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هل وراء العرقلة خوف من إضعاف الشركة الثانية؟

السلطة الفلسطينية تطلب  100مليون دوالر
للموافقة على صفقة «زين» ...أو إفشالها!
| القدس -من محمد أبو خضير |

ل� � � ��م ي� � �ش � ��أ رئ � � �ي � � ��س ال� � � � � � � ��وزراء
الفلسطيني الدكتور سالم فياض
االج��اب��ة بشكل واض��ح ع��ن س��ؤال
«ال� � ��راي» ع �م��ا اذا ًك��ان��ت حكومته
ق � ��د ط� �ل� �ب ��ت ف � �ع� ��ال  100م �ل �ي��ون
دوالر ،مقابل املوافقة على صفقة
اس � �ت � �ح� ��واذ «زي� � � ��ن» ع� �ل ��ى ش��رك��ة
«االت� �ص ��االت ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» ،لكنه
أش ��ار ال��ى «ق�ض��اي��ا ي�ج��ب التفاهم
ع �ل �ي �ه ��ا» ،وق� � ��ال «ال ��دن� �ي ��ا اي �ج ��اب
وق� �ب ��ول ،ون �ح��ن ح��ري �ص��ون على
انجاز الصفقة بشكل سليم».
وج� ��اء ك ��الم ف �ي��اض ل � � «ال � ��راي»
ليؤكد أن الصفقة دخلت مفترقًا
ح ��رج ��ًا ،وت ��ؤك ��د م� �ص ��ادر مطلعة
أن م�ط��ال�ب��ة ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية
ب �م �ب �ل��غ  100م �ل �ي��ون دوالر ل �ق��اء
اق��رار صفقة «زي��ن -ج��وال» يهدف
حقيقة الى افشال الصفقة بطريقة
غير مباشرة ،ألسباب ظاهرها أن
الحكومة ال تريد اضعاف الشركة
ال �ث��ان �ي��ة امل �ن��اف �س��ة ل � � «االت� �ص ��االت
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» ،وال � �ت� ��ي ل� ��م ت �ب��دأ
التشغيل رسميًا (تسيطر عليها
«الوطنية لالتصاالت») .ولذلك فهي
تتهرب بشكل مقصود منذ اكثر
من شهرين من اقرارها.
وأج� �ل ��ت م �ج �م��وع��ة االت� �ص ��االت
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة أم � ��س اج �ت �م��اع �ه��ا
ال�ط��ارئ ال��ذي ك��ان م�ق��ررا ملناقشة
صفقة االندماج.
وق � ��ال ع �ب��د امل ��ال ��ك ج��اب��ر ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة م�ج�م��وع��ة
االت �ص��االت الفلسطينية لرويترز
«ت ��م ت��أج �ي��ل االج �ت �م��اع ال� ��ذي ك��ان
م� �ق ��ررا ع �ق��ده ف ��ي ع �م��ان ب �ع��د أن
ج ��رى ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ب��ن رئيس
م�ج�ل��س االدارة ص�ب�ي��ح امل �ص��ري
وب��ن رئيس ال ��وزراء س��الم فياض
وعلى اثره كان هناك قرار بتأجيل
االجتماع الى  12مارس» .وأضاف
«ن �ت��وق��ع أن ت �ك��ون ه �ن��اك ت �ط��ورات
ايجابية خالل هذا االسبوع وننتظر
اجتماع مجلس الوزراء يوم االثنن
امل�ق�ب��ل وع�ل��ى اث��ر اج�ت�م��اع مجلس
ال � � � ��وزراء ون� �ت ��ائ ��ج ه � ��ذا االج �ت �م��اع
س�ي�ت��م االت �خ ��اذ ال �ق ��رار ال�ن�ه��ائ��ي».
وأملح وزير االقتصاد واالتصاالت
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة الفلسطينية كمال
حسونة الى امكانية اتخاذ الحكومة

في جلستها يوم االثنن قرارا فيما
يتعلق بصفقة االندماج.
وتشير مصادر كبيرة ومطلعة
ع � �ل� ��ى ح� �ي� �ث� �ي ��ات ه � � ��ذه ال �ص �ف �ق��ة
ل ��«ال��راي» ان مطالبة السلطة بمئة
مليون دوالر يشكل ت��راج�ع��ًا عن
فترة السماح التي كانت ف��ي عقد
تأسيس شركة جوال الفلسطينية
ل�ت�ع�ط�ي��ل ال �ص �ف �ق��ة ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
مباشرة ،مؤكدة ان رئيس ال��وزراء
ال ��دك� �ت ��ور س� ��الم ف �ي ��اض ي�ح�ي�ل�ه��ا
ال��ى الرئيس والرئيس يحيلها الى
ال�ح�ك��وم��ة وال�ح�ك��وم��ة تحيلها ال��ى
وزارة االتصاالت دون رد منذ اكثر
م��ن ش�ه��ري��ن .وت�ح��ذر امل �ص��ادر ان
ه �ن��اك خ��وف��ا م��ن ان�ع�ك��اس��ات ه��ذه
املطالبة على العالقات الفلسطينية
 الكويتية وكذلك على املستثمرينال �ع��رب اذ ت�ع�ت�ب��ر ص�ف�ق��ة «ج ��وال-
زين» اكبر صفقة من نوعها.
اال أن املوقف الرسمي الذي يعبر
عن فياض يشير الى أن «الصفقة
يجب ان تنجز بشكل صحيح لذا
يجب ان تدرس».
وك �ش ��ف أن� ��ه أع� ��د «ش �خ �ص �ي��ًا»
ت � �ص� ��ورًا ل� � ��«اط � ��ار ع � ��ام ل �ل �ت �ف��اه��م
ع �ل��ى ال �ق �ض��اي��ا امل �ط �ل��وب ال�ت�ف��اه��م
ف��ي ش��أن �ه��ا» م��ن دون أن ي��وض��ح
م��اه �ي��ة ه� ��ذه ال �ق �ض��اي��ا .ل �ك �ن��ه أك��د
ال �ح ��رص ع �ل��ى «أن ت �ت��م ف ��ي اط ��ار
ي �ع��زز ت�ن��اف�س�ي��ة ال �س��وق ويشجع
االستثمار العربي  -الفلسطيني».
وأش ��ار ف�ي��اض ال��ى أن��ه استقبل
قبل أيام رئيس ّشركة االتصاالت
الفلسطينية وتسلم منه كتابا فيه
رد على «املقترح الذي قدمناه له»،
الفتًا الى أن الكتاب تضمن رفضًا
ل�ج��زء م��ن «ط��روح��ات�ن��ا» .وأض��اف
«ال ��دن � �ي ��ا اي � �ج� ��اب وق � �ب� ��ول ون �ح��ن
ح��ري �ص��ون ع �ل��ى ان �ج��از الصفقة
بشكل سليم».
وق � ��ال ف� �ي ��اض «ون� ��ري� ��د م�ع�ي��ار
ولدينا مقترح محدد نريد الدفاع
ع �ن ��ه ون �ق �ن ��ع ل �ل �م ��واط ��ن م� ��ا ال� ��ذي
فعلناه ونريد ان ننجز على أسس
صحيحة ون �ح��ن ن��رح��ب ف�ي��ه وان
شاء الله انها سوف تتم اذا تكونت
العناصر الكافية لحل املوضوع».

الجابر
ب � � � � ��دوره ص � � ��رح ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س
مجلس ادارة مجموعة االتصاالت

• فياض لـ«الراي» :أعددت شخصيًا إطارًا
للتفاهم على عدد من القضايا
حول الصفقة ...والدنيا إيجاب وقبول
• الجابر :االندماج مع «زين األردن»
سينتج شركة مدرجة في فلسطني
قيمتها السوقية نحو  5مليارات دوالر
• الشركة الفلسطينية ّأجلت اجتماعًا لحسم

الصفقة أمس بعد اتصال بني فياض والجابر

أحد أبراج شركة االتصاالت الفلسطينية

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال��دك �ت��ور ع �ب��دامل��ال��ك
ال �ج��اب��ر «ان امل �ب��اح �ث��ات ال�ت�ج��اري��ة
ب�ي�ن�ن��ا وب� ��ن ش��رك��ة زي� ��ن ف �ق��د تم
انجاز واجمال معظم القضايا التي
تتعلق يالتقييم وهيكلية الشركة
الجديدة وقد تم ايضا وضع االخوة
املساهمن في آلية هذه الشراكة وال
ينقصنا اال م��واف�ق��ة السلطة على
هذه االتفاقية».
واض ��اف ل� � «ال � ��راي» ان ال�ح��دي��ث
ي��دور ح��ول ان��دم��اج شركتي «زي��ن
األردن» و«االتصاالت الفلسطينية»
مما يجعل م��ن ش��رك��ة االت�ص��االت
شركة عمالقة باملقاييس االقليمية،
اذ سيصبح عدد مشتركي الهاتف
ال�خ�ل��وي للشبكة امل��وح��دة ن�ح��و 4
م��الي��ن م�ش�ت��رك ت�ق��ري�ب��ا وم�ل�ي��ون
مشترك لالنترنت ونصف مليون
مشترك للهاتف الثابت ،وهذه أرقام
م�ه�م��ة ج��دا ف��ي ق �ط��اع االت �ص��االت،
كما ان ال�س��وق امل��ال��ي الفلسطيني
س �ي �ص �ب��ح ل ��دي ��ه ش ��رك ��ة م ��درج ��ة
ت�ش�ك��ل ق�ي�م�ت�ه��ا ال�س��وق�ي��ة ن�ح��و 5
م �ل �ي��ارات دوالر م�م��ا يشكل قفزة
نوعية لسوق املال والقطاع الخاص
في فلسطن.
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ش ��رك� �ت ��ه ح� �ت ��ى االن أي رد م��ن
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش ��أن امل��واف �ق��ة على
ال �ص �ف �ق��ة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�ق��دي��م
ط� �ل ��ب خ� �ط ��ي ورس � �م � ��ي م � ��ن ق �ب��ل
رئيس مجلس االدارة ال��ى الرئيس
الفلسطيني قبل أكثر من شهرين،
وأض ��اف «ت��م ط��رح امل��وض��وع على
مجلس الوزراء في أكثر من جلسة
ملناقشته ولكن حتى اآلن لم يتخذ
مجلس الوزراء وال الجهات القانونية
املختصة في السلطة الوطنية قرارًا
رسميا ،نحن بانتظار ه��ذا القرار
وبانتظار الحصول بشكل رسمي
على اي متطلبات من السلطة ولكن
لم يصلنا اي شيء».
وح � � � ��ول س � �ب� ��ب ع � � ��دم م ��واف� �ق ��ة
الحكومة الفلسطينية على دخول
«زي � ��ن» ك �ش��ري��ك اس �ت��رات �ي �ج��ي مع
االتصاالت الفلسطينية قال الجابر
«ال يوجد اي سبب يمنع تنفيذ هذه
الصفقة على االط ��الق ،وال اعتقد
ان املوضوع هو عدم موافقة وانما
هناك م��داوالت مرتبطة بكثير من
القضايا والشجون املرتبطة بقطاع
االت �ص ��االت الفلسطينية ،أن ��ا ام��ل
خ �ي �رًا وأت �م �ن��ى ان ت � ��درك ال�س�ل�ط��ة
أهمية هذه الصفقة للقطاع الخاص
الفلسطيني برمته ،وارسال رسالة

إدراج الشركة في سوق دبي املالي  16الجاري

«اكتتاب القابضة» تكتتب بـ  3في املئة
من أسهم الطرح العام لـ «دريك أند سكل»
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة «دري � ��ك أن ��د سكل
ان� � �ت � ��رن � ��اش� � �ي � ��ون � ��ال» ( دب � � � � ��ي) ع��ن
حصولها على موافقة هيئة األوراق
امل��ال �ي��ة وال �س �ل��ع ف��ي دول ��ة االم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة الدراج أسهمها
ف��ي س��وق دب��ي امل��ال��ي ،حيث سيبدأ
التداول على سهم «دريك أند سكل»
ف��ي ال�س��ادس عشر ال �ج��اري ،لتكون
ال�ش��رك��ة رق��م  24امل��درج��ة ف��ي س��وق
دب ��ي امل ��ال ��ي وأول ش��رك��ة ام��ارات �ي��ة
ت ��درج ب�س��وق دب��ي امل��ال��ي ف��ي ال�ع��ام
.2009
وجاء ذلك بعد أن قامت «دريك أند
سكل» بطرح  55في املئة من أسهم
الشركة لالكتتاب ال�ع��ام ف��ي يوليو
 2008بقيمة  1.2مليار دره ��م ،وقد
الق��ى االكتتاب العام للشركة اقباال
غير عادي حيث تم تغطية االكتتاب
 101م��رة اي بنسبة اك�ث��ر م��ن 1000
في املئة ،وبلغت حصيلة االكتتاب
ال � �ع� ��ام ل� � � «دري� � � ��ك أن � ��د س� �ك ��ل» 124
مليار دره��م ام��ارات��ي ت��م تجميعها
م ��ن  45.600م �ك �ت �ت��ب ت �ن ��وع ��وا ب��ن
أف��راد وشركات اماراتية وسعودية
وكويتية.
وال � �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر ،أن ش ��رك ��ة
«اك �ت �ت��اب ال �ق��اب �ض��ة» ال �ق��ائ �م��ة على
ن � �م � ��وذج اس� �ت� �ث� �م ��اري ي � �ه� ��دف ال ��ى
امل �ش��ارك��ة ف��ي االك �ت �ت��اب��ات ال�خ��اص��ة
وال �ع��ام��ة ق��ام��ت ب��امل �ش��ارك��ة ال�ق��وي��ة
ب��ال�ط��رح ال �ع��ام ل � «دري ��ك أن��د سكل»
وتمتلك نحو  3ف��ي امل�ئ��ة م��ن اسهم
الطرح العام للشركة.
ويؤكد املحللون ان وضع شركة
«دري ��ك أن��د س�ك��ل» ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف
ال �ح ��ال �ي ��ة ي �ع ��د أك� �ث ��ر م� ��ن ج �ي ��د ب��ل
مثالي وذل��ك للعديد م��ن االس�ب��اب،
منها تمكن الشركة من االنتهاء من
ال �ط��رح ال �ع��ام السهمها ق�ب��ل األزم��ة
التي ضربت أسواق املال وأصبحت
الشركة اثناء ازمة االئتمان الحالية
ت�م�ت�ل��ك  55ف��ي امل �ئ��ة م��ن رأس�م��ال�ه��ا

• تباري :خصصنا
 650مليون درهم
لالستحواذ
على شركات بنفس
القطاع في الشرق
الوسط

• علي الشمالي:
مديونية «اكتتاب»
بالنسبة لحقوق
املساهمني ال تتعدى
 14.9في املئة
وستمكننا من فتح
خطوط تمويل إضافية

علي الشمالي

ف ��ي ص� ��ورة س �ي��ول��ة ن �ق��دي��ة بقيمة
 1.2مليار دره��م ،وستمكن الشركة
من االستمرار في النمو باالضافة
ال ��ى ان�ع�ك��اس ان�ه�ي��ار أس� ��واق امل��ال
بصورة ايجابية على وضع الشركة
حيث ان ام�ت��الك «دري ��ك أن��د سكل»
لهذه السيولة الضخمة ستمكنها
ً
من ،أوال الخروج جزئيا من السوق
االم � ��ارات � ��ي ال� � ��ذي ي �ش �ه��د ت �ب��اط��ؤا
م� �ل� �ح ��وظ ��ا ال� � ��ى اس� � � � ��واق ال �خ �ل �ي��ج
كالسعودية وقطر والكويت والشرق
االوسط كالسودان وليبيا .وثانيا
انخفاض القيمة السوقية لكثر من
الشركات ستمكن «دريك أند سكل»
من االستحواذ على شركات خارج
دول ��ة االم � ��ارات بتقييمات ل��م تكن
ل�ت�ت�م�ك��ن م��ن ال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا في
ظروف اخرى.
وقال نائب رئيس مجلس االدارة
والعضو املنتدب ل� «دريك أند سكل»
خ�ل��دون ت�ب��اري «ان االستراتيجية
ال �ع��ام��ة ل�ل�ش��رك��ة ت�س�ت�ه��دف دخ��ول
ال� � �ش � ��رك � ��ة ال � � � ��ى اس� � � � � � ��واق ال � �ش � ��رق
االوس��ط وشمال افريقيا من خالل
االس�ت�ح��واذات حيث قامت الشركة
ب �ت �خ �ص �ي��ص  650م� �ل� �ي ��ون دره� ��م

ل��الس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ش��رك��ات بنفس
ال �ق �ط��اع م��ا س�ي��دع��م ق��اع��دة ع�م��الء
الشركة وسيمكنها م��ن ان تصبح
الع� �ب ��ا اس��اس �ي��ا ف ��ي س� ��وق اع �م��ال
امل �ق��اوالت ب��االق�ل�ي��م ،ون�ح��ن بصدد
االن �ت �ه��اء ب��ال�ف�ع��ل م��ن االس �ت �ح��واذ
ع�ل��ى  3ش��رك��ات س �ع��ودي��ة واخ ��رى
قطرية».
واك � � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
والعضو املنتدب لشركة «اكتتاب
القابضة» الدكتور علي الشمالي،
ان ش� ��رك� ��ة «اك � �ت � �ت � ��اب» ك �ع��ادت �ه��ا
ت � �ش ��ارك ف� ��ي االك� �ت� �ت ��اب ��ات ال �ع��ام��ة
وال� � �ط � ��روح � ��ات االول� � �ي � ��ة ال �ك �ب �ي��رة
وال � ��واع � ��دة ك� � � «دري � � ��ك أن � ��د س �ك��ل»
ال� �ت ��ي ت �ع��د م� ��ن أه � ��م اس �ت �ث �م��ارات
اك � �ت � �ت� ��اب ال � �ق ��اب � �ض ��ة ع � �ل ��ى امل � ��دى
الطويل ،وبادراج «دريك أند سكل»
س�ت�ك��ون امل�ح�ف�ظ��ة االس�ت�ث�م��اري��ة ل�
«اك�ت�ت��اب ال�ق��اب�ض��ة» أك�ث��ر سيولة.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن «اك�ت�ت��اب» هي
ش��رك��ة ت �س �ت �ه��دف االس �ت �ث �م��ار في
ال �ش ��رك ��ات غ �ي��ر امل ��درج ��ة ال ��واع ��دة
م � ��ن خ � � ��الل ال� � �ط � ��روح � ��ات األول � �ي� ��ة
واالك� �ت� �ت ��اب ��ات ال �خ��اص��ة وال �ع��ام��ة
م��ع ت�خ��ارج م��ن خ��الل أس��واق رأس

امل� � � ��ال ،ف� �م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ت �ك��ون
أغ �ل��ب اس �ت �ث �م��ارات �ن��ا غ �ي��ر س��ائ�ل��ة
وخ� �ص ��وص ��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن،
ولكن وض��ع استثماراتنا الحالي
ي�ت�م�ي��ز ب��ال �س �ي��ول��ة ،ف��أك �ث��ر م ��ن 60
ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن م �ح �ف �ظ��ة «اك �ت �ت��اب»
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ع � �ب� ��ارة ع� ��ن اس �ه��م
قيادية ومدرجة وتتميز بالسيولة
العالية ،ما يعطي املرونة للتعامل
م� ��ع االزم � � � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
أزم��ة السيولة التي اص��اب��ت كثيرا
م ��ن االس� �ت� �ث� �م ��ارات ب��ال �ش �ل��ل ،ه��ذا
ب��االض��اف��ة ال��ى أن نسبة مديونية
«اك � � �ت � � �ت� � ��اب» ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ح� �ق ��وق
امل �س ��اه �م ��ن ال ت �ت �ع ��دى  14.9ف��ي
املئة ما سيمكننا من فتح خطوط
ت�م��وي��ل اض��اف�ي��ة ف��ي ح��ال الحاجة
ال �ي �ه ��ا .ك ��ل ه� ��ذه ال� �ع ��وام ��ل ت�ج�ع��ل
اكتتاب القابضة بمنأى كبير عن
األزم � � ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ص��ف ب �ك �ث �ي��ر م��ن
ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار ب ��ل سيجعل
ال �ش��رك��ة ف ��ي ال �ط �ل �ي �ع��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة
في استثمارات جديدة واستغالل
ال�ف��رص الحالية امل�ت��اح��ة بالعديد
م��ن األس� ��واق وال �ت��ي ي�ج��ري حاليًا
استهداف العديد منها.

ايجابية للعالم اج�م��ع ان فلسطن
بيئة مواتية لالستثمار وأن دخول
شركة بحجم «زي��ن» للسوق املالي
الفلسطيني من خالل الشراكة مع
االتصاالت الفلسطينية تحت املظلة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واالدراج
ب �س��وق امل ��ال الفلسطيني ه��و أم��ر
واض � ��ح ل �ل �ع �ي��ان وم� ��ا ل ��ه م ��ن اث ��ار
واضحة على ثقة املستثمر».
مع التنويه ان شركة زين الكويتية
ش ��رك ��ة ع��رب �ي��ة ت �م �ت �ل��ك ال �ح �ك��وم��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف�ي�ه��ا  25ف��ي امل �ئ��ة كما
يملك بقية االسهم كبار املساهمن
الخليجين والكويتين وملا لذلك من
اث��ر كبير واستراتيجي على آف��اق
دخ��ول ه��ؤالء وغيرهم ال��ى السوق
الفلسطيني في مجال االتصاالت
وقطاعات أخرى.
واك ��د ال�ج��اب��ر ان «ه ��ذه الصفقة
س�ت�ك��ون ص�ف�ق��ة ال �ع��ام ب��ال م�ن��ازع
وستضع فلسطن على الخارطة
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
وه � � ��ذا س �ي �ل �ف��ت األن� � �ظ � ��ار ب�ش�ك��ل
ايجابي ال��ى فلسطن ،وان��ا مازلت
آم� ��ل أن ت ��أت ��ي امل ��واف� �ق ��ة ال��رس �م �ي��ة
الفلسطينية ف��ي القريب العاجل».
وأض � ��اف «خ� ��الل األس� �ب ��وع امل�ق�ب��ل
س �ي �ع �ق��د اج �ت �م ��اع ط � ��ارئ مل�ج�ل��س

االدارة الت �خ��اذ ت�ص��ور ن�ه��ائ��ي في
ح ��ال ل��م ي��ردن��ا ال ��رد ال��رس �م��ي من
السلطة الفلسطينية ،للبحث في
الخيارات االخ��رى املتاحة من أجل
أن تتم هذه الصفقة».
وج � � ��واب � � ��ًا ع � �ل� ��ى س� � � � ��ؤال ح� ��ول
ال �خ �ي��ارات ق ��ال ال �ج��اب��ر «ان ه�ن��اك
خيارات متاحة وفق القانون تتيح
ل �ه��ذه ال �ش��رك��ة ان ت�ع�ق��د ش��راك��ات
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،ول � �س� ��ت ب �ص ��دد
االف � � �ص� � ��اح ع � ��ن ه � � ��ذه ال � �خ � �ي� ��ارات
والبدائل االن ،ولكن هناك خيارات
تمكن ال�ش��رك��ة م��ن ان ت�ق��وم بعقد
ش ��راك ��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ملصلحة
املشترك واملساهم واالقتصاد العام
وف��ق م��ا ه��و م��وج��ود ف��ي الرخصة
والقانون».
وح��ذر الجابر من تأخر موافقة
السلطة الوطنية على دخ��ول زين
ك� �ش ��ري ��ك اس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ل �ش��رك��ة
االتصاالت الفلسطينية ومن تأثير
ذل��ك على االس�ت�ث�م��ارات الخارجية
بفلسطن وان ي��ؤث��ر ذل��ك بسمعة
االق �ت �ص��اد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وق� ��ال ان
ال �س �ل �ط��ة ال��وط �ن �ي��ة ع� �ق ��دت ارب �ع��ة
م��ؤت �م��رات اس�ت�ث�م��اري��ة خ ��الل ع��ام
 ،2008وال يعقل ان نقوم بعقد هذه
املؤتمرات لجذب املستثمر الخارجي

وع �ن��دم��ا ي ��أت ��ي ه� ��ذا امل �س �ت �ث �م��ر ال
نتجاوب بشكل ايجابي معه».
وق� � � � � � � ��ال وزي� � � � � � � ��ر االق � � �ت � � �ص� � ��اد
واالت�ص��االت الفلسطيني لرويترز
ردا ع �ل��ى س� � ��ؤال ح � ��ول ام �ك��ان �ي��ة
ص� ��دور ال� �ق ��رار «م �م �ك��ن ان ي�ك��ون
ه �ن��اك ق� ��رار ب �ع��د اج �ت �م��اع مجلس
ال � � � ��وزراء ي � ��وم االث � �ن � ��ن» .وأض � ��اف
«نحن نتحدث عن شركة كبيرة...
أكبر شركة في فلسطن ...البد أن
يكون حديثا باملالين وليس مبالغ
ب�س�ي�ط��ة ون �ح��ن س �ن �ك��ون ع��ادل��ن
م ��ع ج �م �ي��ع االط � � ��راف م ��ع ال �ش��رك��ة
وال�ج�م�ه��ور ...نتطلع ال��ى تخفيض
االس � �ع� ��ار وال� � ��ى خ ��دم ��ة م �م �ي ��زة».
ورفض حسونة رئيس اللجنة التي
شكلتها ال�ح�ك��وم��ة ل��دراس��ة ب�ن��ود
الصفقة االدع��اءات بتأخر السلطة
ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة وق��ال
«هناك م�ف��اوض��ات ...لم يكن هناك
ت��أخ �ي��ر م ��ن ج �ه��ة ال � � ��وزارة ون�ح��ن
ف� ��ي اي وق � ��ت ج � ��اه � ��زون الك �م ��ال
املوضوع فنحن نشجع االستثمار
واالستثمار االجنبي ...ليس هناك
اي مشكلة».
وي �ب��دو أن ت��أخ��ر ال ��رد ع�ل��ى ه��ذه
ال �ص �ف �ق��ة ل ��م ي �ك��ن ي �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
دخ��ول زي��ن ال��ى س��وق االت�ص��االت

الفلسطينية فهناك قضية التمديد
الم�ت�ي��از مجموعة االت �ص��االت 15
ع��ام��ا اخ ��رى علما ب��أن رخصتها
تنتهي بعد سبعة اعوام.
وق � � ��ال ح� �س ��ون ��ة «ل � �ي� ��س ه �ن��اك
مشكلة ع�ل��ى ادخ ��ال زي� ��ن ...هناك
بعض املتطلبات من الشركة للربط
البيني واتفاقيات بعض ال��رس��وم.
هناك أس��س متفق عليها بموجب
القانون وتعليمات الوزارة» .واضاف
«عرضنا عليهم اقتراحا اذا رغبوا
ف ��ي ال �ت �م��دي��د ب �ع��د ن �ه��اي��ة ال �س �ب��ع
س�ن��وات .اقترحنا عليهم اذا اردوا
التمديد  15سنة اخرى فعليهم دفع
رسوم كما دفعت الشركة الوطنية
(امل�ش�غ��ل ال�ث��ان��ي للهاتف املحمول
في االراضي الفلسطينية)».
وب�ح�س��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ادارة االتصاالت الفلسطينية تريد
ال �ش��رك��ة ف ��ي ح ��ال ��ة االت � �ف ��اق ع�ل��ى
ه��ذا االق �ت��راح أن ي�ت��م ال��دف��ع بنفس
ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت��دف��ع ب �ه��ا ال�ش��رك��ة
الوطنية «على اقساط».
وق � � ��ال ج� ��اب� ��ر «اذا ب �ع �ث��ت ل�ن��ا
الحكومة بأي اقتراحات جديدة أو
أي رد على الخطاب الذي ارسلناه
لها ف��ي الخامس م��ن م��ارس نحن
جاهزون للرد عليه».

بشراكة بنسبة  50في املئة مع صندوق «األجيال»

«زين» تدخل رسميًا السوق املغربية
باستحواذها على  31في املئة من «ونا»
ك �ش �ف��ت م �ج �م��وع��ة زي� ��ن ال �ت��ي ت�ق�ي��م
ش��راك��ة مناصفة م��ع ص�ن��دوق األج�ي��ال
االستثماري (األجيال) أنها اتفقت على
أن تستثمر من خالل شركة مساهمة تم
ت��أس�ي�س�ه��ا ح��دي�ث��ا ت�ح��ت م�س�م��ى (زي��ن
األج�ي��ال) ،والتي بموجبها سيتم دفع
مبلغ قيمته  2.8مليار دره��م مغربي
( 324م �ل �ي ��ون دوالر) ،وذل � � ��ك م �ق��اب��ل
إص ��دار وال�ح�ص��ول على أس�ه��م جديدة
تمثل  31في املئة من أسهم شركة «ونا
لالتصاالت املغربية».
وذكرت املجموعة في بيان صحافي
أن هذا االستثمار املشترك مع صندوق
األج �ي��ال س�ي��وف��ر ل�ش��رك��ة «ون� ��ا» ثالث
م�ش�غ��ل ل �خ��دم��ات االت� �ص ��االت املتنقلة
ف� ��ي امل � �غ � ��رب ،امل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة
واإلس �ه��ام��ات التشغيلية ال��الزم��ة لكي
تتمكن الشركة خالل العام الحالي من
تنفيذ إط ��الق ن��اج��ح ل��رخ�ص��ة ال� ��GSM
الجديدة التي حصلت عليها.
وذكرت مجموعة زين أن شركة «ونا»
ه��ي مشغل رئيسي ف��ي امل�غ��رب ،وتقدم
حاليا خدمات اتصاالت السلكية ثابتة
تحمل االسم التجاري «باين» كما تقدم
خ��دم��ات  CDMAك��ام �ل��ة ت�ح�م��ل االس��م
التجاري «ون��ا» باإلضافة إلى خدمات
البيانات عبر أرج��اء اململكة املغربية،
مشيرة في ذات الوقت إلى أنها بموجب
هذه االتفاقية ،ستتولى مسؤولية نشر
شبكة  GSMالجديدة.
وت �ع �ل �ي �ق��ا ع �ل ��ى ذل � ��ك االت � �ف � ��اق ق ��ال
ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
اإلدارة ف��ي م�ج�م��وع��ة «زي� ��ن» ال��دك�ت��ور
سعد ال�ب��راك « تعتبر ال�س��وق املغربية
واحدة من األسواق الكبيرة في الشمال
اإلفريقي من ناحية استخدام الهاتف
ال� �ن� �ق ��ال ،ف �ه �ن��اك م ��ا ي � �ق ��ارب م ��ن 22.5
مليون مستخدم يستفيدون م��ن هذه
الخدمات بنسبة انتشار تصل إلى 70
في املئة» ،مشيرًا إلى أن السوق املغربية
تشكل منطقة جديدة ملجموعة زين ،بل
وت�ع�ت�ب��ره��ا ف��رص��ة ج �ي��دة ن �ح��و زي ��ادة

سعد البراك

رقعة تواجدها الجغرافي إلى  23دولة.
وأضاف البراك «نحن نتطلع إلى تقديم
ال��دع��م إل��ى ش��رك��ة «ون ��ا» ملساعدتها على
االس �ت �ف��ادة م��ن س�ج��ل ان�ج��ازات�ه��ا املتميز
ف��ي م �ج��ال اس �ت �ح��داث وت �ق��دي��م منتجات
وخدمات إبداعية إلى املوطن املغربي ،كما
أننا نتطلع أيضا إلى املشاركة في فرص
النمو الكبيرة املاثلة أمام شركة «ونا» في
ال��وق��ت ال ��ذي ت�س�ت�ع��د ف�ي��ه إلط ��الق شبكة
 GSMالخاصة بها».
و ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ش��رك��ة
«ون��ا» كريم زاز «ال��واق��ع أننا سعداء جدا
بشراكتنا هذه مع مجموعة زين وصندوق
األج� �ي ��ال ف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ج��دي��دة من
مسيرتنا ال�ت�ج��اري��ة ،فهما س�ي��وف��ران لنا
التوليفة املناسبة ملساعدتنا على تحقيق
هدفنا الذي يتمثل في جعل شركة «ونا»
تتقدم إلى املركز األول بن شركات تشغيل
خ ��دم ��ات االت� � �ص � ��االت امل �ت �ن �ق �ل��ة ال �ع��ام �ل��ة
ف ��ي امل � �غ� ��رب ،وذل � ��ك ع �ب��ر ت��وف �ي��ر امل � ��وارد
التشغيلية الالزمة» .من جانبه قال كبير
مسؤولي االستثمار في صندوق األجيال
ول �ي��د ف�ه�ي��د «ش �ع��رن��ا ب��اإلع �ج��اب إزاء ما
نجحت في تحقيقه شركة «ون��ا» منذ أن
حصلت على رخصتي الخدمات الثابتة
واملتنقلة في عامي  2005و ،2006والواقع
أن رخصة ال� GSMالجديدة التي حصلت
عليها ال�ش��رك��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا أطلقته

• سعد البراك :املغرب من األسواق
الكبيرة في الشمال اإلفريقي ويتمتع
بفرص نمو هائلة
• «زين» ستدخل مع «ونا» في اتفاقية
تشغيل والصفقة قيمتها  324مليون
دوالر
م��ن خ��دم��ات خ��الل ال�ع��ام امل��اض��ي ،ه��و أمر
ب��الش��ك سيضعها ف��ي م��وق��ع ي�س�م��ح لها
ب��أن ت�ك�س��ب ح�ص��ة س��وق�ي��ة م��ن مشتركي
االتصاالت املتنقلة الجدد في املغرب».
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ��ه ف ��ي م� � ��وازاة ذل��ك
االس�ت�ث�م��ار ف��إن ش��رك��ة «ون ��ا» ومجموعة
«زين» ستدخالن معا في اتفاقية تشغيل،
وهي االتفاقية التي ستسهم في استفادة
«ونا» من خبرة وإرشادات وقدرات «زين»
كما ستستفيد «ونا» أيضا من الخدمات
واملنتجات العديدة التي تقدمها «زي��ن»،
وم ��ن امل �ت��وق��ع ل �ه��ذا االت �ف��اق أن ي �ق��دم إل��ى
م�ش�ت��رك��ي «ون � ��ا» ت�ق�ن�ي��ات ع��ال �ي��ة ال�ق�ي�م��ة
كما سيوفر لهم م��دخ��ال عامليا م��ن خالل
انضمام «ون��ا» إلى مظلة خدمة «الشبكة
الواحدة» .يذكر أن مجموعة «زين» كانت
ق ��د أط �ل �ق��ت خ ��دم ��ة «ال �ش �ب �ك��ة ال� ��واح� ��دة»
ف��ي سبتمبر م��ن ال �ع��ام  ،2006وه ��ي أول
شبكة ات �ص��االت متنقلة ع��اب��رة للحدود
ال�ج�غ��راف�ي��ة ،وه��ي تغطي حاليا أك�ث��ر من
 500مليون نسمة في  17دولة حيث انها
تتيح لهم اتصاالت تفضيلية عبر الحدود
الجغرافية دون رس��وم تجوال ودون دفع
أي رس ��وم ف��ي م�ق��اب��ل اس�ت�ق�ب��ال امل�ك��امل��ات
ال � � ��واردة ،وب �ه��ذا ف ��إن م�س�ت�خ��دم��ي خ��دم��ة
«ال �ش �ب �ك��ة ال ��واح ��دة» ي�س�ت�م�ت�ع��ون ب�م�ي��زة
م �ع��ام �ل �ت �ه��م ب �ن �ف��س م �ع��ام �ل��ة امل �ش �ت��رك��ن
امل �ح �ل �ي��ن ف ��ي أي م ��ن ت �ل��ك ال � ��دول ال � � ��، 17

وتلك الدول هي البحرين وبوركينا فاسو
وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية
الكونغو الديموقراطية والغابون وغانا
وال � � �ع� � ��راق واألردن وك �ي �ن �ي ��ا وم� � � ��االوي
والنيجر ونيجيريا والسعودية والسودان
وتنزانيا وأوغندا.
م � � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة أخ � � � � ��رى ي� �ع� �ت� �ب ��ر س� ��وق
االتصاالت املغربية من األس��واق الجذابة
وامل �ت �ن ��ام �ي ��ة ،وه � ��و م ��ا ي �ك �ش �ف��ه إج �م��ال��ي
ت �ع��داد س�ك��ان امل �غ��رب ال ��ذي ي�ب�ل��غ ح��وال��ي
 35مليون نسمة ،تمثل فئة الشباب فيه
نسبة مرتفعة ،ويتمتع االقتصاد املغربي
بمالمح إيجابية إذ أنه من االقتصاديات
ال �س��ري �ع��ة ال �ن �م��و ،ف �خ��الل ال �ع ��ام امل��اض��ي
بلغت نسبة نمو نصيب الفرد من إجمالي
الناتج املحلي  11في املئة ،كما ال يوجد
ف ��ي ال� �س ��وق س� ��وى ش��رك �ت��ن م�ن��اف�س�ت��ن
أخ��ري��ن وي�ب�ل��غ ع ��دد م�ش�ت��رك��ي ال�خ�ط��وط
األرض �ي��ة ن�ح��و  2.8م�ل�ي��ون م�ش�ت��رك حتى
سبتمبر من العام املاضي من بينهم 1.5
مليون مشترك حصري في خدمة «باين»
املتنقلة .وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن كال
م��ن مؤسسة «ج��ي ب��ي م��ورغ��ان» واملكتب
االستشاري املغربي «نصيري وشركاه»
بالتعاون مع شركة Gide Loyrette Nouel
ال�ف��رن�س�ي��ة املتخصصة ف��ي االس�ت�ش��ارات
القانونية ،ق��د ق��دم��وا استشاراتهم لهذه
الصفقة.

