ـشــاركــات في
عمليات االسـتـحــواذ واالنــدمــاج في
الشرق األوسط بـ  15.4مليار دوالر.
وج ـمــع الـبـنــك األه ـل ــي ال ـت ـجــاري في
الـسـعــوديــة مــن ال ـطــرح ال ـعــام األول ــي
ألسـ ـهـ ـم ــه ف ـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر امل ـ ــاض ـ ــي 6
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ل ـي ـك ــون االك ـت ـت ــاب

األضخم في الشرق األوســط ،وثاني
أكـبــر اكـتـتــاب فــي الـعــالــم لـعــام 2014
بعد اكتتاب شركة علي بابا .وتصدر
ب ـنــك «إتـ ــش.إس.بـ ــي.سـ ــي» تصنيف
رســوم اإلص ــدارات املالية في الشرق
األوســط ،يليه "جــي آي بي كابيتال"
ثم بنك قطر الوطني.
أم ـ ـ ــا إج ـ ـمـ ــالـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات األسـ ـه ــم
واألسهم املرتبطة بحقوق املساهمني
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،فـقــد بـلــغ 11.4
مليار دوالر في عام  ،2014أي بزيادة
ق ــدره ــا  %173ع ــن الـقـيـمــة املسجلة
في العام املاضي ( 4.2مليار دوالر)،
بينما وصلت قيمة إصدارات الديون
في الشرق األوسط إلى  3.5مليارات
دوالر أميركي خالل الربع األخير من
عام  ،2014أي نصف القيمة املسجلة
في الربع الثالث من العام املاضي".
وعلى الرغم من نمو رسوم الخدمات
املـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة فــي الـشــرق
األوســط خالل الربع األخير من عام
 ،2014انخفضت قيمة هــذه الرسوم
بنسبة  %3خالل العام املاضي لتبلغ
 751.7مليون دوالر مقارنة ب ــ776.2
مليار دوالر في .2013

