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االقتصادية

كشفت ش���ركة زين لالتصاالت أنها بدأت في 
دخ���ول عصر الرموز الذكي���ة، الذي يعتمد على 
لغة الصور املش���فرة، وهو العصر الذي تنطلق 
معه مرحلة جديدة متاما من اخلدمات ذات القيمة 
املضافة، وذكرت الش���ركة ف���ي بيان صحافي أن 
خدمة »سكانر للرموز والشفرات«، هي املستقبل 
احلقيق���ي خلدمات القيم���ة املضافة، فهي اجليل 
اجلديد للوصول إل���ى املعلومات التي يحتاجها 
العميل بكل سهولة ويسر، ودون العناء إلجراء 

خطوات كما في الوقت احلالي.
وق���ال املدير التنفيذي لقطاع التس���ويق في 
الشركة باسل مناصرة »تطرح زين هذه اخلدمة 
في إطار حرصها عل���ى توفير جميع التطبيقات 
احلديثة واحللول التقنية العصرية في صناعة 

االتصاالت«.
وأضاف: »نعتقد أن انتش���ار خدمة )س���كانر 
للرموز والش���فرات( ستحمل معها رياح الثورة 
الرقمية للس���وق الكويتية، نظرا للخواص التي 
تتمتع بها، ولسهولة استخدامها في الوصول إلى 

احملتويات وامللفات«.
وأوضح »أن اخلدمة عبارة عن رموز مشفرة يتم 
حفظها على شكل صورة، على أن تقوم بقراءتها 

الهواتف الذكية، وقد تكون هذه 
الرموز تش���ير إلى أسماء مواقع 
إلكترونية أو خدمة ما، أو قد تكون 
رسالة نصية قصيرة أو رقم هاتف 

نقال«.
وأعل���ن: »أن ش���ركة زي���ن 
ستستفيد من تطبيقات هذه اخلدمة 
مع حمالتها اإلعالنية املصورة، 
مبينا أن إعالنات الشركة املقبلة 
سيصاحبها هذه الصور املشفرة، 
والعميل الراغب في االشتراك في 
اخلدمة التي يشير إليها اإلعالن 
أو االس���تفادة من احملتوى الذي 
يقدم���ه، فبدال من أن يتصل على 

خدمة العمالء أو يبحث عن الرقم الذي يرسل عليه 
رسالة قصيرة الستقبال اخلدمة، ما عليه إال أن 
يقوم بتصوير الصورة املشفرة الصغيرة احلجم 

في ركن اإلعالن )الكود( بهاتفه النقال«.
واضاف: »وبعد تصوير الصورة املصغرة للكود 
املصاحب لإلعالن س���يقوم الهاتف النقال بقراءة 
ترميز الصورة وفي ثواني قليلة يستقبل العميل 
اخلدمة الراغب في االشتراك فيها، أو يستقبل أوامر 

التحميل سواء كانت أغنية أو 
دعاء أو مقطع ڤيديو، أو أن 
يقرأ النص املكتوب بعد فك 

رموزه«.
وأكد أن شركة زين تسير 
وبخطى متسارعة نحو حتقيق 
أعلى معدالت التفرد والرفاهية 
لعمالئها، وأشار في ذات الوقت 
إلى أن هذه اخلدمة املجانية هي 
األداة اجلديدة التي يلتقط بها 
العميل كل ما يثير اهتمامه أو 
يرغب فيه مبجرد ملسة بسيطة 
التقاط  النق���ال عند  جلهازه 

صورة الكود املشفر. 
وأوضح أن الشركة كعادتها دائما سباقة في طرح 
اخلدمات، وهي تقوم بإجراء دراسات ميدانية شاملة 
تستهدف منها الوقوف على رغبات واحتياجات 
عمالئها، وهي من ه���ذا املنطلق تطرح اخلدمات 
التي تخدم هذه التوجهات، الفتا الى أن الش���ركة 
أرادت من طرح هذه اخلدمة املميزة أن تقدم قيمة 

مضافة للعميل.
وبني أن »زين« تهتم في املقام األول بالعميل، 

وه���ي في طرحها لهذه اخلدم���ة تؤكد أن عميلها 
ميثل أولوية قصوى لها وأن عليها أن تسخر كل 
إمكانياتها وخدماتها في سبيل توفير سبل الراحة 

عند استخدامه الهاتف النقال.
اجلدير بالذكر أن هناك مجموعة برامج تقوم 
بفك عملي���ات الترميز اخلاصة بالكود املصاحب 
 NeoReaderللخدمات املعلن عنها، وه���ي برامج
وهو برنام���ج يدعم أجهزة بالك بيري، وبرنامج 
Nokia Barcode وهو خاص بأجهزة نوكيا الذكية، 
وبرنامج Sema Code reader، وفيما يخص أجهزة 
 ،App Store اآلي ف���ون فهناك برامج عديدة ف���ي
علما أن القارئ املوجود ف���ي أجهزة بالك بيري 
ال يستطيع قراءة أي رمز لرسالة قصير أو رقم 
هاتف، لذلك فمن املمكن اس���تخدام أحد البرامج 

املجانية للتمتع بهذه اخلدمة.
وعمالء »زين« الراغب���ني في تعريف خدمات 
ال�»MMS« أو تعري���ف خدمة االنترنت أو خدمة 
البث املباشر للتلفزيون واخلدمات املشابهة من 
هذا القبيل، بإمكانهم اآلن التقاط الصور املشفرة 
لهذه اخلدمات بكاميرا الهاتف النقال ومن ثم يتم 
تفعيل اخلدمة دون العناء في إرسال رقم ورسالة 

نصية قصيرة.

محمد البدري 
تتعدد التفس���يرات التي جتتهد في حتديد أس���باب الوضع املتردي الذي تعيشه البورصة 
ه���ذه األيام، وتتنوع التأويالت والس���يناريوهات في هذا اخلصوص ما بني متفائل ومتش���ائم 
و»مص���دوم«، لكن الكل يجمع على ش���يء واحد وهو أن ما يحدث في س���وق الكويت لألوراق 
املالية ليس أمرا طبيعيا على اإلطالق، ويحتاج فك ش���فراته ومن ثم التداوي منه والتعافي من 
تداعياته الس���لبية، إلى إنعام نظر ونفاذ بصيرة وحس���ن إدراك الستجالء صورة شاملة عما 
يح���دث، وحتديدا: ملاذا يحدث؟ ومتى يتوقف؟ وكيف ميكن ضمان عدم تكرار حدوثه على نحو 

»كارثي« في املستقبل؟ 
وحسب آراء محللني ومتابعني للسوق ميكن رصد ثالثة اجتاهات رئيسية 

فيما يتعلق مبحاوالت تفسير أسباب ما يحدث في البورصة:
أوال: االجت�اه الفني التحليلي: الذي يرجع أس���باب ما يحدث في السوق إلى 

عوامل فنية ترتبط بأداء املؤشرات السعرية والوزنية، ورمبا ربط 
بينها وبني حجم السيولة وعمليات املضاربة والشراء االنتقائي، 

وقد يتحول أحيان���ا الى عوامل خارجية مثل التطورات ذات 
الصلة بأسعار النفط واملعادن النفيسة والتغيرات في أسعار 

صرف العمالت الرئيسية في العالم.
وعل���ى الرغم من وجاهة هذا االجتاه، الذي تعبر عنه 
اراء احملللني الفنيني واملاليني، والدراسات والتقارير التي 
تصدرها مراكز االستش���ارات والبحوث االقتصادية، إال 
أنه يبقى جزئيا، إذ يركز على عوامل بعينها من مجمل 
املعطي���ات والعوامل العامة املؤث���رة في أداء البورصة 

الكويتية.
ثانيا: االجتاه العاطفي: إن جاز التعبير، الذي يعتقد أن ما يحدث 
في السوق ناجت عن شيوع »احلسد«، وهو االجتاه الذي 

يعبر عنه قطاع كبير من صغار املستثمرين بالسوق، الذين 
يرون أن »احلسد« هو املولد للتطورات السلبية للسوق، 

مشيرين الى رغبة البعض، سواء من داخل البورصة او من 
خارجها، الى تقليص أرباح املس���تثمرين بالسوق، وعلى حد 

قول بعض صغار املس���تثمرين: »اللي داش البورصة محسود.. 
الكل يقول هذا داش مباليني.. يشتري.. يبيع.. يجمع.«، فيما يرى 

آخرون أن احلس���د رمبا يكون بني »الكبار« بعضهم البعض، وبالتالي 
يحاولون من وقت آلخر توجيه »رسائل« و»انذارات« ب� »كسر العظم«.

ولعل أهم سلبيات هذا االجتاه غلبة التفسير العاطفي وغير العقالني عليه.
ثالثا: تفس�ير ما يحدث بالس�وق: فهو االجتاه االقتصادي الش���امل، الذي يرى أن ما يحدث في السوق، 
مرجعه أن البورصة »مس���تأزمة« مبعنى أنها تعاني أعراض أزمة لكنها في واقع احلال ليست 
بأزمة حقيقية ناجتة عن معطيات اقتصادية أو مالية أو حتى نفسية طويلة املدى، لكنها أزمة 

ناجمة عن وجود جوانب خلل وضعف في السوق.
وفي هذا الس���ياق، يقول اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور: »ان ما يحدث في الس���وق ال 
ميكن تفس���يره على أنه نتيجة ألداء طبيعي، إمنا هو نتاج أزمة«، مبينا: »وهنا األزمة مفتعلة، 
واالفتعال ليس عن عمد وقصد بل نتيجة التفاعل الس���لبي مع السوق من قبل جميع األطراف 
ذات الصلة«، وبالتالي »فإن بورصة الكويت ال تعاني أزمة س���يولة أو أزمة ثقة أو أزمة نفسية 

طويلة املدى، فهي ليست مأزومة لكن ميكن القول ان بورصة الكويت مستأزمة«.

ماذا بعد؟

في ضوء ما س���بق، ميكننا أن نضع ايدينا على بعض العالمات اإلرش���ادية املهمة التي قد 
تس���اهم في إقالة السوق من عثرته ولو بعد حني، »فأن تصل متأخرا بعض الشيء خير من أال 

تصل أبدا«: 

م���ن األهمية مبكان النظر إلى إصالح س���وق الكويت لألوراق املالية وفق منهج 1  
تنموي اس���تراتيجي باعتباره جزءًا من عملية اإلصالح االقتصادي الشامل، مبا 
يتطلب���ه ذلك من جعل إصالح البورص���ة ليس هدفا في حد ذاته بل خطوة 

على طريق جعل الكويت مركزا ماليا في املنطقة.

ملا كانت البورصة هي م���رآة االقتصاد الكويتي، وملا كانت 2  
املعض���الت التي تعانيها لم تعد بخافي���ة على أحد، أصبح 
ف���ي مقدمة أولويات احلكومة البدء مبعاجلة االختالالت التي 
يعانيها السوق من مختلف اجلوانب التشريعية واإلدارية 

والفنية والتقنية واملعلوماتية.

إن الهبوط الذي مني به السوق في األسابيع السابقة 3  
ال يعتبر مجرد عرض تصحيحى حلركة األسهم، فهو 
مرتبط مبعطيات موضوعية وخلل في الشركات املدرجة 
بالس���وق والتي يعد بعضها شركات ورقية تعاني من 
مشكالت عديدة ) قروض متعثرة/ غياب احلوكمة/ احلاجة 
العادة هيكلة/..إلخ(، لكنه في الوقت ذاته ال يرقى ليكون 
خطرا يهدد بوقوع أزمة مناخ ثانية ال قدر اهلل، بل هناك 
مسببات موضوعية يجب العمل على تداركها ومعاجلتها 

على النحو السليم وفى التوقيت املناسب.

إن حل املشكلة ال يكمن فقط في زيادة حجم السيولة  4 
املتوافرة في البورصة، والتي ميكن إعادة امتصاصها 
في وقت قصير جدا..بل البد من النظر في حلول جذرية بعيدة 
املدى تضع السوق على طريق العمل السوي بعيدا عن التخبط 

والتضارب والسير على غير هدى. 

أهمية وضع ضوابط قانونية والئحية لتنظيم عملية إدراج الشركات  5 
م���ن مختلف القطاعات في الس���وق، خاصة جلهة اش���تراط إدراج 
الشركات اجلديدة في الس���وق املوازي أوال ملدد تتراوح  بني 2- 3 سنوات، على تدرج 
الشركات التي تثبت مصداقية وكفاءة منها بعد انتهاء هذه املدة في السوق الرئيسي، حيث إن 
»فوضى اإلدراجات« إن جاز التعبير تعطي دالالت غير واقعية عن الس���وق خاصة فيما يتعلق 

باملؤشر السعري العام.

تبدو احلاجة ماسة إلى زيادة درجة الشفافية واإلفصاح في البيانات واملعلومات، وفصل  6 
اجلانب الرقابي في الس���وق عن اجلانبني التشريعي والتنفيذي، وهو ما يتطلب اإلسراع 

بتشكيل هيئة أسواق املال.

»زين« تطرح »سكانر للرموز والشفرات« ضمن خدماتها
مناصرة: ترميز الخدمات على شكل صور يمثل ثورة جديدة تحملها »زين« إلى السوق الكويتية

الشركة تدخل عصر الرموز الذكية

باسل مناصرة

البورصة »مستأزمة«
وما يحدث ليس نتيجة 

أداء طبيعي للسوق 

»فوضى اإلدراجات« 
تعطى دالالت غير 

واقعية عن السوق

الشركات الورقية
أهم مظاهر وأسباب 

الخلل بالسوق 

»هبوط السوق«:
عوارض أزمة

أم ..
»عين حسود«؟


