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بسبب خطأ فني لم يتم نشر زاوية »آيديليتي« األسبوعية في 
املوعد احملدد لها في عدد يوم أمس االثنني. وإذ نعتذر من قراء 

ومعدي الزاوية عن هذا اخلطأ، تعود الزاوية االثنني املقبل.

تنويه

* زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني 
شركة آيديليتي لالستشارات في إطار 

تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 

الفرص أو معاجلة القصور في األسواق.

Info@idealiti.com البريد اإللكتروني:

www.idealiti.comاملوقع :

:Twitter@idealiti

»ديبلوماسية املياه« مطلوبة
 لتجنب حروب في الشرق األوسط

أوســــلوـ  رويترز: قال خبراء اول من امس ان االمم املتحدة يجب ان 
تعمل على النهوض »بديبلوماســــية املياه« لنزع فتيل أي توتر بشأن 
املياه في مناطق مثل الشــــرق االوسط وشــــمال افريقيا حيث ميكن ان 

يؤدي شح املوارد الى صراعات في املستقبل.
واضافوا انه ينبغي ملجلس االمن الدولي ان يجد سبال لتعزيز التعاون 
بشأن املياه في البحيرات او االنهار املشتركة مثل امليكوجن والنيل التي 
يرجح ان تتعرض لضغوط بســــبب ارتفاع عدد سكان العالم والتغير 
املناخي.وقالوا ان منطقتي الشــــرق االوسط وشمال افريقيا هما االكثر 
عرضة خلطر الصراع بسبب شح املياه لكن التاريخ يظهر ان »حروب 
املياه« نادرة للغاية.وقال ظفر عديل رئيس برنامج املياه باألمم املتحدة 
لـ »رويترز« قبل اجتماع للخبراء في كندا هذا االسبوع ملناقشة قضايا 
املياه واالمن »نحن نعتقد ان املياه ستكون قضية مالئمة ملجلس االمن 
الدولي«.وتتوقع دراســــات االمم املتحــــدة ان تعاني 30 دولة من »ندرة 

املياه« في 2025 ارتفاعا من 20 في 1990.
و18 من هذه الدول في الشــــرق االوسط وشــــمال افريقيا وأضيفت 
مصــــر وليبيا الى القائمة التي أعدت عام 1990 وتضم ايضا اســــرائيل 

والصومال.

»زين ـ السودان« تستحوذ 
على 60% من سوق السودان

اخلرطــــوم ـ رويترز: قال الرئيس التنفيــــذي للعمليات في »زين ـ 
الســــودان« هشــــام مصطفى عالم لـ »رويترز« إن أكبر مشغل للهاتف 
احملمول في السودان يتحرك بحذر نحو اجلنوب الفقير في حني تدرس 
الشركة مستقبل سوق غير مستغلة نسبيا ولكنها تنطوي على تكلفة 
مرتفعة وعدم استقرار.ورغم تأثير العقوبات األميركية واملعارك ما حال 
دون االستثمار في قطاعات أخرى ازدهرت 
سوق الهاتف احملمول في السنوات األخيرة 
وأضحت البالد سوقا افريقية مغرية لشركات 

الهاتف احملمول.
وتصل حصة شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( إلى 60% من الســــوق في السودان 
واستثمرت 300 مليون دوالر او نحو %20 
من إجمالي النفقات الرأسمالية في السودان 
على مدار الســــنوات اخلمس املاضية في 
اجلنوب، ويقــــول عالم ان املنطقة مازالت 

متثل جزءا ضئيال من اإليرادات.
وذكر عالم في مقابلة في مكتبه باخلرطوم 
»ثمة إمكانيات في جنوب السودان ولكن هناك حتديات ضخمة، احدى 
املشــــاكل التي نواجهها التكلفة املرتفعة لبنــــاء مواقع ومد )الكيبالت( 
في اجلنوب«.وقال إن بناء شبكة فائقة السرعة مكلف جدا في اجلنوب 
ألنه ينبغي على الدولة املغلقة االعتماد على شــــمال السودان او كينيا 

للوصول لكيبالت حتت املياه.
كما ان الشــــكوك بشــــأن خطط احلكومة اجلديدة في اجلنوب جتاه 
تنظيــــم القطاع تزيد من تعقيد الصورة، وقال ان شــــركات االتصاالت 
العاملة في اجلنوب تســــلمت في األســــبوع املاضي خطابا من حكومة 
جنوب الســــودان يطالبها بتعليق عملهــــا حتى تصدر احلكومة قواعد 
جديدة للقطاع مما قد يضطر »زين« لتأجيل بعض أنشــــطة بناء أبراج 

االتصال ومد الكيبالت.
واعترف عالم بان »زين« التي رفعت عدد أبراج االتصاالت من ثالثة 
أو أربعة قبل خمسة أعوام حلوالي 150 في اجلنوب حاليا بدأت توسعها 

في اجلنوب ألسباب خاصة بتغطية الشبكة وليس الربح.
وقال »قرار »زين« التوسع في جنوب السودان كان قرارا استراتيجيا 
محضــــا ولم يكن قرارا جتاريا ففي ذلك الوقــــت كان لدينا زين اوغندا 
ـ وزيــــن كينيا وال ميكن ان تكون لديك شــــبكة واحدة من دون جنوب 
السودان«.وتابع »بعدما قيل، نعتقد ان ثمة فرصة في جنوب السودان، 
لن نقول ان جنوب السودان لن يفيد العمل، مازالت هناك فرصة للعمل 
في جنوب الســــودان حــــني تبدأ األمور في االســــتقرار وتتوافر البنية 
التحتية هناك«.ولـ »زين« نحو 10.5 ماليني مشترك في السودان وتعمل 
إلى جانب شركات منافسة هي »ام.تي.ان« من جنوب افريقيا والشركة 

السودانية لالتصاالت )سوداني(.
وتغطي السوق السودانية للهاتف احملمول نحو 40% من عدد مواطني 
البالد البالغ 40 مليون نسمة، ومنح اجلنوب ويقطنه نحو ثمانية ماليني 

نسمة تراخيص للهاتف احملمول لشركتني أخريني.

»جرير السعودية« تتوقّع منواً قوياً في املبيعات

اجتماع »هيئة أسواق املال« وإدارة السوق 
ناقش سبل نقل السلطات الرقابية

مقارنة 5.3% في شــــهر يناير 
مسجال أدنى مستوى له منذ 
الرقم  أبريــــل 2010.وارتفــــع 
القياسي لتكاليف املعيشة إلى 
132.3 نقطة خالل فبراير مقارنة 

بـ 126.1 نقطة في يناير.
يذكر أن مستوى التضخم 
كان قد سجل خالل شهر يناير 
من العام املاضي أدنى مستوى 
له خالل العام املاضي عند %4.1 
في حني كان أعلى مستوى له 
خالل شهر أغسطس عند %6.1.
وقالت املصلحة في بيان لها 
أمس االول ان الرقم القياسي 
العام لتكاليف املعيشــــة في 
الســــعودية أظهــــرت تراجع 
مســــتوى التضخم إلى %4.9 
خالل شــــهر فبرايــــر املاضي 
مقارنة 5.3% في شــــهر يناير 
مسجال أدنى مستوى له منذ 
الرقم  أبريــــل 2010.وارتفــــع 
القياسي لتكاليف املعيشة إلى 
132.3 نقطة خالل فبراير مقارنة 

بـ 126.1 نقطة في يناير.

الى ان القانون ينص على ان 
موظفي الســـوق هم موظفو 
الهيئة، مـــع مراعاة ان تضم 
االدارات كفاءات لضمان سير 

العمل على الوجه األكمل.
وذكرت املصادر ان اجتماع 
األمس هو باكـــورة لقاءات 
مسؤولي الهيئة واالدارة في 
اطـــار حتديد املهـــام وفصل 

االدوار بني الطرفني.
شريف حمدي ـ محمود فاروق  ٭

األخير مــــن 2010 ليصل إلى 
103.7 ماليني ريال مبا يعادل 
27.7 مليون دوالر بينما زاد 
صافي أرباح العام بأكمله %7.2 
بدعم من منو مبيعات الهواتف 
الذكية وأجهزة احلاسب اآللي 
وملحقاته واألجهزة االلكترونية 
األخــــرى وذلك عــــن طريق 
العروض الترويجية املكثفة 
التي اســــتهدفت الشركة من 
خاللها زيادة حصة مبيعاتها 

في السوق. 
مــــن جهة أخــــرى أعلنت 
مصلحة اإلحصــــاءات العامة 
واملعلومــــات الســــعودية أن 
مستوى التضخم في اململكة 
تراجع إلى 4.9% خالل فبراير 

املاضي مقارنة بشهر يناير.
وقالت املصلحة في بيان لها 
أمس االول ان الرقم القياسي 
العام لتكاليف املعيشــــة في 
الســــعودية أظهــــرت تراجع 
مســــتوى التضخم إلى %4.9 
خالل شــــهر فبرايــــر املاضي 

ادارة السوق  الهيئة  تفوض 
القيام باملهام االدارية واملالية 

خالل الفترة االنتقالية.
واضافـــت ان االجتمـــاع 
تطرق ايضا مللـــف موظفو 
االدارات املختلفة للبورصة 
بهدف حتديد الهيكل الوظيفي 
للهيئة خالل املرحلة املقبلة، 
ومدى االستفادة من الكفاءات 
املتوافرة حاليا في االدارات 
املختلفة في البورصة، الفتة 

الريــــاض ـ رويتــــرز: قال 
إدارة شــــركة  رئيس مجلس 
جرير للتســــويق السعودية 
محمــــد العقيل إن شــــركته 
تتوقع منوا قويــــا هذا العام 
سيكون مدفوعا في األساس 
مببيعات الكمبيوتر اللوحي 
والهواتف الذكية وإنه يتوقع 
العودة لتحقيق منو قوي في 

هوامش األرباح.
وقال لرويترز خالل مقابلة 
إن شركته التي تعمل في بيع 
األجهزة اإللكترونية واألدوات 
املكتبيــــة ســــتفتتح أربعــــة 
معــــارض هذا العــــام ليرتفع 
إجمالي املعارض إلى 32 معرضا 
داخل وخارج السعودية وإن 
من املتوقع أن ترتفع مبيعات 
الكمبيوتر اللوحي والهواتف 
الذكية عدة أضعاف خالل العام 

احلالي.
وقــــال العقيــــل »نتوقع 
منوا جيدا في 2011 ســــيكون 
مدفوعا في األساس )مببيعات( 

اجتمعت هيئة اســـواق 
املال مع مدراء ونواب ادارات 
سوق الكويت لألوراق املالية 
امس، وذلك ملناقشة سبل فك 
التشابك وحتديد الصالحيات 
بـــني الطرفني خـــالل الفترة 
الى  االنتقالية والتي ستمتد 
نحو 6 أشهر حسب ما اعلنت 
الهيئة وخاصة فيما يتعلق 
الى  الرقابية  بنقل السلطات 
لـ  الهيئة.وقالـــت مصـــادر 

الكمبيوتر اللوحي. ونتوقع 
أيضا منوا قويا في )مبيعات( 
الذكية«.وأضــــاف  الهواتــــف 
»نتوقع زيادة حجم مبيعاتنا 
من أجهزة الكمبيوتر احملمول 
)الالبتوب( بنسبة 20% وأن 
ترتفــــع قيمة تلــــك املبيعات 
بحوالي 5%« لكنه امتنع عن 
اخلوض في تفاصيل.واضاف 
»كما نتوقع ان نرفع مبيعات 
الهواتــــف الذكيــــة إلى مثلي 
مستواها« مشيرا إلى أن الشركة 
باعت 158 ألف جهاز من أجهزة 
الهواتف الذكية في 2010.وعن 
اجهزة الكمبيوتر اللوحي قال 
»سنحقق منوا هائال في 2011. 
ليس فقط سنضاعف املبيعات 
ولكن سيكون النمو أكثر بكثير 
من عدة أضعاف«. ووفقا للعقيل 
باعت جرير 19 ألف جهاز العام 
املاضي من أجهزة الكمبيوتر 
اللوحــــي خالل العام املاضي.
وكانت جرير سجلت ارتفاعا 
طفيفا في صافي أرباح الربع 

»األنباء« ان عدة نقاط رئيسية 
البحث،  كانت على طاولـــة 
اهمها وضع اطر نقل األصول 
الى  ادارة السوق  املادية من 
هيئة اسواق املال خالل املهلة 
القانونية، فضال عن حتديد 
الصالحيات طبقا للمواد التي 
الرقابية  املهام  تختص بنقل 
املقررة في القانون الى الهيئة 
خالل 6 اشهر من تاريخ نشر 
التنفيذية، وكذلك  الالئحـــة 


