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العوضي: قطاع االتصاالت في الكويت شهد نموًا غير مسبوق خالل العامين األخيرين
في حوار خاص مع »أكسفورد بزنس جروب«

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية 
»VIVA« م.جنيب العوض����ي بأن قطاع االتصاالت 
في الكويت شهد منوا غير مسبوق خالل العامني 
األخيرين مع توافر التقني����ات اجلديدة وخدمات 
القيمة املضافة التي ي����زداد الطلب عليها خاصة 
بني جيل الش����باب، وذلك في مقابلة حصرية مع 
»أكسفورد بزنس جروب«، شركة األبحاث والنشر 

واالستشارات االقتصادية املتخصصة. 
وأضاف العوضي أن الزيادة املطردة ملستخدمي 
النطاق العريض من اخلدمات املتنقلة تعتبر فرصة 
متاحة أمام املزودين لالستفادة من توفير خدمات 
القيمة املضافة التي يتطلع إليها العمالء، وأشار إلى 
أنه بإمكان مشغلي اخلدمات املتنقلة توسيع نطاق 
أعمالهم وإحداث الفرق من خالل توفير متطلبات 
األنشطة اليومية للعمالء مثل تقدمي سرعات أعلى 
لإلنترنت اجلوال وخدمات التس����لية مع املفاضلة 
في احملتوى، عالوة على خدمات األنشطة احلياتية 

اليومية للعمالء والتجارة املتنقلة. 
وتنشر املقابلة كاملة ضمن »التقرير: الكويت 
2010« الذي تصدره »أكس����فورد بزنس جروب«، 
ويحرره فري����ق من احمللل����ني املتخصصني ذوي 
اخلبرة يقيمون ف����ي الكويت إلجراء قرابة مائتي 

مقابلة حصرية مع أهم الش����خصيات السياسية 
واالقتصادية في الدولة، حي����ث يعتبر العوضي 
واحدا من تلك الشخصيات االقتصادية املهمة، ويعد 
التقرير الدليل االش����مل واألكثر دقة عن اقتصاد 
الدولة، ويوفر أهم املعلومات حول االس����تثمارات 
األجنبية املباشرة في الكويت، ويتناول العديد من 
الشؤون السياسية واالقتصادية فيها، مبا في ذلك 
البنى التحتية والقطاع املصرفي والتطورات التي 
تشهدها كل القطاعات في الدولة.  وأكد العوضي 
أن دخول»VIVA« إلى قطاع االتصاالت في الكويت 
العام املاضي أدى إلى إحداث حيوية في الس����وق 
وزيادة حدة املنافسة التي يرى أنها أتت بالفائدة 
على العمالء، وألقى العوضي الضوء على عدد من 
التطورات اإليجابية منها خفض األس����عار وإلغاء 
رس����وم املكاملات الواردة وكذلك رس����وم االتصال 
للخطوط مسبقة الدفع، وأشار إلى أن ما يهم العميل 
في الكويت بالدرجة األولى هو قيمة نقوده، وتتمثل 
تلك القيمة في توفير خدمة ذات جودة عالية وتشمل 
العناية بالشبكة والشفافية في التسعير والفواتير، 
وأشار إلى حتسن كل هذه اجلوانب نتيجة للبيئة 

التنافسية في قطاع االتصاالت. 
وعلى الرغم من أن وزارة املواصالت تتولى تنظيم 

قطاع االتصاالت في الكويت، إال أن العوضي يرى 
أن هناك حاجة ماس����ة إلى هيئة مستقلة لتنظيم 
القطاع ليقدم أفضل ما لديه، وقال إن هذا من شأنه 
رفع وتيرة املنافس����ة في البنى التحتية والسوق 
العامل����ي وضمان وجود كي����ان واضح يدير قطاع 
االتصاالت، عالوة على حتس����ني األداء االقتصادي 

في الدولة.
 واستعرض العوضي املعوقات التي يواجهها 
قطاع االتصاالت في الكويت بس����بب الرقابة التي 
تفرضها وزارة املواصالت عل����ى تعرفة املكاملات 
الدولية، وقال إن كل األسعار حتت مراقبة الوزارة 
ألنها متتلك وحدها بوابة االتصال الدولي، وأضاف أن 
هذا ال يسمح للمشغلني بتقدمي عروض أو خصومات 
على املكاملات الدولية، وأكد أن وجود هيئة مستقلة 
سيزيد من حدة املنافسة في سوق الهواتف الثابتة 
واالتصاالت الدولية مما يؤدي إلى خفض تعرفة 

املكاملات وحتسني اخلدمات. 
وسيتوافر »التقرير: الكويت 2010«، في نسخة 
مطبوعة وأخرى شبكية، ويأتي ضمن مطبوعات 
»أكسفورد بزنس جروب« التي تعد املصدر الرئيسي 
للمعلومات حول االقتصادات الناشئة والنامية في 

م.جنيب العوضي خالل لقائه مع مراسلة »أكسفورد بزنس جروب«جميع أنحاء العالم. 

لقطة جماعية للدفعة الثالثة من خريجي »األهلي«

)فريال حماد(بدر بوراشد متحدثا خالل اجلمعية العمومية

 »األهلي« ُيخّرج الدفعة الثانية
من المتدربين الجدد

بوراشد: »أثمان« ليست بحاجة لقانون االستقرار 
والحكومات هي من تقود العمل وقت األزمات

احتفل البنك األهلي بتخريج الدفعة الثانية 
من املتدربني اجلدد الذين امتوا البرنامج التدريبي 
ملدة ثالثة أشهر حيث بلغ عدد اخلريجني 25 
التدريبي تنمية  البرنامج  خريجا واستهدف 
وصقل املهارات املهنية للكوادر الش����ابة مبا 

يتناسب مع متطلبات القطاع املصرفي وحتقيق 
طموحاتهم املهنية ومت التركيز في الدورة على 
االحتياجات املهنية للعمل املصرفي احلديث.

وبهذه املناسبة أعرب رئيس املديرين العامني 
ورئيس اجله����از التنفيذي كولن بلومان عن 

إعجابه مبستوي اخلريجني في أكادميية البنك 
األهلي ومتنى لهم حتقيق مزيد من النجاح في 
بداية حياتهم املهنية ف����ي البنك األهلي واكد 
استمرار خطة البنك األهلي في توظيف أكفأ 

الكوادر في القطاع املصرفي.

مش����يرا إلى أن التحرك الوحيد 
الذي قامت به احلكومة هو قانون 
االستقرار املالي الذي مازال ينتظر 

إقراره من قبل مجلس األمة. 
 وع����ن أداء الس����وق قال إن 
البورصة تدور في نفس احللقة 
فاالقتصاد متوقف منذ عام فماذا 
ننتظر منها مشددا على ضرورة 
قيام احلكومة بتبني مش����اريع 
تنموية وإسنادها للقطاع اخلاص 
وحتريك مشاريع ال� B.O.T واملدن 
اإلسكانية اجلديدة وغيرها مشيرا 
إل����ى أن احلكومات التي حتركت 
قاربت عل����ى اخلروج من األزمة 
الت����ي تتقاعس لن  واحلكومات 

تخرج من األزمة.
 ونصح بوراش����د املتداولني 
واملستثمرين في البورصة على 
اإلبقاء على أس����همهم مشيرا الى 
أن األسعار وصلت إلى مستويات 
متدني����ة وال ميكن أن نطلب من 
البيع بهذه  املس����تثمر الصغير 

األسعار إال اذا كان مضطرا.
 واوضح أن الشركة تركز على 
مجاالت عملها في إدارة احملافظ 
وإدراج الشركات واعادة هيكلتها 
موضحا أن الشركة لم تقلص حجم 
محافظها بالسوق بشكل كبير عقب 
األزمة ولكن املشكلة انه ال يوجد 
حجم كبير للتداول مشيرا إلى أن 

الشركة تدير محافظ عمالء حجمها 
يصل إلى 150 مليون دينار.

 وعن مشاريع الشركة اجلاري 
تنفيذها قال بوراشد ان الشركة 
مس����تمرة في تنفيذ مشاريعها 
التي بدأتها قبل األزمة ومن بينها 
مشروع اجلوهرة في قطر بحصة 

تبلغ 5 ماليني دوالر.
 وأوض����ح أن األزم����ة املالية 
العاملية أدت إلى تداعيات خطيرة 
عصفت باألسواق املالية العاملية 
وأصابت الكويت أكثر من غيرها 
بسبب تأخرنا في إيجاد احللول 
املناسبة، مستدركا بان عام 2008 
كان من أكثر السنوات اضطرابا 
في أسواق األوراق املالية مبا في 
ذلك السوق الكويتي الذي أنهى 
عام 2008 بتراجع نس����بته %45 

منذ بداية العام. 
 واس����تدرك بأن السوق فقد 
خالل األزمة م����ا يقارب 41% من 
قيمته الرأسمالية في نهاية 2007، 
كما استمر التضخم في تشكيل 
مصدر قل����ق بالنس����بة جلميع 

الكويت حيث وصل إلى %11. 
 وقال إن أسعار النفط ساهمت 
إلى حد كبير في زيادة تداعيات 
األزمة على السوق حيث تراجعت 
مستوياته السعرية إلى ما يقارب 
ال� 50 دوالرا للبرميل، األمر الذي 

انعكس سلبا على الفوائض املالية 
النفطية ومنها الكويت. 

 ولفت الى أن الشركة ليس 
عليها مديونيات للبنوك، حيث 
قام مجلس إدارة الشركة بعمل 
التسويات الالزمة لضمان حقوق 
الشركة قبل الغير وعدم التأثر 
باألزم���ة قدر اإلم���كان، كما مت 
االنتهاء من املعايير التي تتناسب 
مع متطلبات بنك الكويت املركزي 
ووزارة التجارة وسوق الكويت 
لألوراق املالية، مش���يرا الى أن 
الش���ركة قامت بتعيني ش���ركة 
Delliotte لتقدمي خدمات املراجعة 
الداخلية حلسابات الشركة وإعداد 
دليل السياس���ات واإلجراءات 
والهي���كل التنظ��يمي والكوادر 
والدرج���ات الوظيفية اخلاصة 

بالشركة.
وتوقع بوراشد االنتهاء من 
متطلبات اإلدراج في البورصة 

بنهاية السنة الثالثة. 
 وقد أقرت عمومية الش����ركة 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
7% أرباحا نقدية عن السنة املالية 
املنهية في 2008/12/31 واملوافقة 
على التعامل مع أطراف ذات صلة، 
العمومية  امليزاني����ة  مع اعتماد 
املجمعة وبيان الدخل عن السنة 
املالية املنتهية في 2008/12/31. 

شملت 25 خريجًا لصقل مهاراتهم المهنية

عموميتها أقرت توزيع 7% نقدًا عن بيانات 2008

عمر راشد 
 أك����د رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة أثمان 
االس����تثمارية بدر بوراش����د أن 
الشركات حاليا بحاجة إلى قيام 
الدولة بضخ مش����اريع لتحريك 
عجلة االقتصاد وإقدام البنوك على 
اإلقراض مضيفا أن الكويت بحاجة 
إلى خطوات تنمية لالقتصاد احمللي 
فقد قامت السعودية بزيادة اإلنفاق 
500% وقط����ر اش����ترت األصول 
املسمومة ودعمت البنوك واشترت 
من األس����واق واإلم����ارات دعمت 
السوق واشترت األصول املسمومة 

ودعمت البنوك بودائع. 
البنوك احلكومية   وعن دور 
قال ان البنوك مأمورة من احلكومة 
ومن قبل البنك املركزي وقانون 
املالي فماذا تصنع؟  االس����تقرار 
مشيرا الى أن الشركات حتى تطلب 
من البنوك قروضا البد أن تدخل 
في مشاريع وال ميكنها أن تطلب 
قروضا وليس لديها مشاريع الفتا 
إلى ان الكويت في وقت األزمات هي 
من تقود العمل وليس الشركات 
مضيفا حتى اآلن ال نرى ش����يئا 

نسمع جعجعة وال نرى طحنا.
 وبني أن »أثمان االستثمارية« 
ليست بحاجة للدخول حتت مظلة 
قانون االستقرار املالي مشيرا إلى 
أن الش����ركة تعمل على تقليص 
مصروفاتها قدر اإلمكان واالنتظار 
حتى تتحسن حتسن األمور في 

العام املقبل.
 وقال إن الشركة ليست مدينة 
بأي مطلوبات للبنوك وعالقتها 
تنحصر ف����ي املالك وأطراف ذات 
الصلة، مضيفا ان املش����كلة التي 
تواجه الش����ركة في هذه املرحلة 
هي عدم وجود استثمارات بسبب 
شح السيولة وعدم توافر متويل 
من قبل البنوك نتيجة عدم إقرار 
إجراءات حكومية لتحريك االقتصاد 
على غرار الدول اخلليجية األخرى 


