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 الرئيس التنفيذي حـوار
لشركة »ڤيڤــا« 
في حـوار شامل
 لـ »األنباء«

 العوضي: 18% حصة »ڤيڤا« السوقية نهاية 2010 
7% النمو المتوقع لقطاع االتصاالت  إذا تم تنفيذ خطة التنمية

بداي��ة ن��ود معرفة ماهية الق��رض الذي وقعته »ڤيڤ��ا« مع »هواوي 
تكنولوجيز« بقيمة 270 مليون دوالر خالل األيام املاضية؟

قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية متويل متوافقة مع أحكام 
الش����ريعة اإلسالمية، لدعم مشاريع الش����بكة في البنية التحتية 
حيث ستشهد املزيد من التوسعات، و»هواوي« هي إحدى الشركات 
املوردة لش����ركة االتصاالت الكويتية ڤيڤا وهي في الوقت نفسه 
أحد املوردين لالتصاالت السعودية في البحرين، وبالتالي هناك 
عالقة إس����تراتيجية بني ڤيڤا واالتصاالت الس����عودية من ناحية 
وهواوي م����ن ناحية أخرى، واختيارنا لش����ركة هواوي يعد من 
بني املس����ائل اإلستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة في املرحلة 
املقبلة لتأسيس وتقوية البنية التحتية للشركة. أما عن طبيعة 
االتفاقية، فنحن عندما نقوم بالش����راء من »هواوي تكنولوجيز« 
لتوس����يع البنية التحتية وتقوية الشبكات من خالل القرض يتم 
تسديده على دفعات لشركة هواوي والتي تعرف في هذه احلالة 

.Vender Finance باسم املمول املورد
وما تأثير القرض على مركز »ڤيڤا« في السوق احمللي واخلارجي؟

لن يؤثر على وضع الش���ركة خارجيا ولكنه س���يؤثر إيجابا بال 
شك على وضع الشركة في السوق احمللي من خالل توسيع شبكتها 
احمللية وتطوير قدراتها على تقدمي خدماتها، والقرض سيعزز وضع 
الشركة في السوق فالشركة حققت أرقاما لم تكن متوقعة حيث جاءت 
جميعها باإليجاب وفوق التوقعات املوضوعة وذلك رغم املعوقات 
التي تقف أمام الشركة والتي على رأسها مشكلة األبراج حيث نأمل 

أن حتل املشكلة قريبا.

  جاذبية السوق

كي��ف تفس��ر التناق��ض بني جاذبي��ة س��وق االتص��االت الكويتي 
للمس��تثمرين اخلليجيني والعامليني وخروج شركات محلية من السوق 

مفضلني التوسع احمللي؟
جاذبية السوق تأتي في ظل االس���تخدامات املتزايدة من جانب 
املقيمني واملواطنني في الكويت بش���كل ملحوظ لتقنيات وخدمات 
االتص���االت املتنقلة، فهناك منو ملحوظ في الس���وق وفيه إيرادات 
جيدة في قطاع االتصاالت وهناك تنافس شديد بني الشركات الثالث 
الرئيسية في احلصول على حصة سوقية أكبر من السوق مستقبال 
وهذه اجلاذبية من املتوقع أن تزيد جلذب العمالء، فالس���وق ثمني 
للجميع. وبذلك فإن سوق االتصاالت في الكويت »واعد« بكل تأكيد وبه 

معدالت منو عالية وهذا ما حدا 
بشركة مثل »كيوتل« الى ان تفكر 
جديا في االستحواذ على الوطنية 
لالتصاالت بنس���بة 51% وكذلك 
شجع االتصاالت السعودية على 
تأسيس ڤيڤا وهي املالك الرئيسي 
بها بنس���بة 26% أما تخلي زين 
عن أصولها في أفريقيا فهو نوع 
من االستثمارات التي من خاللها 
تسعى الشركة لتقوية أدائها في 
الس���وق احمللي وكذلك حتقيق 

عوائد جيدة للمساهمني.

نسب االستخدام

كي���ف تنظ���ر الدراس��ات 
املتخصصة ملستقبل منو قطاع 
االتصاالت املتنقلة في الكويت؟

ميكن القول إن السوق الكويتي 
إلى حد كبير، فهناك  »متشبع« 
نسبة استخدام تتجاوز %120، 
وهن���اك أفراد لديه���م أكثر من 
خطني وبالتالي فإن التنافس بني 
الشركات سيكون في اخلدمات 
املقدمة لألفراد، وأتوقع وصول 
نسبة االستخدام ألكثر من %160 
بواقع خط ونصف لكل فرد. وهذا 
األمر ليست مبستغرب فالدول 
االسكندنافية بلغت فيها نسبة 

االس���تخدام أكثر من 160% وفي إمارة دبي بلغت النسبة ما بني 140 
و%150.

 الحصة السوقية

مر عام على بلوغ الش��ركة نسبة ال�10% من احلصة السوقية، فما هي 
النسبة احلالية وتوقعاتكم خالل العام احلالي؟

وفقا لألرقام املوجودة لدينا وبع���د انتهاء الربع األول من العام 
احلالي، فإن الشركة حققت حصة سوقية تراوحت بني 15 و16% ونحن 
في اجتاه نسبة ال�18% نهاية العام احلالي وذلك بعد التوسعات املتوقع 

تنفيذها في البنية التحتية خالل املرحلة املقبلة.

 اإلدراج في البورصة

هل تتوقع موافقة عمومية الشركة املقبلة على اإلدراج في البورصة؟
موضوع اإلدراج من بني األمور الهامة وامللحة التي ستتم مناقشتها 
خالل اجلمعية العمومية املقبلة، والذي سيشارك في اتخاذ قرار بشأنه 
مجلس اإلدارة وسيكون هناك حق التصويت وليس هناك موعد محدد 
ميكن االنتهاء منه بشأن اإلدراج، فالترتيبات جتري بني الشركة وإدارة 

السوق ووزارة التجارة وغيرها من اجلهات املعنية.
وه��ل ت��رى أن وقت اإلدراج »مناس��ب« م��ع تداعيات األزم��ة املالية 

الراهنة؟
مسألة اإلدراج توجه رئيسي لدى مجلس اإلدارة واملالك الرئيسيني 
وذلك مبا يضمن مصلحة املس���اهمني وحتقي���ق التوازن بينها وبني 
توجهات وأداء الشركة خاصة أنها مقبلة على منافسة شديدة تستدعي 
احليطة واحلذر في ظل األزم���ة املالية العاملية في اتخاذ أي قرارات 
تتعلق مبس���تقبل وعمل الش���ركة ومن ثم ف���إن اجلميع يبحث عن 
الوقت املناس���ب لإلدراج والذي يحقق قيمة مضافة للسهم تنعكس 

على حقوق املساهمني.
وما رأيك في اإلدراج بالبورصة حاليا كرئيس تنفيذي للشركة؟

ال أريد التعليق على األمر، ألن األمر سيؤثر على أداء الشركة في 
السوق وسعر السهم في املرحلة احلالية وهو وقت ال أرغب التعليق 

فيه على األمر.
وهل تؤيد إدارة االتصاالت السعودية مسألة اإلدراج؟

مس���ألة اإلدراج بيد اجلمعية العمومية واالتصاالت الس���عودية 
متتلك 26% من الشركة باعتبارها املالك الرئيسي فيها، غير أن هناك 
مس���اهمني آخرين ممثلني جلهات حكومية )بنس���بة إجمالية %24( 

إضافة الى املس���اهمني من املواطنني الكويتيني ولهم نسبة اجمالية 
50%، وبالتالي فإن تلك النسب جتعل الفيصل في القرار بيد اجلمعية 

العمومية وليس األمر متوقفا على أحد الشركاء.
ما هي مؤش��رات أداء الربع األول خاصة أن الش��ركة حققت خسارة 

في 2009؟
نحن لم نعلن نتائج 2009 إلى اآلن، ولكن إذا كانت هناك خسارة 
فاألمر يعود بش���كل رئيسي لالستثمارات التي قامت بها الشركة في 
إنشاء البنية التحتية لتحقيق عوائد مستقبلية، إال أننا راضون عن 
نتائج الش���ركة خالل الفترة املاضية وق���د متكنا من حتقيق نتائج 

جيدة.

سوق االتصاالت 

كيف ترى س��وق االتصاالت املتنقلة نهاية الع��ام احلالي مع تداعيات 
االزمة املالية؟ 

تأثرت أسواق االتصاالت كغيرها من القطاعات االقتصادية االخرى 
بسبب تداعيات االزمة املالية وأصبح التنافس أشد في 2010 بالنسبة 
للشركات الثالث، غير أنني متفائل بان الوضع في 2010 و2011 سيكون 
أفضل، وآمل أن يكون هناك رخص جديدة وخدمات أفضل تقدم لالفراد 
وأن تتحرك وزارة املواصالت حلل مش���كلة االبراج عبر وجود ادارة 
متخصصة حلل تلك االشكالية وأن اجلميع سيسعى جلذب مزيد من 

العمالء عبر تنويع اخلدمات املقدمة لالفراد. 
ه��ل تعاني ڤيڤا من املنافس��ة »الضارة« أو كما يق��ال الضرب حتت 

احلزام من قبل منافسيها؟
دعني أوضح لك ان ڤيڤا أصبحت واقعا في السوق الكويتي، احد 
الشركاء في سوق االتصاالت الكويتية فهي متلك حاليا من 15% الى 
16% من الس���وق وتسعى لزيادة حصتها مستقبال، وهناك اتفاقيات 
بني شركة ڤيڤا واحدى الشركات احمللية للمشاركة في البنية التحتية 
وبالتالي هناك تعاون مستمر ومنافسة على استقطاب العمالء ولكنها 
بعيدة عن املنافسة الضارة النها تهدف الى حتقيق خدمة أفضل، وعلى 
سبيل املثال نحن نس���عى وعبر اتفاق جماعي حلل مشكلة االبراج 
مع وزارة املواصالت ونوعية اخلدمات هي التي تختلف بني ش���ركة 
وأخرى جلذب العمالء وأس���تطيع القول ان التعاون بيننا يتم وفق 
صيغة تعاونية ملصلحة العميل بالدرجة االولى لتقدمي خدمة أفضل 
وهناك حاليا مفاوضات بني الش���ركات الث���الث في مواقع املجمعات 
واالس���واق والتعاون هو الصيغة االقرب واملش���اركة ستزيد خالل 

الشهور املقبلة.

البوابة الدولية

بتوحيد س��عر  مطالبات  هناك 
املكاملات الدولية من قبل اجلاليتني 
الهندية واملصري��ة ليكون كمثيله 
في الس��عودية ومصر على سبيل 

املثال؟ 
ه���ذا االمر خارج ع���ن ارادة 
الشركات الثالث في الوقت احلالي، 
فالتحكم في البوابة الدولية بيد 
وزارة املواصالت وليس بيد أي 
من الشركات ولو االمر بيدنا لقمنا 
بتخفيض الدقيقة الى 50 فلسا أو 
100 فلس وبالتالي فاننا مجبرون 
على فرض التعرفة احلالية النها 
محددة من قبل وزارة املواصالت 
باالضافة الى القيمة املضافة التي 
يتم حتصيلها بحكم تقدمي اخلدمة 
ولو فتحت الوزارة السوق سيكون 
هناك أفضل االسعار واخلدمات، 
خاص���ة أن الكويت بها جاليات 
الهن���د وبنجالديش  كثيرة من 
والهند والصني وه���و ما يعزز 

وضع الكويت. 
مت احلدي��ث ع��ن موع��د فتح 
البواب��ة الدولي��ة من قب��ل وزارة 

عمر راشد
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( جنيب العوضي الوضع الراهن واملستقبلي 

للشركة وخطط تطويرها وحصتها السوقية واملنافسة التي تواجهها داخل السوق احمللي واآلليات 

التي تتبعها لزيادة حصتها السوقية واالقتراحات اخلاصة للشركة حلل مشكلة األبراج مع وزارة 

املواصالت.  وقال العوضي في حوار شامل لـ »األنباء« إن احلصة السوقية للشركة من املتوقع 

بلوغها 18% نهاية العام احلالي، مبينا أن حصة الشركة بلغت ما بني 15 و16% من إجمالي 

سوق االتصاالت املتنقلة في الربع األول وذلك بعد تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة. وذكر 

أن العمومية التي ستعقد غدا سيثار فيها العديد من التساؤالت من قبل املساهمني بخصوص 

وضع وأداء الشركة في املرحلة املقبلة والتي يأتي على رأسها مسألة اإلدراج وقدرة الشركة 

على منافسـة اآلخرين خاصة وأن شركة »زين« اجتهت مرة أخرى إلى تركيز نشاطها على 

السوق احمللي وهو ما يعني احتدام حدة املنافسة وتنويع اخلدمات املقدمة من قبل 

الشركات الثالث لزيادة حصصهم السوقية خالل املرحلة املقبلة. وركز العوضي 

خالل اللقاء على أزمة األبراج التي وصفها بأنها أبرز التحديات التي تواجه الشركة، 

حيث أشار إلى أن الشركات الثالث املوجودة في السـوق كونت جلنة مشتركة لوضع حلول محددة بشأن تلك األزمة، كاشفا 

النقاب عن أن احلل يكمن في تقدمي طلب لوزارة املواصالت بإنشـاء إدارة مسـتقلة بتنظيم عمل األبراج والتي تتجاوز 3000 

بـرج، وتختص كذلك بالتراخيص والتوقيعات الالزمة اخلاصة بترخيص األبراج وذلك للخروج من دائرة الروتني احلكومي. ونفى 

العوضي وجود حتيز في التعامل مع »ڤيڤا« في مسألة األبراج، الفتا الى أن الشركات الثالث تعمل وفق صيغة محددة للخروج من 

تلك األزمة بأقل اخلسائر املمكنة، موضحا أن »»ڤيڤا« متتلك حاليا 1000 برج متت إزالة 10 أبراج بخالف ما مت تكسيره للشركة 

واستبدال بعض منها ومحاولة إيجاد أماكن أخرى هو أمر مطروح في املرحلة املقبلة. وبالنسبة لسعر املكاملة الدولية بعد فتح 

البوابة الدولية وخصخصتها أمام الشركات الثالث قال العوضي أتوقع بلوغ سعر الدقيقة بني 50 و100 فلس في حال خصخصة 

البوابة الدولية، مبديا رغبته في اتخاذ وزارة املواصالت قرارا في هذا الشأن وكذلك تأسيس هيئة االتصاالت خالل الفترة املقبلة.  

وفي رد منه على إقرار مسألة اإلدراج للشركة، قال العوضي إن تلك املسألة بيد مجلس اإلدارة واملالك، إال أن مراعاة الظروف 

املالية العاملية التي متر بها اقتصادات املنطقة في الوقت الراهن تسـتدعي التريث في اتخـاذ مثل هذا القرار واختيار الوقت 

املناسب لإلدراج، مبا يحقق مصلحة املساهمني.  وحول توسعات الشركة خالل العام احلالي، قال إن الشركة تنوي تدشني 3 

فروع جديدة بجانب الفروع السـبعة حاليا.  وقال العوضي انه في حال تنفيذ اخلطة التنموية االقتصادية واالجتماعية فإن معدل 

النمو املتوقع في سوق االتصاالت سيصل الى 7% سنويا.  وفيما يلي التفاصيل:

تخلي »زين« عن أصولهــا 
في أفريقيا لتقوية أدائها 
في السوق المحلي 
وتحقيق عوائد 
جيدة للمساهمين

اتفاقية القرض البالغة 
قيمتها 270 مليون دوالر 
مع »هواوي تكنولوجيز« 
لتعزيز قدرات 
الشركة محليًا

نسعى التفاق جماعي بين 
شركات االتصاالت لحل 
مشكلة األبراج مع 
وزارة المواصالت 
عبر تأسيس إدارة 
مستقلة لها
في الوزارة

  )كرم دياب(جنيب العوضي متحدثا للزميل عمر راشد
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املواصالت في أكثر من مناسبة، فما املوعد املتوقع لتحقيق ذلك؟
من املتوقع أن يتم فتح البوابة الدولية خالل 6 أش���هر وهو أمر 
في اعتقادي س���يعزز كثيرا من اخلدمات املقدمة في السوق وهو ما 
س���يرفع احلصة السوقية للش���ركات، ولو مت تخصيصها سيكون 
هناك أفضل االسعار وأفضل اخلدمات باعتباره أن اخلدمات ستتميز 

للتنافسية العالية.
كم تصل تكلفة الدقيقة في حال تخصيص البوابة الدولية؟ 

أعتقد أنها ستشهد انخفاضا كبيرا عما هو موجود حاليا وبشيء 
ال ميكن توقعه، وهو ما س���يؤدي الى تقدمي خدمة ذات جودة أعلى 

وبتكلفة أقل. 

»ڤيڤا البحرين« و»ڤيڤا« الكويت

هل هناك عالقة بني ڤيڤا البحرين وڤيڤا الكويت؟
ڤيڤا البحرين متتلكها االتصاالت السعودية بشكل كامل واالمر 
مختلف في ڤيڤا الكويت اذ ان االتصاالت السعودية هي أحد املساهمني 
والش���ريك االس���تراتيجي، واخللط لدى البعض جاء بسبب االسم 
ولكن جن���اح ڤيڤا الكويت جعل االتصاالت الس���عودية باعتبارها 
املالك الرئيس���ي تقوم بتسمية الش���ركة اململوكة لها بالكامل باسم 

ڤيڤا البحرين. 
هل تفكر ڤيڤا في التوسع اخلارجي خاصة في لبنان؟

ال، فنحن اليوم نركز على الس���وق الكويتي دون أن يكون لذلك 
تأثير على تفكيرنا املستقبلي في التوسع اخلارجي وأؤكد هنا أننا 
في الوقت احلالي ال ننافس أحدا ال في لبنان أو غيرها ولكننا نسعى 

لتطوير قدراتنا وخدماتنا في الكويت.
ما عدد الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها خالل العام احلالي؟ 

نحن نسعى الفتتاح 3 فروع جديدة باالضافة الى 7 فروع قائمة 
حاليا ونسعى الى اختيار أماكن معينة ومميزة في مجمعات االسواق 

ولدينا شركاء رئيسيون في مجال التوزيع.
تنعقد خالل االيام املقبلة اجلمعية العمومية ملناقش��ة بيانات 2009، 
فما وضع الشركة خاصة أنها عانت خالل الفترة املاضية من خسائر؟ 

ال ميكن احلديث عن بيانات 2009 والربع االول من العام احلالي 
اال في اجلمعية العمومية وذلك وفقا لقانون الش���ركات التجارية، 
اال أنني البد أن أش���ير بش���أن ماراج مؤخرا من حديث البعض عن 
وجود خس���ائر، الى أن االستثمار في سوق االتصاالت املتنقلة هو 
من االستثمار طويل االجل، وهو ما يعني أنها من االستثمارات التي 
ال تتوقع عوائدها على املدى القصير، وهذا أمر معروف لدى خبراء 

االستثمار واالقتصاديني في كل دول العالم.

»األبراج« والحلول المقترحة

تصاعدت في الفترة األخيرة مش��كلة األبراج والتي أثرت بشدة على 
وضع الشركات الثالث، إلى أين وصل النقاش مع احلكومة بشأنها؟

النقاش في هذا املوضوع بطيء جدا ولم نصل حلل حاسم لتلك 
املش���كلة على مستوى الشركات الثالث مع احلكومة ووزارة العدل 
واإلدارات املعني���ة في البلدية، ونأم���ل أن تكون احللول احلكومية 

منصفة لشركة ڤيڤا وأال يقع ظلم على الشركة من تلك احللول.
تكونت جلنة ثالثية من الش��ركات الثالث ملتابعة تلك األزمة مع اجلهات 
احلكومية، نود إلقاء الضوء على عمل اللجنة واحللول التي توصلتم إليها.

النقاش مع اجلهات احلكومية كما قلت في السابق بطيء وليس 
هناك قرار حاسم من احلكومة أو البلدية أو وزارة املواصالت، واللجنة 
قدمت مقترحاتها التي تتمثل في حتويل التراخيص املؤقتة لألبراج 
إلى دائمة وتوفير أراض���ي لبناء األبراج وذلك لتقدمي خدمة أفضل 

عبر تغطية جيدة للشبكة.

مقترحات »ڤيڤا« لحل المشكلة

وما هو مقترح ڤيڤا املقدم حلل تلك املشكلة؟
نحن نرى الي���وم أن املجلس البل���دي وإدارة أمالك الدولة هما 
من يقومان بتخصيص األراضي، واملعنيان بتوفير األراضي لبناء 
األبراج من وزارة املواصالت املس���ؤولة ع���ن توفير أراض وتقدمي 
خدمات أفضل، ووزارة املواصالت ليس���ت لديها آلية أو إدارة تقوم 
بتنظيم تلك اآللية، وهناك حاليا 3000 آالف برج دون إدارة أو آلية 
تنظم عملها في الكويت، وهو ما يعني أن تلك األبراج باتت معرضة 
لإلزالة وفق ترتيبات ال يعلمها أحد س���وى إدارة البلدية، وبالتالي 
نقترح إنشاء قس���م أو إدارة تنظم وضع األبراج وتوفير األراضي 

اخلاصة بها بالتنسيق مع اجلهات املعنية واملتمثلة في أمالك الدولة 
واملجلس البلدي.

وهل مش��كلة األبراج ميك��ن حلها عبر إنش��اء إدارة لها عبر وزارة 
املواصالت؟

في اعتقادي أن وجود مثل تلك اإلدارة سيهيئ األمور لتحقيق تلك 
الرؤيا اخلاصة بالشركات الثالث، بشكل يعزز من قدرات وإمكانيات 

الشركات الثالث في جتاوز تلك املشكلة على املدى البعيد.
كم عدد األبراج التي متت إزالتها لشركة ڤيڤا؟

متت إزال���ة 10 أبراج في مختلف أماكن الكويت ولدينا ترخيص 
مؤقت جلميع األبراج التي قمنا بتأسيسها، كما قامت الشركة بإيجاد 
أبراج بديلة للمواقع التي متت إزالتها وكذلك لألبراج التي مت تكسيرها، 
ومتتلك ڤيڤا ما يقارب ال� 1000 برج حاليا، إال أن اخلدمات التي ننوي 
طرحها في السوق حتتاج للمزيد من األبراج في الفترة املقبلة وبشكل 

يعزز من إمكانية الشركة لزيادة حصتها السوقية.
هل ترون ان هناك تعمدا واضحا في إزالة األبراج مقارنة بش��ركتي 

»زين« و»الوطنية«؟
في اعتق���ادي أن التعمد غير موجود، لك���ن ڤيڤا تأثرت مقارنة 
باملتنافسني )الضعف(، وذلك عند مقارنة األبراج التي متتلكها الشركة 
واألبراج التي يتملكها املتنافسون، فاملسألة نسبة وتناسب وهو أمر 

أثر على العمالء واملساهمني والسوق بأكمله.
وما اخلسارة التي تكبدتها الشركة؟

نعم، هناك خسارة حتملتها الشركة لكن تقديرها ال ميكن حصره 
في املرحلة الراهنة.

وه��ل هي مش��كلة ڤيڤ��ا فقط أم هي مش��كلة عامة تض��ررت منها 
الشركات الثالث؟

هي مش���كلة خاصة بالش���ركة، إضافة إلى البيروقراطية التي 
تواجه عمل الش���ركة بسبب تعدد اجلهات التي تشترك في اجلهات 
احلكومية، ومن بني تلك التحديات كذلك تعدد التواقيع التي تصل 
إلى موافقة وتوقيع 17 جهة حكومية للحصول على ترخيص لبرج 
واح���د، وبالتالي نحن نعاني من تعدد اجلهات ونريد توحيدها في 

إدارة واحدة.
ما أبرز املعوقات التي واجهتك كرئيس تنفيذي منذ تأس��يس الشركة 

وحتى اآلن؟
م���ن أبرز معوقات عمل الش���ركة وحت���ى اآلن موضوع األبراج 
وتخصيص األراضي ونحتاج الى جهة تنظيمية لتنظيم تلك املسألة، 
خاصة مع تطبيق اجليل الرابع الذي يحتاج ملزيد من األبراج، وهنا 
أوضح أن تقدم تكنولوجيا االتصاالت يعني أن خدمة نقل املعلومات 
والتردد يزيد تقارب األبراج بعضها من بعض وذلك حتى يكون لدى 
الشركات تطبيق خدمات القيمة املضافة التي تعتمد على تكنولوجيا 

حديثة ومتطورة للغاية في العمل خالل السنوات القليلة املقبلة.

هيئة االتصاالت

وماذا عن تأسيس الهيئة العليا لالتصاالت التابعة لوزارة املواصالت 
التي طال انتظارها؟

نس���مع عن تأسيس���ها منذ عام 2009 لكن لم يتم اإلعالن عنها، 
إال أن مس���ؤولي الوزارة أوضحوا أن تأسيس الهيئة سيكون نهاية 
العام احلال���ي ونأمل أن يتم اإلعالن عنها في أقرب وقت ممكن، فال 
يعقل أن تعمل الشركات من دون هيئة عليا تابعة لوزارة املواصالت 

تنظم السوق.

تنفيذ خطة التنمية

ما تأثير خطة التنمية على سوق االتصاالت في الكويت؟
ف���ي اعتقادي أن النم���و االقتصادي يؤثر بال ش���ك على جميع 
القطاعات مبا فيها قطاع االتصاالت ونحن متفائلون بوضع السوق 
مع تنفيذ اخلطط التنموية االقتصادية واالجتماعية خالل املرحلة 
املقبلة، وعلى الرغم من التحديات إال أن هناك نية جادة من احلكومة 
لتنفيذها والتي سيكون لشركات االتصاالت دور مهم فيها ونأمل أن 

تتحقق تلك اخلطة قريبا على أرض الواقع.
وهل ستزيد معدالت منو قطاع االتصاالت في حال تنفيذ اخلطة؟

في اعتق���ادي أن النمو مرتبط بعوامل النمو الس���كاني وكذلك 
التغيي���ر في عمل األماك���ن، ومن ثم فإن زيادة الكثافة الس���كانية 
وزيادة عدد املشروعات س���يزيد من قدرة السوق على التحرك كل 
عام بنس���بة منو تت���راوح بني 6 و7% وهو من���و متوقع في جميع 

القطاعات االقتصادية.

السوق الكويتي »متشبع« وهناك نسبة استخدام تتجاوز الـ 120% وقد تصل لـ %160    
إدراج الشركة في البورصة سيناقش في عموميتها وهناك ترتيبات مع إدارة السوق و»التجارة«

ردا على تساؤل عن اندماج شركتني من 
الشركات الثالث املوجودة حاليا في السوق، 
أوضح العوضي أن تلك الرغبة لن يتم حتقيقها 
حاليا والسوق سيستمر على وضعه احلالي 
س���نوات عديدة دون أن يتحرك في الفترة 

املقبلة. 

وقال العوضي إن وجود 3 رخص في سوق 
االتصاالت املتنقلة »كافية« في الكويت خالل 
املرحلة الراهنة مع وجود 4 ماليني مشترك 
في السوق حاليا وهو أمر ال ميكن أن يعززه 
وجود رخصة رابعة في املرحلة الراهنة إمنا 

تعززه إمكانيات عديدة في السوق.

أبدى العوضي استغرابه الشديد مبا يدور 
في املرحلة الراهنة من عدم وجود جهة منظمة 
في وزارة املواصالت الستخراج الرخص الالزمة 
إلقامة األبراج وحتويل الرخص املؤقتة إلى دائمة 
حيث إن هناك 3000 برج دون إدارة أو آلية تنظم 

عملها، واصفا ما يحدث بأنه يخرج السوق من 
إمكانية تطوير اخلدمات إلى االنغالق، خصوصا 
مع اقتراب تطبيق اجليل الرابع من تكنولوجيا 
االتص����االت التي حتتاج الى مزيد من األبراج، 

وبالتالي زيادة اخلدمات املقدمة.

ردا عل���ى تدش���ني مدونة باس���م جنيب 
العوضي على موقع االنترنت واحلاجة إليها، 
أش���ار جنيب العوضي الى أن تلك احلاجة 
تأت���ي ألهمية اإلعالم التفاعل���ي تلك األيام، 
حيث نس���مع اخلبر من املدونات باعتبارها 

الوسيلة األكثر تفاعال مع اجلمهور واملدونات 
بش���كل عام حتتاج إلى مزي���د من التحليل 
وكذلك معرفة احتياجات العمالء بشكل كبير 
وواضح، وهو أمر يعزز من إمكانياتنا ملعرفة 

نبض اجلمهور، وهي وسيلة جيدة. 

 3 شركات دون تكامل و 3 رخص »كافية«

3000 برج بحاجة إلى التنظيم

اإلعالم التفاعلي

من 50 إلى 100 
فلس سعر الدقيقة 

الدولية في حال 
خصخصة  البوابة 

الدولية

نتجه لتأسيس 
3 فروع جديدة 

نهاية 2010 
ولدينا 7 فروع 

قائمة حاليًا
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