
االحد 14 فبراير 2010   39اقتصاد
المشاركون في حلقة نقاشية نظمتها جمعية اإلعالن العالمية:

التدقيق والشفافية شرط االستثمار الناجح في صناعة اإلعالم واإلعالن
منى الدغيمي 

االرتف���اع الضخ���م في حجم 
االنف���اق االعالني على وس���ائل 
االعالم املختلفة وانفتاح س���وق 
الطباعة والنش���ر وارتفاع أعداد 
املطبوعات بش���كل غير مسبوق 
وأهمية االستفادة بشكل أفضل من 
هذه الثورة االعالمية واالعالنية، 
وضرورة توافر الشفافية التي ال 
تتحق���ق اال باالفصاح عن جميع 
املعلومات عبر عملية تدقيق كانت 
أهم االش���كاليات التي أثيرت في 
حلقة نقاش���ية نظمتها اجلمعية 
العاملي���ة لالعالن ف���رع الكويت 
وسلطت فيها الضوء على أهمية 
التدقيق في صناعة االعالم ومدى 
خدمته للصناعة االعالنية وذلك 
 BPA Worldwide باستدعاء مؤسسة
التي تعد من أقدم املؤسسات غير 
الربحية العاملة في هذا املجال. 

في البداية أفاد املدير التنفيذي 
ملؤسسة BPA Worldwide ستيود 
ولكسون بأن عمليات التدقيق التي 
تتوالها املؤسسة تزود املعلنني 
مبا يضمن لهم أن الصحيفة التي 
اختاروها لالستثمار فيها تصل 
الى اجلماهير املستهدفة  بالفعل 

من اعالناتهم النوعية.
واستعرض في مداخلته أهمية 
دور التدقيق في صناعة االعالن 
واالعالم، مشيرا الى ان السوق في 
دول اخلليج مرت بتحول كبير مبا 
يخص ارتباط املعلنني بالناشرين 
وعمليات التدقيق، وتابع انه في 
عام 2004 قام االحتاد اخلليجي 
للمعلنني GCCAA بخطوة من أحد 
أكبر أعضائها وهي شركة يونيليفر 
بالضغط من أجل احلصول على 
تدقيق تفصيلي للوسائل االعالنية 
املتواجدة في الس���وق، من أجل 

شأنه أن يفقد الشفافية لدى القارئ 
واملعلن وأن يلحق الفشل باخلطة 
التسويقية وينعكس بالسلب على 
اإلعالن ويحرف مساره ويصبح 
وسيلة ال لتحريك عجلة االقتصاد 

بل للضرر مبيزانية املعلن.
و أفاد ب���أن الصحف التي لن 
الش���فافية والتدقيق  تتبع مبدأ 
ستفقد مكانتها وتخسر حصتها 

السوقية.
 وعن إحجام الصحف ووسائل 
اإلعالن األخ���رى عن اللجوء إلى 
مؤسسات عاملية للتدقيق كشف 
األصفهاني أن هن���اك نقصا في 
التدقيق  الوعي بأهمية عملي���ة 
وهن���اك خ���وف م���ن املعلومة 
التدقيق واضاف:  وغياب لثقافة 
إذا أدركنا فعال مدى أهمية التدقيق 
والدور االيجابي الذي يلعبه على 
مستوى صناعة اإلعالن ستضطر 
كل وس���ائل اإلعالم إلى أن تلجأ 
إلى مؤسسات عاملية لتثبت مدى 
شفافيتها ومصداقيتها من ناحية 
وتساعدها على احتالل اكبر حصة 

في السوق.
وردا عن س���ؤال ه���ل الوقت 
مناسب لدخول مؤسسات التدقيق 
اإلعالمي للكويت، أفاد األصفهاني 
بأن الوقت يعتبر مناس���با جدا 
السيما ان األزمة قد فرضت واقعا 
مغايرا بعد الضغط على امليزانيات 
اإلعالنية مما جعل مديري اإلعالن 
يعتمدون توجيه الصرف اإلعالني 

في االجتاه الصحيح.
و عقبت نائب رئيس جمعية 
اإلعالن العاملية ومستشار اإلدارة 
التنفيذية بالبنك الكويت الوطني 
إقب���ال احلداد بقوله���ا ان عملية 
التدقيق شرط من الشروط التي 

يعتمد عليها املعلن.

اليومية في ذلك الوقت كان عددها 
ال يتعدى 6 صحف.

و أضاف انه منذ التحرير إلى 
اليوم لم تسترجع الكويت مكانتها 
السابقة في هذا املجال مؤكدا انه 
من الضروري أن تولي وس���ائل 
اإلعالم أهمية للتدقيق السيما في 
ظل تكاثر وسائل اإلعالم واملنافسة 
فيم���ا بينها. وع���اب على بعض 
الصحف مبالغتهم في نشر أرقام 
مبالغ فيها على نسبة املقروئية 

والتوزيع جلذب املعلنني.
و نبه األصفهاني على مسألة 
املغالطة واملبالغة في األرقام التي 
تزعمها بعض الصحف وتتباهى 
بها عبر الالفتات للتسويق السمها 
اإلعالني، مش���يرا إلى أن هذا من 

تنفيذ التدقيق إال في عدد ضئيل 
من الصحف العربية قال ولكسون 
التدقيق جديد نسبيا  إن مفهوم 
الدول العربية، مش���يرا الى  في 
انه مع تزايد املطالبات من جانب 
املعلنني باالط���الع على ما يدعم 
الناشرين، نتوقع حدوث  مزاعم 
التغيير قريبا في سوق مجلس 

التعاون اخلليجي.
من جهته قال رئيس اجلمعية 
الدولية لإلعالن لؤي األصفهاني 
في تصريح خاص ل� »األنباء« على 
هامش احللقة النقاشية ان التدقيق 
ليس جديدا في الكويت حيث كان 
يطبق قبل الغزو، مشيرا إلى أن 
قطاع النشر في الكويت كان يولي 
اهتماما للتدقيق رغم أن الصحف 

الى أن منظمة BPA العاملية منظمة 
غير ربحية تتمتع بدرجة عالية من 
املصداقية وتتبنى معايير معترفا 

بها دوليا.
 وختمت بقولها: »نحن نرى 
أنفس���نا نتوس���ط مثلثا بحيث 
يكون على رأس���ه املعلنون فهم 
من ميلكون امليزانية اإلعالنية ومن 
يضخون التمويل، وفي احدى زوايا 
املثلث هناك الناشرون وفي الطرف 
اآلخر هناك ال���وكاالت اإلعالنية 
والتسويقية التي تعمل حلساب 
املعلنني. والوقوف في منتصف 
هذا املثلث يعني التعامل مع كل 
طرف من أطرافه مبس���توى ثقة 

وشفافية متساويني«.
وردا على س���ؤال ملاذا ال يتم 

في منطقة الشرق األوسط أسني 
أمان بقولها: سيدرك قطاع صناعة 
الصحف أهمية التدقيق والشفافية 
عندما يجد أن القراء املثقفني من 
اجليل اجلديد يطالبون بشفافية 
أكبر في جميع نواحي حياتهم. 

وتابعت أن صحيفة اجلزيرة 
السعودية قد أحرزت السبق في 
تعزيز نهج التدقيق واحملاسبة في 
حقل االعالم، ليس داخل اململكة 
العربية السعودية وحدها فحسب، 
بل بني دول اخلليج العربية قاطبة 

كذلك.
و بينت أمان أن عملية تدقيق 
منظمة BPA العاملية للتحقق من 
االنتشار والتوزيع مسألة مهمة، 
على صعيد العالم كذلك، مشيرة 

الى اتخاذ قرار االنتساب لعضوية 
منظمة BPA العاملية للتحقق من 

االنتشار والتوزيع. 
وتابع: عندما قررت اجلزيرة، 
بش���كل انفرادي، أن تصبح أول 
صحيف���ة في تاري���خ الصحافة 
السعودية تعلن عن أرقام توزيعها 
واشتراكاتها، أرادت أن تنقل بذلك 
رسالة واضحة الى قرائها تقول 
لهم ان صحيفته���م تولي أهمية 
فائقة للمصداقية. وكان الطريق 
نحو االنضمام لعضوية منظمة 
BPA العاملية قد متهد بعد أن أذعنا 
علنا أرقام توزيع صحيفتنا من 
خالل شهادة موثقة من »الشركة 

الوطنية املوحدة للتوزيع«.
وعقبت مديرة تطوير األعمال 

توثيق االنفاق االعالني في وسيلة 
أو أخرى كالتلفزيون أو الراديو 

أو االعالنات اخلارجية.
ومب���ا يتعل���ق باملطبوعات 
حتديدا، ق���ال ان املعلنني الكبار 
طالبوا بتحرك سريع في عمليات 
التدقي���ق نظرا ألنه���م أصبحوا 
شديدي االنتقائية، وحتمت عليهم 
الضرورة تقدمي أسباب واضحة 
الختي���ار بعض املطبوعات دون 

غيرها.
واس���تعرض مث���ال صحيفة 
الى  اجلزيرة السعودية، مشيرا 
أن الثورة االقتصادية التي شهدتها 
اململكة العربية السعودية على مدى 
السنوات القليلة املاضية، كانت أهم 
العوام���ل التي دفعت »اجلزيرة« 

»فرونت الينرز« تعلن
 اسم الفائز بجهاز بالك بيري

في جميع األسواق التي تتواجد بها المجموعة

»كيوتل« و»هواوي« توقعان اتفاقية
لدعم عالقة إستراتيجية طويلة المدى 

عمالئنا الذين س����وف يتمتعون 
بخدمات اتصاالت السلكية عالية 
اجلودة وعاملية املس����توى، كما 
أنها س����تتيح لهواوي توس����يع 
نطاق نشاطها من خالل الرقعة 
اجلغرافية الواس����عة التي تقوم 

مجموعة كيوتل بتغطيتها«.
وباإلضافة إلى الفوائد العائدة 
على العمالء، س����وف متكن هذه 
االتفاقية مجموعة كيوتل أيضا 
من تنظيم العمليات الدولية عبر 
أنها سوف  جميع شبكاتها، كما 
تفتح مجاال أفضل إلدارة التكلفة 

واملوارد. 
ويقول د.دينج شاهوا، رئيس 
هواوي الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا: »تعمل شركتنا مع العديد 
من الشركات العاملية الرائدة في 
مجال االتصاالت ويس����عدنا أن 
نتعاون في هذا الصدد مع مجموعة 
كيوتل التي تتقدم بشكل ملحوظ 
لتصبح واحدة من أكثر الشركات 
تطلع����ا البتكارات مس����تقبلية 

متطورة في مجالها.

كل املستويات وفي جميع األسواق 
التي نتواجد بها. ومن هذا املنطلق، 
تأت����ي هذه الش����راكة مع هواوي 
كخطوة اس����تراتيجية، خاصة ملا 
لديهم من سجل أعمال ناجح في 
مجال حلول وخدمات الش����بكات 
املتطورة، وريادتهم في هذا املجال 
من خالل استثماراتهم املستمرة في 
البحوث والتطوير. فهي ش����راكة 
من ش����أنها أن تعود بالنفع على 

التابع����ة للمجموعة.  الش����ركات 
ويسري هذا العقد ملدة عام واحد 
قاب����ل للتجديد ملدة عامني آخرين 

مبوافقة كيوتل إنترناشونال.
ويقول د.ناصر معرفية الرئيس 
التنفيذي ملجموعة كيوتل: »نحن 
نسعى في مجموعة كيوتل دائما 
لتقدمي أح����دث وأفضل املنتجات 
واخلدمات ف����ي قطاع االتصاالت، 
لذلك فإننا نلت����زم باجلودة على 

انترناشونال  أعلنت كيوتل 
عن توقي����ع اتفاقي����ة إطار مع 
ش����ركة هواوي، لدع����م عالقة 
اس����تراتيجية طويلة املدى في 
جميع األسواق التي تتواجد بها 

مجموعة كيوتل.
تقوم شركة هواوي في إطار 
الشراكة بتزويد مجموعة  هذه 
كيوتل بأح����دث تقنيات البنية 
التحتية لالتصاالت الالسلكية 
في جميع األسواق التي تتواجد 
بها املجموعة. وتشمل هذه البنية 
التحتية نشر شبكات محطات 
التقوية اخلاصة بهواوي والتي 
تعمل بنظام اإلدارة املوحدة أو
Single RAN وغيرها من حلول 
وخدم����ات أنظم����ة الش����بكات 

املبتكرة. 
وتنص االتفاقي����ة املوقعة 
بني مجموع����ة كيوتل وهواوي 
على عدد من الشروط واملعايير 
وتخفيض����ات متزاي����دة عل����ى 
األسعار، بناء على احلجم الكلى، 
على معدات الش����بكات جلميع 

أعلنت شركة »فرونت الينرز« اس����م الفائز بجهاز بالك بيري، 
 ضم����ن حملتها التس����ويقة التي رافقت إطالق املوق����ع اإللكتروني 
»GOGO - FOOD.com« والذي يقدم خدمة طلب الطعام عبر االنترنت 
مدعوما بخدمة العمالء. وبهذه املناسبة صرح املدير العام م. صاحب 
خاج����ة قائال: أن »فرونت الينرز« نظمت ف����ي يناير املاضي حملة 
تس����ويقية ملوقع gogo-food اإللكتروني، أعلنت خاللها عن فرصة 
الربح بجهاز بالك بيري � مقدم من شركة كونسبت الوكيل املعتمد 
جلهاز البالك بيري � ملن يق����وم بأكبر عدد ممكن من الطلبات عبر 
املوقع، وذلك حلث العمالء على زيادة طلباتهم وجتريب أكبر عدد 
ممكن من املطاعم املشتركة في املوقع.  وكانت اجلائزة من نصيب 
امنال محمد، التي عبرت عن س����عادتها العارمة لفوزها بجهاز بالك 
بيري القيم، وأبدت امتنانها العميق لشركة »فرونت الينرز« املسؤولة 
عن موقع gogo-food، مش����يدة بالدور الكبير ملوظفي مركز خدمة 
العمالء الذين كانوا يس����هلون ويتابعون عملة الطلب في كل مرة 
تطلب فيها حتى يتأكدوا من وصول الطلب لها في أسرع وقت ممكن 

ودون أية أخطاء. 

أحد الفائزين يتسلم جائزته

د.دينج شاهوا د.ناصر معرفية 

من هي »بي بي إيه وارلد وايد«؟
 

تولت »بي بي ايه وارلد وايد«، وهي منظمة ال تسعى إلى حتقيق 
الرب��ح وتتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها، عملية التدقيق لصالح 
الصحف ووسائل اإلعالم األخرى. وتعد »BPA Worldwide« من أقدم 
املؤسس��ات غير الربحية العاملة في ه��ذا املجال، حيث انطلقت من 
مقرها الرئيسي بالواليات املتحدة األميركية منذ نحو 76 عاما أثناء 
الكساد الكبير. ونبعت الفكرة األولى لتأسيسها من أن املعلنني القلة 
الذين كان��وا يحتفظون مبيزانية محددة لإلعالنات كانوا حريصني 
كل احلرص على السيطرة على هذه امليزانية وصرفها في املجالت 
واجلرائد التي س��تأتي لهم بنتيجة فعلية في أزمة كهذه. وفي نفس 
الوقت كان الناش��رون الذين اس��تطاعوا أن يستمروا رغم الكساد 
الكبير، يرغبون في إثبات أنهم ما يزالون يطبعون ويوزعون بالقدر 

الذي وعدوا السوق به ولذلك فهم أهل الستثمار املعلنني.
ومن التقاء رغبات كل من املعلنني والناشرين، تأسست BPA كجمعية 
جتارية غير ربحية في الواليات املتحدة، ومتلك اليوم 8 فروع عاملية، 
بفرع وحيد في الش��رق األوسط هو مكتبها في مدينة دبي لإلعالم 
الذي مت افتتاحه في أبريل عام 2006. ويكمن الهدف الرئيس��ي من 
عمل هذه املؤسسة في تسهيل عملية بيع وشراء اإلعالنات، لكن هذه 

الفكرة التي تبدو بسيطة تخبئ وراءها أساسيات مهمة.
)أحمد باكير(لؤي األصفهاني واقبال احلداد خالل احللقة النقاشية 


