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خالف على حق اإلدارة يهدد صفقة »زين ـ السعودية« بالفشل
الكويت ـ رويترز: قال مصدر 
مطلع في شــــركة زين الكويت إن 
خالفا نشــــب بني زين السعودية 
وشركة بتلكو البحرينية الراغبة 
في االستحواذ على حصة مؤثرة 
في زين السعودية على حق اإلدارة 
قد يهدد الصفقة بالفشل. ووافقت 
زين الكويت في مارس املاضي على 
بيع حصتها البالغة 25 % من زين 
الســــعودية لتحالف يضم شركة 
بتلكو البحرينية واململكة القابضة 
السعودية مقابل 950 مليون دوالر 
باالضافة لشــــروط أخرى تتعلق 
بتحمل التحالف اجلديد ديونا على 
زين السعودية. وقال املصدر الذي 
اشــــترط عدم الكشف عن هويته 
لرويتــــرز إن »بتلكو« ترغب في 
أن حتل محل زين الكويت وتأخذ 
حق إدارة زين السعودية، مبينا 
أن زيــــن الكويــــت حتصل نظير 
اإلدارة على نســــبة تصل إلى %4 

من إيرادات الوحدة الســــعودية. 
وقفزت إيرادات زين السعودية في 
2010 إلى 826 مليون ريال )220.3 
مليون دوالر( بارتفاع نسبته 132 
% مقارنة بإيرادات 2009. وأضاف 
املصدر أن »زينـ  السعودية« ترى 
أنها قادرة على إدارة نفسها دون 
احلاجة إلى شركة أخرى تديرها 
وتأخذ نسبة من اإليرادات نظير 
هذه اإلدارة مبينا أن زين السعودية 
تعتبر بتلكو شركة أصغر منها. 
وبسؤاله عن إمكانية أن يهدد هذا 
اخلالف امتام الصفقة قال املصدر 
»طبعــــا«. وأضــــاف »إذا أصرت 
بتلكو علــــى )احلصول على عقد 
اإلدارة وأصر الســــعوديون على 
أال يعطونهم عقد اإلدارة فشــــلت 
)الصفقة(.. ألن بتلكو سوف تأتي 
لزين الكويــــت وتطلب تخفيض 
املبلغ )مبلغ العرض( وهذا محرم 
عند زين الكويت«. وقال املصدر 

إن زين الكويت كانت قد حصلت 
على حق إدارة زين السعودية منذ 
التأسيس ملدة أربع سنوات نظرا 
ألن القوانني السعودية تلزم الشركة 
املؤسسة وهي زين الكويت بتشغيل 
شركة االتصاالت اجلديدة ملدة ال 
تقل عن ثالث سنوات. وأشار إلى 
أن زين الكويت حصلت على مزايا 
كثيرة في العقد الذي تدير مبوجبه 
زين السعودية منها حصولها على 
نسبة تصل إلى 4% من اإليرادات 
وحق وضع عالمتها التجارية على 
إلى  الشركة السعودية باالضافة 
حصولها على اربعــــة مقاعد في 
مجلس اإلدارة. وأشار املصدر إلى أن 
مجلس إدارة زين السعودية اعتاد 
أن مينح زين الكويت صالحيات 
واسعة في اإلدارة وأن يوافق على 
ما ترغب فيه من قرارات نظرا لثقته 
في زين الكويت وخبرتها ولتالقي 

املصالح بني الطرفني.

»زين - األردن« و»مايكروسوفت« توقعان مذكرة
تفاهم للتعاون املشترك

عمان ـ كونا: أعلنت شركة »زين االردن« 
و»مايكروسوفت« امس عن مذكرة تفاهم 
وقعها اجلانبان للتعاون في مجال حتديد 

وتسويق ومبيعات املنتجات واحللول 
واخلدمات التي تلبي متطلبات الشركات 

الكبيرة واملتوسطة والصغيرة واملؤسسات 
احلكومية في دول املنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في 
مجموعة »زين« والرئيس التنفيذي لـ 

»زين« االردن د.عبداملالك اجلابر في 
تصريح صحافي ان هذه الشراكة تتماشى 

مع استراتيجية الشركة الرامية الى تقدمي 
احللول ذات اجلودة العالية واخلدمات 

الشاملة لزبائنها حيث حافظت »زين« على 
متيزها ومكانتها الرائدة عبر تقدمي احللول 

املتنوعة واملبتكرة ملشتركيها.
وعن التزامات اجلانبني نحو بعضهما 

قال اجلابر »ان املذكرة نصت على 
ان تدعم مايكروسوفت شركة زين 

االردن لتحديد استراتيجيتها في تقدمي 
خدماتها واالستفادة من قنوات املبيعات 

ملايكروسوفت وتقدمي التدريب لفريق 

زين للمبيعات لتمكينهم وتأهيلهم لبيع 
اخلدمات في االردن«.

وأضاف اجلابر ان التزامات »زين>، 
تشمل تقدمي املساعدة ملايكروسوفت على 

صعيد احلوكمة لضمان جناح التجربة 
املشتركة بينهما وحتضير االستراتيجية 

املبدئية للخدمات املشمولة باملذكرة مبا 
فيها خدمات الرسائل والتعاون والتبادل 

 وخدمات استضافة املواقع
واالتصاالت املوحدة وخدمات اخلوادم 

االفتراضية.

خبراء: سعر برميل النفط لن يزيد
على 120 دوالراً خالل 2011 

دبي ستخفض اإلنفاق حتى 2013

إعادة إعمار اليابان بعد الزلزال
قد تتكلف 184 مليار دوالر

دبي ـ رويترز: قال عضو في اللجنة العليا 
للسياسات املالية في دبي في تصريحات صحافية 
إن اإلمارة التي تعاني أزمة ديون ضخمة تعتزم 
خفض اإلنفاق احلكومي مبا بني 20 و25% حتى 

عام 2013 لسد فجوة التمويل.
وقال أحمـــد حميد الطاير لصحيفة »غلف 
نيوز« إن اخلطوة التي تهدف إلى توفير نحو 
3.5 مليارات درهم )953 مليون دوالر( مبثابة 

»إجراء احترازي«.
وفي وقت سابق من العام وافق حاكم دبي 
على ميزانية احلكومة لعام 2011 بعجز يصل إلى 
3.77 مليارات درهم تقريبا، وقال الطاير »لسد 
فجوة التمويل يجب خفض إنفاق املؤسسات 
احلكومية مبا بني 20 و25% حتى عام 2013«.

وعلى دبي نحو 30 مليار دوالر من الديون 
التي يستحق أجلها خالل العامني املقبلني بينها 12 
مليارا تستحق هذا العام، ويحني أجل استحقاق 
أكبر دين وقدره أربعة مليارات دوالر ملؤسسة 

دبي لالستثمار في نوفمبر.
وميثل العجز في 2011 نحو 1.3% من الناجت 
احمللي اإلجمالي في 2009 وهو آخر عام تتوافر 
بيانات اقتصادية كاملة بشأنه، وأضاف الطاير 
لغلف نيوز »العجز في ميزانية 2011 ليس مبعثا 
لقلق كبير بعد وبالتأكيد سنبحث عن بدائل 
)لاليرادات( خالل العام«، ويتوقع محللون أن 
تغطي دبي العجز باصدار سندات بالرغم من 

التوقعات السلبية بشأن الديون.
وأجبر انفجار فقاعـــة العقارات دبي على 
التعامل مع ديونها املتراكمة التي تقدر بنحو 
115 مليـــار دوالر أو 144 % مـــن الناجت احمللي 
اإلجمالي باتخاذ اجراءات تقشفية خالل العام 

املاضي.
وقال الطاير إن خفض االنفاق خالل السنوات 
القليلة املقبلة ال يعني ان املؤسسات احلكومية 
ستزيد الرسوم أو رسوم اخلدمات بهدف زيادة 

االيرادات.

طوكيوـ  رويترز: قال وزير االقتصاد الياباني 
يوسانو يوسانو أمس إن احلكومة قد تكون في 
حاجة إلى إنفاق ما بني عشرة تريليونات ين 
إلى 15 تريليون ين )184 مليار دوالر( إلعادة 
اإلعمار عقب الزلزال املدمر الذي ضرب شمال 

شرق البالد في مارس.
وقال يوسانو إن احلكومة قد حتتاج إلى 
إصدار سندات لتغطية النفقات لكن ينبغي 
أال تقوم بذلك دون العمل على وسائل تفي 
بســـدادها، مشـــيرا إلى أن زيادة الضرائب 
ستكون أمرا يتعذر اجتنابه، وقال يوسانو 
في برنامج تلفزيونـــي »أفهم أولئك الذين 
يقولون إننا في حاجة إلى إصدار ســـندات 
)إلعادة اإلعمار( بعـــد الزلزال، لكن ينبغي 
عدم االقتراض بشـــكل متهور دون التفكير 

بشأن كيفية إعادة السداد«.

وقال »إذا كنا نعتزم إصدار سندات إلعادة 
اإلعمار فنحتاج إلى اتخاذ قرار عن عدد السنوات 
التي سنسدد فيها األموال وكيف، من املهم اإلبقاء 

على ثقة السوق في الوضع املالي لليابان«.
وتعاني اليابان إثر كارثة ثالثية من زلزال 
وأمواج مد عاتية وأزمة نووية ممتدة في الوقت 
الذي تكافح فيه احلكومة إليجاد وسائل لدفع 
تكاليف أكبر عمليـــة إعادة إعمار في فترة ما 

بعد احلرب العاملية الثانية.
ودفعت األضرار الناجتة عن الزلزال اليابان 
إلى الدخول فـــي مرحلة ركود مـــع انكماش 
االقتصاد بأكثر من املتوقع في الربع األول من 
العام ومن املنتظـــر أن ينكمش من جديد في 
الفترة من ابريل إلى يونيو مع تسبب انقطاع 
الكهرباء واضطراب عمل سلسلة التوريد في 

اإلضرار بإنتاج املصانع.

توقع خبراء نفطيون أال يزيد ســـعر برميل 
النفط في السوق العاملي على 120 دوالرا للبرميل 
ما لم يشهد العالم حدثا كبيرا مؤثرا، مؤكدين ان 
تذبذب اسعار النفط خالل مايو اجلاري يعود في 
املقام االول الى حالة عدم االستقرار السياسي 
التي يشهدها العالم واملخاوف من توقف االمدادات 

النفطية.
وقالوا في لقـــاءات متفرقة مع »كونا« امس 
ان هناك عوامل تساعد على زيادة االسعار فيما 
هناك عوامل اخرى تدفع نحو الهبوط الفتني الى 
ان العوامل االيجابية والسلبية نشطة في ذات 

الوقت وهو ما ادى الى هذا التذبذب.
واوضـــح اخلبراء ان االوضاع السياســـية 
والعامل النفسي وسعر صرف الدوالر وفيضانات 
املسيسبي وخفض انتاج أوپيك وتوقف امدادات 
النفط الليبي واملضاربة واملخزون األميركي كانت 
ابرز عوامل ارتفاع وانخفاض اسعار النفط خالل 

الشهر اجلاري.
واكد اخلبير النفطي وعضو املجلس االعلى 
للبترول عماد العتيقي ان تذبذب االســـعار في 
ســـوق النفط العاملية كان امرا متوقعا لتذبذب 
االوضاع االقتصادية والسياســـية، مشيرا الى 
ان االرتفاع احلاد في االســـعار منذ بداية العام 
احلالي لم يكن مبررا وهو ما ادى الى االنخفاض 

فيما بعد.
وافاد بأن االوضاع السياســـية في كثير من 
البلدان التي شهدت توترا لم يعد لها في الوقت 
احلالي التأثير الكبير نظرا الن هذه االوضاع ورغم 
عدم استقرارها اصبحت امرا اعتاد عليه السوق 
وزال القلق بالرغم من اســـتمرارها ألنه لم يعد 

هناك اي انقطاع اضافي لإلمدادات النفطية.
وأملح العتيقي الـــى ان املضاربات هي التي 
لعبت الدور الرئيسي في تذبذب االسعار خالل 
الفترة املاضية وعلى املدى القصير، متوقعا ان 
تستقر االسعار وان تستمر »أوپيك« في سياستها 
االنتاجية وال تغير من املعدالت بقرارات جديدة 

في اجتماعها املزمع عقده في يونيو املقبل.
وذكر ان الســـوق النفطي اآلن متشبع وهذا 
يجعل االســـعار شبه مســـتقرة وان كان هناك 
تذبـــذب لكنه ليس بالكبير فـــي االيام القليلة 
املاضية نظرا الن هناك حدودا لالرتفاع بعدها 
يصعب على املســـتهلك شراء السلعة وبالتالي 

سيهجرها ويلجأ للبدائل.
اما اخلبير النفطي محمد الشطي فقال ان سبب 
تذبذب االسعار خالل الشهر اجلاري كان وضع 
االقتصاد العاملي واملخاوف من تأثير االسعار على 
اداء االقتصاد العاملي وردة الفعل بناء على اخبار 
متفرقة منها على سبيل املثال االخبار التي تخرج 
عن ادارة املعلومات في وزارة الطاقة األميركية 

)ايي آي ايه( حول املخزون األميركي.
واوضح الشطي ان االنباء عن املعروض من 
النفط وحجـــم االنتاج كان له تأثير ايضا على 
هذا التذبذب في اشارة الى التقارير التي صدرت 
في الثاني عشر من الشهر اجلاري والتي افادت 
بان الزيادة في الطلب على النفط ســـتصل الى 
1.3 مليون برميـــل يوميا فقط هذا العام مقابل 
تقديرات سابقة افادت بأن الزيادة ستكون 1.4 
مليون برميل وهو ما ســـبب ضغوطا جديدة 

على االسعار.
من ناحيته قال اخلبير النفطي خالد بودي 
ان التذبذب احلاصل في اسعار النفط هو نتاج 
طبيعي لألوضاع السياسية واملخاوف من توقف 
االمدادات النفطية فتزيد االسعار واذا ما استقرت 
االوضاع نوعا ما انخفضت االســـعار وتستمر 
اللعبة متأثرة باألوضاع في شمال افريقيا ومنطقة 

اخلليج العربي.
واضاف بـــودي ان من العوامل املؤثرة على 
اسعار النفط بقوة في الفترة االخيرة سعر صرف 
الدوالر والذي ارتفع بشكل مؤثر ما تسبب في 
هبوط اسعار النفط موضحا ان االقتصاد األميركي 

يلعب دورا رئيسيا في هذه االسعار.
وبني ان املخـــزون األميركي بلغ اقصاه في 
الفترة االخيرة فتسبب في هبوط االسعار حيث 
وصل الى 367 مليون برميل موضحا ان العوامل 
املختلفة تلعب في صعود االســـعار وهبوطها 
الفتا الى ان هذه العوامل كانت نشطة في الفترة 
االخيرة مما تسبب في هذا التذبذب ما بني عنصر 

يساعد على الهبوط وآخر على االرتفاع.
وقال بودي »نتوقع ان يستمر هذا التذبذب 
خالل االشهر الستة املقبلة ما لم حتدث مفاجأة 
وحدث كبير يغير من هذه التوقعات« مشـــيرا 
الى ان االسعار على املدى املتوسط ستكون بني 
90 و120 دوالرا ولن تزيد على 120 دوالرا حتى 

نهاية 2011.


