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»الوطنية« و»أريكسون« تطلقان  Mobile Advertising عبر الهاتف النقال

.. وتخطط إلطالق خدمات
»موبايل موني« للخدمات المالية عبر الجوال

اعلنت مجموعة كيوتل خالل املؤمتر العاملي للهاتف 
اجلوال 2010 املنعقد في برشلونة عن خططها الطالق 
خدمات »موبايل موني«، اخلدمات املالية عبر اجلوال، 
امام عمالئها من قبل عدد من الشركات الدولية التابعة 
لها. وبالنظر الى تواجدها في 17 دولة، ولقاعدة عمالئها 
الكبيرة التي تبلغ 53 ملي����ون عميل، فإن مجموعة 
كيوت����ل على ثقة تامة بأن ط����رح اخلدمات اجلديدة 
سيش����هد طلبا كبيرا، كما يثق مديرو املجموعة بأن 
التعامالت املالية عن طريق اجلوال »موبايل موني« 
ستوفر الكثير من الفوائد االجتماعية واملالية، وذلك 
الرتفاع قيمة التحويالت املالية من قبل العاملني في 
منطقة اخلليج الى الدول اآلس����يوية سنويا، والتي 

تقدر مباليني الدوالرات. 
وم����ن ضمن اخلدم����ات املالية التي س����تطرحها 
كيوتل ضمن نط����اق اخلدمات املالي����ة التي تقدمها 
خدمة التحويالت املالي����ة الدولية اآلمنة عن طريق 
اجلوال، وخدمة الدفع عن طريق اجلوال واعادة تعبئة 

الرصيد. 
واوضح الرئيس التنفيذي ملجموعة كيوتل د.ناصر 
معرفيه قائال: هناك تبادل جتاري واقتصادي متزايد 
بني دول الشرق االوسط وشمال افريقيا وآسيا، لذا 
ستلعب خدمات موبايل موني دورا متزايد االهمية في 
تلك التبادالت، فمع تواجدنا القوي في هذه املنطقة، 
وارتباطنا الوثيق بأهم االسواق للتحويالت املالية 
مث����ل الهند والفلبني، فنحن عل����ى ثقة بأن مجموعة 
كيوتل ستلعب دورا مهما في تقدمي خدمات »موبايل 

موني« بطريقة متميزة ومنخفضة التكلفة. 
واظهرت ابحاث اجرتها مؤسسة جارتنر البحاث 
السوق ان اكثر من ثالثة مليارات شخص من البالغني 
حول العالم سيتمكنون من اجراء التعامالت الكترونيا 

ع����ن طريق الهواتف اجلوال����ة او عن طريق تقنيات 
االنترن����ت بحلول عام 2014، وف����ي الوقت ذاته فإن 
التطورات على صعيد االعمال التجارية واملصرفية 
واعمال الدفع باستخدام اجلوال جتعل من السهل تنفيذ 
التعامالت االلكترونية عن طريق الهواتف اجلوالة. 
وحتظى مسألة حتويل االموال بأهمية كبيرة في الشرق 
االوسط وآسيا وشبه القارة الهندية فبالنسبة للكثير 
من العاملني الوافدين، توفر حتويالتهم املالية عمودا 
فقريا الستقرار عائالتهم في اوطانهم، كما توفر لهم 

الكثير من الفوائد االقتصادية. 
فالهند، على سبيل املثال، تعتبر احد البلدان التي 
تتلقى اكبر مبالغ م����ن التحويالت املالية الى جانب 
الص����ني، فقد وصل مجموع قيمة االموال احملولة في 
نهاية 2008 ال����ى 50 مليار دوالر، اما املبالغ التي مت 
حتويلها الى الفلبني فقد سجلت رقما قياسيا وصل 

الى 16.4 مليار دوالر. 
ومجموعة كيوتل التي تفخر بشبكتها من الشركات 
التابعة في اسواق اخلليج وشمال افريقيا وجنوب 
شرق آسيا وشبه القارة الهندية، مطمئنة متاما الى 
قدرتها على تقدمي خدمة مغرية ومنخفضة التكلفة، 
واضاف����ة مجموعة من اخلدم����ات املتطورة اليها مع 

تطور هذه التقنيات والوسائل. 
واختتم بالقول: لقد اكتسبت مجموعة كيوتل فهما 
عميقا الحتياج����ات عمالئنا الكثر، وتبني ابحاثنا ان 
خدم����ات »موبايل موني« هي من اكثر اخلدمات التي 
ينتظرها العمالء في عدد من االسواق، وهدفنا هو ان 
نصبح من بني الشركات الرائدة في هذا املجال خالل 
الس����نوات القليلة املقبلة، بحيث نتمكن من توفير 
خدمات »موبايل موني« ملاليني العمالء بطريقة موثوقة 

ومنخفضة التكلفة.

برشلونة ـ إسبانيا ـ زكي عثمان:
أطلقت الشركة الوطنية لالتصاالت وشركة 
أريكسون خدمة Mobile Advertising عبر الهاتف 

النقال وذلك للمرة االولى في الكويت.
وبهذه املناسبة قال املدير العام والرئيس 
التنفي���ذي في الوطنية لالتصاالت س���كوت 
جيجنهامير في مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
في اس���بانيا على هامش قمة املجلس العاملي 
لالتصاالت املتنقلة الذي عقد منتصف الشهر 
املاضي في القصر الوطني في برشلونة: انه مت 
اختيار شركة اريكسون لتوفير هذه اخلدمة التي 
ستوفر فرصا للمعلنني واملشغلني ومستخدمي 
الهاتف على حد سواء، امكانية الوصول الى 

املستهلكني بطريقة هادفة وسريعة.
 وأشار جيجنهامير في بيان صحافي إلى أن 

اخلدمة اجلديدة املتاحة عن طريق الهاتف النقال، فصلت لتوفر للمعلنني 
إمكاني���ة جعل زبائنهم راضني وعلى علم بآخ���ر التطورات واألخبار ذات 
العالقة والعروض اخلاصة وكذلك الف���رص املتنوعة للفوز باجلوائ���ز، 
خاص���ة وأن الناس يبحث���ون عن أفضل العروض ف���ي أفضل األماكن ما 
يجعل فكرة تقدمي خدمة االعالن ع���ن طريق الهاتف النقال، طريقة مثلى 

لتلبية هذا الهدف. 
من جانبه أعرب رئيس وحدة التسويق في الشرق االوسط في شركة 
اريكس���ون بو اريك عن سعادته للشراكة الى مت االتفاق عليها مع الشركة 
الوطنية لالتصاالت لتوفير هذه اخلدمة التي من شأنها توفير فرص للمعلنني 
إليجاد قن���وات أخرى إلعالناتهم، موضحا أنه ملا كان الهاتف النقال يوفر 
وسيلة االتصال بني املعلنني واملستهلكني واملشغلني، فان شركة اريكسون 

على ثقة بأهمية هذه اخلدمة وما تقدمه للمستهلكني. 
وبني أنه من خالل قنوات الهاتف النقال، فان ش���ركة اريكس���ون توفر 

ملستخدمي هذه اخلدمة سلسلة من التسهيالت 
أهمها توصيل نفس محتوى اإلعالن في نفس 
صياغته الى اجلمهور املعني، مش���يرا الى أن 
تسويق الهواتف النقالة يخلق روافد عديدة 
ملشغلي الشبكة ووكاالت اإلعالنات، لتكاملها 

في خدمات مختلفة.
وبني أن شركة اريكسون حريصة على تقدمي 
ه���ذه اإلمكانيات من خالل تقدمي حل القنوات 
املتداخلة التي متكن كال من املشغلني ووسائل 
اإلعالم من الوصول الى املس���تهلكني بطريقة 
هادفة وسريعة، موضحا أن إعالنات الهواتف 
النقالة تتفاعل وتتأقل���م لتكون مالئمة لكل 
مستخدم، كما أنها فصلت لتناسب جميع األعمار 

واألجناس واالهتمامات الشخصية.
واش���ار الى أن احلصول على هذه اخلدمة 
من الوطنية سهل ومالئم للجميع حيث ان مشتركي الوطنية سيحصلون 
على رس���الة هاتفية قصيرة تطلب منهم اإلجابة عن ثالثة أسئلة تساعد 
املعلنني لفهم طبيعة املس���تهلكني بش���كل أفضل. ان هذه اخلدمة اجلديدة 
تسمح للمس���تهلكني باختيار عدم الرغبة في استقبال الرسائل التجارية 
في أي وقت. وباإلضافة الى الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف، يستطيع 
املشتركون أيضا أن يختاروا تبادل املعلومات عن طريق شبكة االنترنت 
مثل االهتمامات، الوظيفة، مكان السكن، اجلنسية، اللغة، اجلنس، العمر 

وغيرها.
كما أن املشتركني الذين يرغبون في تسلم هذه اخلدمة سيحصلون على 
رسائل حول العروض في الكويت. وعلق بو بأن التداخل بني اإلعالن عن 
طريق وسائل اإلعالم وعن طريق الهاتف النقال سيوفر ثورة تكنولوجية 
جديدة. ان محتوى اإلعالن س���يوفر مساحة ألنواع مختلفة من اإلعالنات 

مبا فيها مقاطع الڤيديو.

للمرة األولى في الكويت وعلى هامش مشاركتها في قمة المجلس العالمي لالتصاالت المتنقلة في برشلونة

سكوت جيجنهامير مع الزميل زكي عثمان خالل املؤمتر الصحافي

د.ناصر معرفية وروب ويلز خالل املؤمتر الصحافي إلعالن الشراكة

الزميل زكي عثمان أمام القصر الوطني في برشلونة الذي احتضن أعمال القمة

»كيوتل« توّقع شراكة إستراتيجية 
مع »يونيڤيرسال ميوزيك« لتوفر نحو 120 ألف أغنية

برشلونة ـ إسبانيا ـ زكي عثمان
أعلنت مجموع����ة كيوتل عن 
توقيع مذكرة تفاهم إلبرام شراكة 
استراتيجية جديدة مع مجموعة 
يونيڤيرسال ميوزيك جروب والتي 
ستمكن مجموعة كيوتل من توفير 
موس����يقى بال حدود لعمالئها في 
جميع األسواق الدولية التي تزاول 

فيها نشاطها.
ومبوجب بنود االتفاقية التي 
تعتبر األولى من نوعها في منطقة 
أفريقيا،  الشرق األوسط وشمال 
يح����ق ملجموعة كيوتل وبش����كل 
حصري ان توفر لعمالئها خدمة 
تنزيل املوس����يقى بال حدود عن 
طريق الهاتف اجلوال واإلنترنت، 
مما ميكنهم من إنشاء مجتمعات 
خاصة لتب����ادل األغاني، والبحث 
عن أحدث ما يقدمه عالم املوسيقى 
في العالم، كما يس����تطيع عمالء 
كيوتل حضور احلفالت الغنائية 
التي تنظمها شركة يونيڤيرسال 
ميوزيك حصريا، باإلضافة الى أي 

من املناسبات العاملية األخرى.

وذلك من خالل دمج املوس����يقى 
والڤيديو وأخبار املجتمع والترفيه، 
الى اإلصدارات األولية  باإلضافة 
الغنائية، كما ستتيح  لأللبومات 
مجموعة كيوت����ل للعمالء ايضا 
االلتق����اء بنجومه����م املفضل����ني 
الكتروني����ا، والتفاعل مع مجتمع 
محبي املوسيقى«. وقال كبير نواب 
الرقمية  رئيس قسم التسجيالت 
في »يونيڤيرسال ميوزيك« روب 
ويلز: »يسعدنا في »يونيڤيرسال 
ميوزي����ك« ان ندع����م إطالق هذه 
اخلدم����ة اجلديدة م����ن مجموعة 
كيوتل، والتي ستصل الى قاعدة 
عريضة من اجلمهور في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، فمن 
خالل العمل معا سنوفر مجموعة 
من افضل املوسيقى في العالم الى 
اجلميع«. ومن بني أوائل األسواق 
التي ستطرح فيها اخلدمة اجلديدة 
خالل 2010 كل من الكويت وقطر 
وسلطنة عمان، مع وجود خطط 
لطرحها في أسواق اخرى على مدار 

األشهر املقبلة.

اليومي����ة، وتضمن هذه االتفاقية 
ان تس����تمر مجموعة كيوتل في 
دعم احتياجات عمالئها«.\ واضاف: 
»سنوفر جتربة تفاعلية متميزة 
لالستماع باملوسيقى باالشتراك 
مع يونيڤيرسال ميوزيك جروب، 
والتي ستفوق توقعات اجلميع، 

في جميع انحاء العالم من خالل 
هواتفهم اجلوالة واإلنترنت. وبهذه 
املناس����بة قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة كيوتل د.ناصر معرفية: 
»يتزاي����د اعتم����اد عمالئن����ا على 
الهواتف اجلوالة واالنترنت كمصدر 
رئيسي للموس����يقى في حياتهم 

ومتتلك يونيڤيرسال ميوزيك، 
أكبر كتال����وج لألغان����ي في هذا 
القطاع من صناعة الترفيه بأكثر 
م����ن 120.000 أغني����ة ألكث����ر من 
3500 فنان من حقب فنية وأنواع 
موسيقية مختلفة وجميعها متاحة 
للمش����تركني في مجموعة كيوتل 

لتفتح الباب أمام عمالئها لعالم بال حدود من الموسيقى

البورصة املصرية تشهد أكبر عملية تسوية مالية في تاريخها

رامي لكح

القاهرة: شهد   � أسواق.نت 
القطاع املصرفي املصري مؤخرا 
أكبر عملية تسوية في تاريخه، 
حيث مت تسوية قروض بلغت 
قيمتها 1.5 مليار جنيه، بني رجل 
األعمال املصري الشهير والهارب 
رامي لكح وبني 19 بنكا مصريا، 
والبنوك ال� 19 كانت متثل نصف 
البنوك العاملة في مصر عندما 
اقترض منها لكح مبلغ 1.5 مليار 
جنيه وفر الى خارج البالد قبل 

10 سنوات.
وقال محامي رامي لكح طارق 
عبدالعزيز انه مت االنتهاء من 
التس���ويات مع جميع البنوك 
حيث قام لكح بسداد أكثر من 
1.420 مليار جنيه لهذه البنوك   
مبوجب تسويات نقدية سدد 
منه���ا جزءا كبي���را نقدا ، على 
أن الباق���ي ال���ذي يص���ل الى 
نح���و 200 مليون جنيه لبنك 
القاهرة س���يقوم بسداده على 
أقساط مجدولة على 10 سنوات 
بضمان���ات مرتبة على بعض 
املصان���ع اململوكة بالش���ركة 

القابضة »لكح جروب«.
وأش���ار عبدالعزيز الى انه 
مت ايضا توقيع عقود تصالح 
مع  كل من البنك األهلي بصفته 
وممثال لع���دد آخر من البنوك 
وبنوك مصر واملصرف املتحد 
ومت التصديق على تلك احملاضر 
العقاري  الش���هر  مبأموري���ة 
املختصة بحضور كل من ممثلي 

يرتفع بناء على شائعات امتام 
التس���ويات مع البنوك وقرب 
عودة لكح الى مصر وينخفض 

مع تواري هذه األنباء. 
ورفعت انباء التسويات سعر 
السهم من 1.60 جنيه الى نحو 
3.20 جنيهات، فيما يتم تداول 
السهم حاليا عند 2.70 جنيه. 
ويق����ول العض����و املنتدب 
بش����ركة املصريني في اخلارج 
الدارة احملافظ عيس����ى فتحي 
ان املس����تثمر في سوق خارج 
املقص����ورة مض����ارب بالدرجة 
االولى، فاالسهم في هذه السوق 
ال تخضع الي معايير وبالتالي 
فالتداول على اسهم »لكح جروب« 
تخضع للمضاربة وليس لقواعد 

التحليل املالي. 
وأكد ان ش����ركة لكح جروب 
حاليا ال يتبعها اال مصنعون فقط 
للمنظفات واللمبات وهي مصانع 
خاسرة وبالتالي سيكون هناك 
وقت طويل العادة هيكلة الشركة 
بالكامل حتى ميكنها العودة مرة 

اخرى للسوق الرسمية. 
يشار الى أن رامي لكح يقيم 
الفرنسية  العاصمة  حاليا في 
باريس حيث يتولى إدارة شركة 
الفاييت التي كانت تعتزم إصدار 
طبعة فرنسية من مجلة نيوزويك 
األميركية، ثم قام بشراء جريدة 
فرانس سوار املسائية، وضخ 
استثمارات ضخمة في سلسلة 

مقاه فرنسية.

على السهم في عام 2002 نظرا 
الش���ركة بقواعد  التزام  لعدم 
اإلفصاح ثم نقلته الى التداول 
خارج املقصورة، وهو اجلزء من 
البورصة الذي ال تخضع فيه 

الشركات لقواعد اإلفصاح. 
ورغم هروب رامي لكح من 
مصر منذ عام 2001 اال ان سهم 
»لكح جروب« ظ���ل في دائرة 
الضوء طوال هذه الس���نوات، 

التعثر اخلاص بتلك الشركات  ، 
حيث مت التقدم بطلب لرفع اسم 
رامي لكح م���ن قوائم التعقب 

والوصول . 

أسهم »لكح جروب«

اجلانب األه���م في القضية 
املتعل���ق باملس���تثمرين ف���ي 
اسهم »لكح جروب« فقد قامت 
البورصة املصرية بوقف التداول 

البنوك املعنية ومندوب البنك 
املركزي، مؤكدا انه بهذا التصالح 
يكون قد أغلق ملف املديونيات 
واملنازعات التي كانت قائمة مع 

هذه البنوك. 
أكد  التصال���ح  ومبوج���ب 
محامي مجموعة لكح أن األثر 
التصالح هو  له���ذا  الف���وري 
انقضاء الدعوى العمومية بكل 
بنودها وأوصافها وغلق ملف 

مصر تشهد أكبر تسوية مالية 
في تاريخها بين مقترض و19 بنكًا

ارتفاع قياسي لسهم »لكح جروب« في تداوالت خارج المقصورة

ثقة المستثمرين الخليجيين 
تنخفض 8.9 نقاط في فبراير

انخفض مؤشر شعاع كابيتال اخلليجي لثقة 
املستثمرين بواقع 8.9 نقاط خالل شهر فبراير بسبب 
التأثيرات الناجتة عن إعادة هيكلة ديون ش���ركة 
دبي العاملية. وبعد ارتفاع املؤش���ر خالل النصف 
الثاني من شهر ديسمبر نتيجة إعالن نخيل إعادة 
سداد الصكوك، فقد انخفض املؤشر نسبيا خالل 

الشهرين املاضيني ليستقر عند 105.6 نقاط. 
وانخفض املؤش���ر اإلماراتي بواقع 11.7 نقطة 
ليستقر عند 84.4 نقطة والسعودي بواقع 8.7 نقاط 
والقطري بواقع 5.8 نقاط. وقد تضمن استطالع 
الرأي للشهر اجلاري أسئلة حول معايير الشفافية 
واإلفصاح فيما يتعلق مبوضوع إعادة هيكلة ديون 

دبي العاملية. 
وأجمع املستثمرون على غياب الشفافية حول هذا 
املوضوع بينما تراوحت نسبة التصويت اإليجابي 
لألسواق اخلليجية، حيث حصل سوق دبي املالي 
على 70% من األسواق وسوق أبوظبي لألوراق املالية 
وناسداك دبي على 62.5%. كما حصلت السعودية 
على 12.5% والكويت على 27.5% وقطر والبحرين 
على 15%. وقال أوليفر شوتزمان رئيس االتصال 
املؤسسي في شعاع كابيتال على أداء مؤشر شعاع 
كابيتال اخلليجي لثقة املستثمرين، مشيرا إلى ان 
التالية املتعلقة  املستثمرين ينتظرون اخلطوات 

بإعادة هيكلة ديون دبي العاملية.
ان أحجام التداول التزال ضعيفة وكلفة التأمني 
ضد مخاطر الديون ف���ي دبي قد ارتفعت إلى 651 
نقطة خالل شهر فبراير. واضاف ان املستثمرين 
يتصرفون بش���كل حذر حني ينظرون إلى السوق 
اإلماراتي بشكل خاص واخلليجي بشكل عام. وبالرغم 
من ذلك، فإن املنظور املستقبلي للمستثمرين في 
األشهر الستة األولى من العام تبقى إيجابية مع توقع 
30% من املستثمرين حتسن الظروف االقتصادية 
بينما يعتقد نحو 10% من املس���تثمرين انخفاضا 
ف���ي األداء االقتصادي الع���ام. وتؤكد النتائج انه 
بالرغم من غياب االستقرار في السوق على املدى 
القصير، فإن املستثمرين يتوقعون حتسنا عاما 
خالل األشهر ال� 6 في دول مجلس التعاون اخلليجي. 

وه���ذا التوقع اإليجابي خالل األش���هر ال� 6 املقبل 
يش���مل أيضا القطاع العقاري واإلنشاءات ومواد 
البناء وقطاع املصارف واملؤسس���ات املالية حيث 
ستحقق جميع هذه القطاعات ربحية جيدة خالل 
هذه احلقبة. ويتوق���ع ان يحقق كل من قطاعات 
االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا ربحية أيضا مع 
حصولها على 35% من نسبة التصويت اإليجابي. 
أما بالنسبة إلى قطاع النقل واخلدمات اللوجستية 
فقد حصلت على 30% من التصويت وحصل قطاع 
الصناعات الثقيلة على 22.5% من التصويت، أما 
بالنسبة إلى أسواق األسهم، فاملنظور املستقبلي 
لألسواق اإلقليمية يبقى إيجابيا باستثناء سوق 

دبي املالي وناسداك دبي. 
وتبقى نظرة املستثمرين للسوق السعودي على 
حالها مع توقع 45% من املستثمرين ارتفاع أسعار 
األسهم، وقد حصلت قطر على 30% خالل شهر فبراير 
بينما توقع 12.5% من املستثمرين ارتفاع أسعار 
األسهم في السوق العماني و10% بالنسبة لسوق 
أبوظبي لألوراق املالية. وتشكل هذه البيانات املجمعة 
مؤشر شعاع كابيتال اخلليجي لثقة املستثمرين 
واملؤش���رات الفرعية لثقة املستثمرين في الدول 
اخلليجية ال� 6. وقد مت إجراء التقرير الثاني بني 5 
و16 من الشهر املاضي حيث شمل مجموعة أسئلة 
حول األوضاع االقتصادية الراهنة واملس���تقبلية 
وأسواق املال والقطاعات والسلع. ويتم احتساب 
مؤشر شعاع كابيتال اخلليجي لثقة املستثمرين 
واملؤش���رات الفرعية في الدول اخلليجية الست 
بناء على نتائج األس���ئلة الت���ي يتضمنها تقرير 
ش���عاع كابيتال اخلليجي لثقة املستثمرين وهي: 
نظرة املس���تثمرين الراهنة لألوضاع االقتصادية 
واملنظور املستقبلي لألش���هر ال� 6 املقبلة، نظرة 
املس���تثمرين الراهنة ألسواق األس���هم واملنظور 
املس���تقبلي لألش���هر ال� 6 املقبلة. ويتراوح مدى 
املؤشر الرئيسي واملؤشرات الفرعية بني 0 و200 
نقطة. ويعد املؤشر إيجابيا إذا جتاوز مستوى ال� 
100 نقطة بينما يعد سلبيا إذا انخفض عن مستوى 

ال� 100 نقطة.

غياب الشفافية حول إعادة هيكلة ديون »دبي العالمية«


