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العبدالله يؤكد املضي في مصفاة فيتنام بعد إعالن الشريك الياباني تأجيلها

الكويت تنوي شراء حصة «بي بي»
في مشروع غاز قبالة سواحل فيتنام
هانوي « -ال ��راي» ووك��االت  -ذكرت
ص�ح�ي�ف��ة «داو ت ��و» ال�ف�ي�ت�ن��ام�ي��ة على
هامش زيارة وزير النفط الشيخ احمد
ال �ع �ب��د ال �ل ��ه ال �ص �ب��اح ال� ��ى ف �ي �ت �ن��ام ان
ال�ك��وي��ت مهتمة ب �ش��راء اص ��ول لشركة
ال �ن �ف��ط ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة «ب � ��ي ب � ��ي» ال �ت��ي
تعرضت لضربة قوية بسبب التسرب
النفطي الكبير ف��ي اح��د منشآتها في
خليج املكسيك وال��ذي كلفها مليارات
ال � � � � � � ��دوالرات خ � � ��ال االش� � �ه � ��ر ال �ق �ل �ي �ل��ة
املاضية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة
ال�ن�ف��ط ال��وط�ن�ي��ة «ب�ت��روف�ي�ت�ن��ام» دي�ن��ه
ال ث��ان��غ ق��ول��ه ان ش��رك��ة االستكشافات
النفطية الخارجية الكويتية (كيوفبك)
ال�ت��اب�ع��ة مل��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة،
وش ��رك ��ة «ب �ت��روف �ي �ت �ن��ام» م�س�ت�ع��دت��ان
لبحث ش��راء حصة «ب��ي ب��ي» وشركاء
اخرين في مشروع نام كون سون للغاز
قبالة السواحل الفيتنامية.
وت�خ�ط��ط «ب ��ي ب ��ي» ل�ب�ي��ع حصتها
البالغة  35في املئة في مشروع نام كون
س ��ون ك �ج��زء م��ن ه��دف �ه��ا ل�ب�ي��ع اص��ول

بقيمة  30مليار دوالر لتغطية تكاليف
احتواء التسرب في خليج املكسيك.
م ��ن ن��اح �ي��ة ،اك� ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ال �ت��زام
الكويت بنجاح مشروع مقترح القامة
مجمع للتكرير والبتروكيماويات في
ف�ي�ت�ن��ام ت�م�ه�ي��دا ل �ل��دخ��ول ف ��ي م��رح�ل��ة
ال�ت�ش�غ�ي��ل ب�ح�ل��ول ع ��ام  2014ك�م��ا هو
مقرر.
ويأتي تصريح العبدالله بعد ايام
على اعان شركة «ايديمتسو كوسان»
اليابانية ان البدء باملشروع الذي تبلغ
تكلفته  5.8مليار دوالر سيؤجل حتى
ال�ع��ام  ،2013ليبدأ التشغيل ف��ي العام
.2015
وت�م�ل��ك ك��ل م��ن ال�ك��وي��ت ع�ب��ر شركة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وال�ش��رك��ة
ال �ي��اب��ان �ي��ة  35ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن امل �ص �ف��اة،
فيما تنقسم الحصة الباقية بني شركة
النفط الوطنية «بتروفيتنام» اململوكة
للحكومة ومستثمرين اخرين.
وق� � ��ال ال �ش �ي ��خ أح� �م ��د ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل��وك��ال��ة «ك��ون��ا» ان على رأس أول��وي��ات
ه � � ��ذا امل � � �ش � � ��روع امل � �ش � �ت� ��رك ال� �ح� �ص ��ول

منصة ملشروع نام كون سون في فيتنام

ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة ال �ح �ك��وم��ة ال�ف�ي�ت�ن��ام�ي��ة
رغ� ��م اش� ��ادت� ��ه ب �م �س��اه �م��ات ال �ح �ك��وم��ة
الفيتنامية وال�س�ل�ط��ات املحلية فضا
ع ��ن ال� �ش ��رك ��ات امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ت �ط��وي��ر
املشروع.
وأض� � � � � � ��اف «ن� � � �ق � � ��در أن ال � �ح � �ك ��وم ��ة
الفيتنامية تتفهم طلبنا ونأمل اصدار
امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى امل� � �ش � ��روع ف� ��ي غ �ض��ون

األس��اب�ي��ع القليلة املقبلة» م�ش��ددا على
أن العمل في مصفاة النفط املشتركة في
فيتنام يحرز نتائج ايجابية وفي تقدم
مطرد.
وعقد وزي��ر النفط الكويتي سلسلة
من املحادثات مع رئيس وزراء فيتنام
ن �غ��وي��ن ت� ��ان دون � ��غ ووزي � � ��ر ال �ص �ن��اع��ة
وال� �ت� �ج ��ارة ف ��و ه � ��وي ه ��وان ��غ ورئ �ي��س

«بتروفيتنام» دينه ال ثانغ جرى االتفاق
خالها على التنسيق الوثيق في السير
ب ��امل� �ش ��روع ال� �ح� �ي ��وي وف� �ق ��ا ل �ل �ت��وق �ي��ت
املحدد وتحقيق نتيجة ناجحة.
واض � ��اف ال �ش �ي��خ أح �م��د «ج �ئ��ت ال��ى
ه ��ان ��وي م� ��رة أخ � ��رى م ��ن أج� ��ل ت�س��ري��ع
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة وامل �س��اع��دة ع�ل��ى ض�م��ان
ت �ن �ف �ي��ذ م � �ش� ��روع م �ص �ف ��اة ن �غ ��ي س ��ون
ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ف ��ي  »2014م��ؤك��دا
اح � ��راز ن �ت��ائ��ج اي �ج��اب �ي��ة ل��زي��ارت��ه ال�ت��ي
تستمر أربعة أيام في ما يتعلق بموقف
دولة الكويت الجاد النجاز املشروع.
وق � � ��ال وزي � � ��ر ال �ص �ن ��اع ��ة وال� �ت� �ج ��ارة
الفيتنامي فو هوي هوانغ ان السلطات
الفيتنامية تنفذ األع�م��ال التحضيرية
واالس �ت �ع��دادات ال��ازم��ة األخ ��رى القامة
م �ج �م��ع ال �ب �ت��روك �ي �م �ي��اوي��ات وأن � ��ه م��ن
املتوقع االنتهاء من العمل بحلول نهاية
هذا العام.
ويقع م�ش��روع مصفاة «نغي س��ون»
في شمال اقليم ثان هوا الذي يبعد 180
كيلومترا جنوب هانوي بطاقة انتاجية
تبلغ  200ألف برميل يوميا.

تراجع بنحو  20في املئة خالل يومني فقط

انهيار التومان اإليراني بعد توقف البنوك
عن بيع العمالت األجنبية
| طهران « -الراي» |

• محالت الصرافة
في دبي أوقفت
التعامل بالتومان...
ووقف شامل
للتحويالت البنكية
مع إيران
• معلومات عن منع
التحويالت البرقية
الخاصة بالتجارة

ان�ه��ارت العملة االي��ران�ي��ة ،ال�ت��وم��ان،
س��ري �ع��ًا ف ��ي األي� � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة،
نتيجة توقف البنوك املفاجئ عن قبوله
م�ق��اب��ل ال �ع �م��ات األج�ن�ب�ي��ة .وان�خ�ف��ض
ال�ت��وم��ان  20ف��ي املئة خ��ال ثاثة أي��ام،
في ما يمثل أزمة عميقة يعيشها سوق
ال �ص��رف ف��ي اي � ��ران ،ن�ت�ي�ج��ة ال�ع�ق��وب��ات
التي فرضتها األمم املتحدة أخيرًا على
الباد.
وج� � ��اء ال �ت ��وق ��ف ع ��ن ب �ي��ع ال �ع �م��ات
األج�ن�ب�ي��ة ل ��أف ��راد ب�ع��د ت�ض�ي�ي��ق آخ��ر،
كشفت عنه «ال��راي» قبل أسابيع ،على
نقل العمات خ��ارج ال�ب��اد ،وبعد قرار
س��اب��ق ب�ت�ح��دي��د س�ق��ف أع�ل��ى للعمات
امل �ن �ق��ول��ة ال� ��ى ال � �خ� ��ارج ب �خ �م �س��ة آالف
دوالر.
وب � � �ح � � �س� � ��ب ب� � � �ي � � ��ان � � ��ات أوردت� � � � �ه � � � ��ا
«فاينانشال ت��اي�م��ز» ،قفز سعر صرف
ال��دوالر في طهران خال أسبوع واحد
م��ن  10500ت��وم��ان ال��ى  13000ت��وم��ان،
ف��ي أك�ب��ر انهيار للعملة االي��ران�ي��ة منذ
سنوات.
وهذه البيانات يؤكدها تجار العملة
في اي��ران .فيوم األربعاء املاضي وحده
قفز سعر صرف الدوالر من  10500الى
 11500تومان ،وفي اليوم التالي سجل
قفزات أخرى مماثلة ،في ظل الهلع الذي
س� ��اد ال � �س ��وق .وع� �ج ��زت ال �ص �ح��ف ع��ن
ن�ش��ر ق��ائ�م��ة ب��أس�ع��ار ال�ع�م��ات ،نتيجة
االضطراب غير املسبوق في السوق.
ومع توقف البنوك عن بيع العمات
األج �ن �ب �ي��ة ت �م��ام��ًا ل � ��أف � ��راد ،ش��وه��دت
طوابير طويلة من املنتظرين أمام عدد
ض�ئ�ي��ل م��ن امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي اس�ت�م��رت
ف��ي ب�ي��ع ك�م�ي��ات قليلة ال ت�ت�ج��اوز 500

دوالر للشخص الوحد ،بشرط أن يبرز
املشتري ما يثبت أنه مسافر ،من قبيل
جواز السفر وتذكرة الطائرة.
ول� ��م ي �ف �ل��ح ظ �ه ��ور م �ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك
امل ��رك ��زي االي� ��ران� ��ي م �ح �م��ود ب�ه�م��ان��ي
أول م��ن أم��س على ش��اش��ة التلفزيون
وت��أك �ي��ده أن ل ��دى ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ما
ي� �ك� �ف ��ي م � ��ن ال � �ع � �م� ��ات ال� �ص� �ع� �ب ��ة ف��ي
ت�ه��دئ��ة ال �س��وق ،خ�ص��وص��ًا وأن وع��ده
بتوفير العمات االجنبية اعتبارًا من
الخميس لم تظهر مفاعيله فعليًا ،رغم
أن ه��ذا ال��وع��د ص��در أي �ض��ًا ع��ن نائب
الرئيس االيراني محمد رضا رحيمي.
وك��ان تفسير ذل��ك ل��دى املصرفيني ان
ال�ن�ظ��ام ال ��ذي تطبقه ط �ه��ران للحفاظ
ع �ل��ى س �ع��ر ال� �ص ��رف ض �م��ن ه��وام��ش
معينة (التعويم املحكوم) انهار ،ولم
يعد البنك املركزي قادرًا على التدخل
ف��ي س ��وق ال �ص��رف ش��اري��ًا ل�ل�ت��وم��ان،
بسبب االستنزاف الحاد الحتياطاته
من العمات األجنبية ،وه��و ما كانت
ب ��وادره ق��د ظهرت ف��ي التضييق على
ن �ق��ل ال �ع �م��ات األج �ن �ب �ي��ة ال� ��ى خ ��ارج
اّ
ال� �ب ��اد ل �ئ��ا ت �س �ت �ن��زف االح �ت �ي��اط��ات
أكثر.
وف � �س� ��ر ب� �ع ��ض ال � �ص � ��راف � ��ني س ��رع ��ة
ت �ف��اق��م األزم � ��ة ف ��ي األس ��اب �ي ��ع امل��اض �ي��ة
جزئيًا بتوقف التحويات البنكية الى
دب��ي نتيجة ال�ع�ق��وب��ات ،ح�ي��ث التزمت
البنوك االماراتية التي تعد أهم شريك
اق�ت�ص��ادي الي ��ران بالعقوبات الدولية
وأوق�ف��ت معظم تعاماتها م��ع طهران.
وادى ذل ��ك ال ��ى ان �ه �ي��ار امل� �ب ��ادالت بني
ال�ب�ل��دي��ن ب�ن�س�ب��ة  50ف��ي امل �ئ��ة ،بحسب
ت�ق��دي��رات مجلس االع�م��ال االي��ران��ي في
دبي في بداية سبتمبر.
وظ�ه��رت آث��ار أزم��ة ال�ت��وم��ان سريعًا

من أواخر  2010إلى منتصف 2011

«بوينغ» ترجئ تسليم طائرة الشحن
« »747- 800إلصالح عيوب تقنية
| اعداد حسين ابراهيم |
ذك� ��ر م ��وق ��ع «اي � ��ر ت��ران �س �ب��ورت
ان� �ت� �ل� �ي� �ج� �ن ��س» االل � �ك � �ت � ��رون � ��ي ان
ش��رك��ة «ب��وي �ن��غ» س�ت��ؤج��ل تسليم
اول ��ى ط��ائ��رات �ه��ا ل�ل�ش�ح��ن م��ن ن��وع
« »747-800اش� �ه ��را ع ��دي ��دة ،ك�م��ا
س �ت �ض �ي��ف ط � ��ائ � ��رة خ ��ام� �س ��ة ال ��ى
االس �ط��ول ال��ذي سيقوم بالطيران
ال � �ت � �ج� ��ري � �ب� ��ي ،وذل� � � � ��ك ل �ت �ص �ح �ي��ح
سلسلة من العيوب التقنية.
ونقل املوقع عن شركة «بوينغ»
ق� ��ول � �ه� ��ا ان ال� �ت� �س� �ل� �ي ��م ال� � � ��ى اول
زب ��ائ ��ن ال �ط ��ائ ��رة ال �ج ��دي ��دة ش��رك��ة
«ك��ارغ �ل �ك��س» ،اع �ي��د ج��دول �ت��ه من
اواخ ��ر  2010ال��ى منتصف ،2011
في حني لم تجر الشركة اي تعديل
ع �ل��ى اط � ��اق ط ��ائ ��رة «747 - 800
انتركونتيننتال» للركاب املنتظر
اطاقها في .2011
واوض �ح��ت ال�ش��رك��ة ان التأخير
ي �ع �ق��ب «اك � �ت � �ش� ��اف» س �ل �س �ل��ة م��ن
امل � �ش � �ك� ��ات ال � �ت� ��ي ع� ��وق� ��ت ان� �ج ��از

• من العيوب
ارتجاج
«في ظروف
طيران معينة»
وخلل في عمل
مشغل ميكانيكي
يؤمن التوازن
خالل الطيران
اختبار الشهادة في الوقت املحدد،
م �ض �ي �ف��ة ان ارت� �ج ��اج ��ا ذا وت �ي��رة
منخفضة ظهر في «ظروف طيران
معينة» يجب ان يلقى حا.
وق ��ال ��ت ان م�ش�غ��ا م�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ا
ل�ح�ف��ظ ال� �ت ��وازن خ ��ال ال �ط �ي��ران ال
يعمل كما يتوقع ،اال انها اش��ارت
ال��ى ان اي��ا م��ن املشكات ال يحتاج

ال � ��ى ت �غ �ي �ي��رات ب �ن �ي��وي��ة الص ��اح
املشكات.
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ � �ي ��س امل ��دي ��ر
ال�ع��ام لبرامج ال�ط��ائ��رات التجارية
ف��ي ال�ش��رك��ة ب��ات ش��ان��اه��ان «نفهم
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت ��ي واج� �ه� �ن ��اه ��ا ف��ي
الطيران التجريبي ونعمل اليجاد
ح�ل��ول ل �ه��ا» .وي��أت��ي إرج ��اء اط��اق
طائرة الشحن بعد شهر من تأجيل
«بوينغ» تسليم طائرات « »787من
اواخ� ��ر  2010ال ��ى ال��رب��ع االول من
.2011
وف��ي االس ��اس ك��ان م��ن املخطط
ان تسلم «ب��وي�ن��غ» ط��ائ��رة الشحن
« »747 - 800ف ��ي اواخ � � ��ر ،2009
ل�ك�ن�ه��ا اع �ل �ن��ت ف ��ي اك �ت��وب��ر ،2008
اي ق�ب��ل ن�ح��و س�ن��ة ع�ل��ى التسليم
املفترض عن تأجيل اول ل��ه .وكبد
ه��ذا التأخير الشركة مليار دوالر
تعويضات عن اضرار للعماء.
اال ان الشركة قالت ان التأخير
الجديد «ال يتوقع ان يكون له اثر»
على نتائجها املالية للعام .2010

في دبي ،حيث توقفت محات الصرافة
ع ��ن ت � � ��داول ال �ع �م �ل��ة االي ��ران� �ي ��ة ال� ��ى أن
تنجلي الصورة.
وه � �ن � ��اك م � ��ؤش � ��رات أخ � � ��رى ال� � ��ى أن
الحكومة االيرانية تواجه صعوبة في
اح �ت��واء أزم ��ة س�ع��ر ال �ص��رف ،م�ن�ه��ا ما
ي �ت ��ردد م ��ن م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ف ��رض منع
ع �ل��ى ال �ت �ح ��وي ��ات ال �ب��رق �ي��ة ال �خ��اص��ة
بالصفقات التجارية.
وت � �ع ��د األزم � � � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة أس � � ��وأ م��ا
شهدته العملة االيرانية ،ألنها تجاوزت
م��ا اع �ت��اد ع�ل�ي��ه ال �ص��راف��ون س��اب�ق��ًا من
تكتيكات يعتمدها البنك امل��رك��زي في
حاالت الضغط .وفي هذا السياق ،نقلت
«فاينانشال تايمز» عن أحد املصرفيني
ف��ي ط�ه��ران ق��ول��ه «ان البنك امل��رك��زي لم
يكن يعطينا منذ فترة طويلة اال خمس
أو سدس ما نطلبه من عمات ،وحتى
هذه الكميات الضئيلة تأتي متأخرة».
وج � ��اء ان �ه �ي��ار ال �ت ��وم ��ان أس � ��رع م��ن
امل �ت��وق��ع ،ألن ال �ت��وق �ع��ات ك��ان��ت تشير
ال��ى أن ل��دى طهران احتياطات أجنبية
ت �ت��راوح ب��ني  60و 80م�ل�ي��ار دوالر ،ما
ي �ع �ن��ي واح� � � �دًا م ��ن اح �ت �م ��ال ��ني؛ ام � ��ا ان
تكون األزمة كبيرة جدًا واما أن طهران
تتحسب ملا هو أسوأ.
وي � �خ � �ش� ��ى خ � � �ب � � ��راء اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ون
اي ��ران� �ي ��ون م ��ن أن ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �ق��وب��ات
الدولية ي��ؤدي تدريجيًا الى عزل ايران
ت �م��ام��ا ع ��ن امل �ن �ظ��وم��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
وت�ح��وي�ل�ه��ا ال ��ى اق �ت �ص��اد ي�ع�ت�م��د على
نظام املقايضة ،تتبادل فيه ايران النفط
بقسائم السلع الغذائية واألساسية مع
شركائها ،كما يجري حاليًا مع الصني
ً
مثا.
وم��ع ت�ف��اق��م أزم ��ة ال�ع�م�ل��ة االي��ران �ي��ة،
يخشى االي��ران�ي��ون م��ن ت��زاي��د مسارعة

«املدينة» :السوق بحاجة
إلى عودة عنصر الثقة
ذكر تقرير شركة املدينة للتمويل واالستثمار
أن س��وق ال�ك��وي��ت ل ��أوراق امل��ال�ي��ة أن�ه��ى ت��داوالت
شهر سبتمبر وال��رب��ع الثالث م��ن ال�ع��ام الحالي،
على ارتفاعات جيدة ملؤشري السوق الرسميني،
لواحد من أفضل الشهور أداء منذ بداية العام.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من األداء اإليجابي
للسوق خال الشهر املاضي ،إال أنه ال يزال بحاجة
الى عودة عنصر الثقة من جانب املستثمرين في
ق��درة ال�س��وق على التعافي م��رة أخ��رى وتحقيق
مستويات سعرية أعلى م��ن املستويات الحالية
وج��ذب رؤوس أم��وال جديدة للسوق بما يساهم
في انتعاش التداوالت مرة أخرى .إن بوادر الثقة
التي ظهرت من جانب املستثمرين خ��ال الشهر
امل��اض��ي ه��ي ط��رف الخيط ال��ذي يجب التأسيس
ع �ل �ي��ه خ� ��ال امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وال ش ��ك أن خ�ط��ة
التنمية ودخ ��ول ال�ب�ن��وك ف�ي�ه��ا وص�ف�ق��ة الخليج
للتأمني وبيع حصة من شركة زين أث��ارت شهية
املستثمرين للعودة للسوق مرة أخ��رى .وإن أكثر
ما لفت االنتباه بنهاية الشهر تحديدا ،هو قدرة
سهم شركة زي��ن لاتصاالت على العودة مجددا
ومنفردا لقيادة السوق الكويتي للصعود بشكل
واض ��ح ،فبمجرد اإلع ��ان ع��ن ال �ع��رض امل �ق��دم من
شركة اتصاالت اإلماراتية شهدت غالبية األسهم
امل��درج��ة في السوق تحركا إيجابيا ألعلى ،وهو
نفس السيناريو ال��ذي ت��م خ��ال ف�ب��راي��ر املاضي
ع�ن��د اإلع� ��ان ع��ن م �ف��اوض��ات ب�ي��ع ب�ع��ض أص��ول
الشركة في إفريقيا.

املستثمرين ال��ى ت�ح��وي��ل أم��وال�ه��م ال��ى
ال� �خ ��ارج ك �ل �م��ا س �ن �ح��ت ل �ه��م ال �ف��رص��ة،
واللجوء الى ماذات نقدية آمنة أو الى
الذهب الذي يسجل مستويات قياسية
هذه األيام.
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في حال إنجاز االتفاق على صفقة بيع الحصة إلى «اتصاالت»

مصرفيون« :زين» ستضطر لبيع «زين السعودية»
ألن اململكة لن تقبل باندماجها مع «موبايلي»
| اعداد حسين إبراهيم |
نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصرفيني قولهم ان شركة
«زي��ن» ستضطر ال��ى بيع حصتها في «زي��ن» السعودية ،اذا نجح
مسعى شركة «اتصاالت» االماراتية في االستحواذ على  46في املئة
من «زين» االم.
وكانت «اتصاالت» قد اعلنت الخميس انها ارسلت «عرضا اوليا
مشروطا» لشراء  46في املئة من «زين» بسعر  1.7دينار للسهم ،في
صفقة تبلغ قيمتها  10.5مليار دوالر.
وقال مصرفي ان الصفقة ستعطي «اتصاالت» حصة سيطرة في
«زين» الن الشركة تملك عشرة في املئة من اسهمها كأسهم خزينة.
اال ان «زين» و«اتصاالت» تعمان في السعودية ومن غير املرجح
ان ت��واف��ق س�ل�ط��ات تنظيم ال�ق�ط��اع ف��ي امل�م�ل�ك��ة ع�ل��ى االن��دم��اج بني
عملياتهما.
ودف �ع��ت «زي ��ن» وش��رك��اؤه��ا مبلغ  22.9م�ل�ي��ار ري ��ال ( 6.1مليار
دوالر) لاستحواذ على الرخصة الثالثة للهاتف النقال في اململكة
في العام  ،2007في حني تمتلك «اتصاالت» بالفعل  27.5في املئة من
ُ
وت اّ
قيم
اسهم «موبايلي» التي ف��ازت بالرخصة الثانية في اململكة.
حصة «زين» البالغة  25في املئة في «زين السعودية» حاليا بنحو
 1.5مليار دوالر.
وت��رغ��ب «ات �ص��االت» ف��ي توسيع حضورها ف��ي ال�ش��رق االوس��ط،
وبالتحديد في ال�ع��راق حيث لوحدة «زي��ن» هناك نحو  11مليون
مشترك.
وقال مصرفي مطلع على الصفقة انه «من غير املمكن ان توافق
سلطات تنظيم القطاع السعودية على الدمج بني موبايلي وزين
السعودية».
وك��ان��ت «ات �ص��االت» تملك «ك��اش» او م��ا ي�ع��ادل «ال �ك��اش» بنحو
 3م �ل �ي��ارات دوالر ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ع��ام  ،2009واوض � ��ح امل �ص��رف��ي ان
«هيئة االستثمار االماراتية التي تملك حصة اغلبية في اتصاالت
ستساعد في تمويل الصفقة» ،مضيفا ان «تمويل االستحواذ من
خال االقتراض سيضغط حتى على شركة مثل اتصاالت».
ول ��دى «ات �ص ��االت» ح��ال�ي��ا اك�ث��ر م��ن  100م�ل�ي��ون م�ش�ت��رك ف��ي 18
بلدا في الشرق االوس��ط وافريقيا واسيا ،وهي مملوكة بنسبة 60
ف��ي املئة لهيئة االستثمار االم��ارات�ي��ة التي تسيطر عليها حكومة
االم ��ارات االت�ح��ادي��ة ،وي�ت��رأس مجلس ادارت �ه��ا الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،مالك نادي مانشستر سيتي االنكليزي لكرة القدم.
وق��ال م�ص��در ق��ري��ب م��ن الصفقة ان سعر  1.7دي�ن��ار للسهم ،اي
نحو  34في املئة عاوة على سعر السهم في سوق الكويت لاوراق
املالية ي��وم  28سبتمبر املاضي ،تم االتفاق عليه بعد ثاثة اشهر
من املفاوضات ومن املتوقع ان تبدأ عملية الفحص النافي للجهالة
قريبا.
ورأى املصرفي ان الهيئة العامة لاستثمار التي تملك حصة 24.6
من اسهم «زين» من غير املتوقع ان تعترض الصفقة ،لكن الحكومة
قد تتعرض لضغوط اذا تم تجاهل صغار املساهمني في الصفقة.

• هيئة االستثمار
االماراتية ستمول
االستحواذ
على األرجح
الن تمويله
من خالل االقتراض
سيضغط
على «اتصاالت»
• غير متوقع
أن تعترض الهيئة
العامة لالستثمار
على الصفقة
غير أن الحكومة
قد تتعرض لضغط
كي ال تتجاهل
الصفقة صغار
املساهمني
• سعر  1.7دينار للسهم
اتفق عليه
بعد  3أشهر
من املفاوضات

