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تأسيس »تمكين« للتطوير العقاري
في السعودية بـ 115 مليون ريال 

  § الرياض - واس 

والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  ــت  ــق واف  [
تمكين  شــركــة  تأسيس  على  الــســعــوديــة 
مال  برأس  العقاري  والتطوير  لالستثمار 

115 مليون ريال.
ــارة  ــج ــت ــل ـــل الـــــــــوزارة ل ـــي وأوضـــــــح وك
مــال  رأس  أن  ــل،  ــض ف ــان  ــس ح ــة،  ــي ــل ــداخ ال
سهم،  مليون   11.5 إلــى  مقسم  الــشــركــة 
رياالت.   10 للسهم  االسمية  القيمة  وتبلغ 
جميع  في  اكتتبوا  المؤسسين  أن  وأضاف 
الدمام  مدينة  من  تتخذ  التي  الشركة  أسهم 

مقراً لها. 
ــراء  ــة فـــي، ش ــرك ــش ــــراض ال وتــتــمــثــل أغ
األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها 
لصالح  اإليجار  أو  تقسيط  أو  نقداً  بالبيع 
ــــــي والـــعـــقـــارات  ــك األراض ــل ــم الـــشـــركـــة، ت
المباني  وصيانة  إدارة  الشركة،  لحساب 
مــعــارض  ــاء  ــش إن ــة،  ــاري ــج ــت وال السكنية 
ــرض بــيــعــهــا أو  ــغ ــة ب ــي ــاع ــن ــة وص ــاري ــج ت
ــح الـــشـــركـــة، تــأســيــس  ــال ــص ــا ل ــره ــي ــأج ت
واألسواق  والمستشفيات  الفنادق  وتملك 
والترفيهية  الصحية  والمرافق  التجارية 
ــا وتــطــويــرهــا  ــاره ــم ــث ــت ــة واس ــي ــاح ــي ــس وال
تطوير  وصيانتها،  وتشغيلها  ــا  ــه وإدارت

وإدارة وصيانة العقارات.
وستكون مدة الشركة 99 عامًا من إعالن 
بقرار  المدة  هذه  إطالة  ويجوز  تأسيسها، 
وال  العادية  غير  العامة  الجمعية  تصدره 
على  الحصول  بعد  إال  أسهمها  تداول  يجوز 

موافقة هيئة السوق المالية. 
إدارة  مجلس  الــشــركــة  إدارة  ويــتــولــى 
ــــاء تــعــيــنــهــم  ــــض ــــن خــمــســة أع مـــؤلـــف م
ــالث  ــدة ث ــم ــة ل ــادي ــع ــة ال ــام ــع الــجــمــعــيــة ال
سنوات، واستثناًء من ذلك تعين الجمعية 
خمس  لمدة  إدارة  مجلس  أول  التأسيسية 
ــرار  ــق ــــدور ال ــدأ مـــن تـــاريـــخ ص ــب ســـنـــوات ت

الوزاري بإعالن تأسيس الشركة.
ــة عــلــى تــأســيــس هــذه  ــق ــواف ــم ــي ال ــأت وت
الرامية  الدولة  سياسة  إطــار  في  الشركة 
وتنويع  االقتصادية  القاعدة  توسيع  إلى 
القطاع  وتشجيع  الوطني  الــدخــل  روافـــد 
دفع  فــي  فاعل  ــدور  ب القيام  على  الــخــاص 

االقتصادية. التنمية  عجلة 

بناء  تبحث  كابيتال«  »الفطيم 
مشاريع في ليبيا وقطر

ـــذراع  ال ــال«،  ــت ــي ــاب ك »الــفــطــيــم  كشفت    
اإلماراتية،  الفطيم  لمجموعة  اإلستثمارية 
في  محتملة  مشاريع  بشأن  محادثات  عن 
إلى  تتطلع  أنها  إلــى  مشيرة  وقطر،  ليبيا 
اإلستفادة من النمو في األسواق الصاعدة. 
مروان  للشركة،  المنتدب  العضو  وقال 
 200 جمع  تعتزم  »الفطيم  إن  ــادة،  ــح ش
إضافي  مالي  رأس  كتمويل  دوالر  مليون 
لصالح صندوق االستثمار العقاري التابع 
دوالر،  مليون   700 إلى  حجمه  ليزيد  إليها، 

وذلك لتمويل مشاريع حالية وجديدة«. 
المستثمرين  ــن  ــي ب مـــن  أن  وأوضـــــح، 
سيادية  ـــروة  ث ــق  ــادي ــن ص ــدوق  ــن ــص ال ــي  ف
وشــركــات  التقاعد  مــعــاشــات  وصــنــاديــق 
تأمين وعائالت ومصارف استثمار. وقال: 
جمع  المقبلة  الستة  األشهر  خالل  »نعتزم 
إغالقه  فــي  للصندوق  إضــافــي  ــال  م رأس 
المشاريع  من  كبيرة  قائمة  لدينا  إذ  الثاني؛ 

المزمعة«. 
دبي  مثل،  مشاريع  »الفطيم«  وتمتلك 
سيتي،  فستيفال  وكايرو  سيتي،  فستيفال 
وتجزئة  سكنية  ــدات  وح يضمان  اللذين 

وضيافة.
في  ـــزال  الت الــشــركــة  إن  ــادة،  ــح ش وقـــال 
مماثلة  مشاريع  إلقامة  المشاورات  مرحلة 
فــي الـــدوحـــة ولــيــبــيــا، مــضــيــفــًا: »نــجــري 
يحدونا  التي  ليبيا  في  لشيء  مــشــاورات 
تتمتع  ليبيا  أن  نعتقد  بشأنها،  كبير  تفاؤل 
إنها  ــل،  ــوي ــط ال ـــل  األج ــي  ف ــــدة  واع ــرص  ــف ب
ومن  اليوم،  تمامًا  بكر  قاعدة  على  تنطوي 
ثم فان الفرص ضخمة ألصحاب السبق«. 

ليبيا  في  ستركز  الشركة  أن  إلى  ولفت 
مدينة  مفهوم  تعديل  ــع  م التجزئة  على 
ليناسب  سيتي«  »فستيفال  المهرجانات 

المحلية. السوق 
الفنية  الــدراســة  إتمام  شحادة  وتمنى 
المقبلين،  الشهرين  في  الدوحة  لمشروع 
تتطلع  وبالمثل  ذلك،  بعد  ليبيا  ولمشروع 
ــال:  ــى الــســوق الــجــزائــريــة. وق الــشــركــة إل
ثروة  بميزة  تتمتع  ليبيا  مثل  الجزائر  »إن 
أفضلية  يمنحها  مــا  ــو  وه ــاز،  ــغ وال النفط 
والبنية  ــال  ــم ال رأس  ــر  ــواف ت صعيد  عــلــى 

التحتية«.
إســتــكــمــال  ــع  ــوق ــت ت ــة  ــرك ــش ال أن  ــــد  وأك
ــي«  ــت ــي ــال س ــف ــي ــت ــس ــــرو ف ــــاي مــــشــــروع »ك
بملياري  قرضًا  وستوقع   2011 بنهاية 
دوالر(  مــلــيــون   361.8( ــري  ــص م جــنــيــه 
مركز  لتمويل  المقبلين  األســبــوعــيــن  ــي  ف

التسوق. 

ـــادة، إن  ـــح ــــر، قــــال ش ــى صــعــيــد آخ ــل ع
ــــوأ مـــراحـــل األزمـــة  اإلمــــــارات شــهــدت أس
ــة إلــى  ــاج ــي ح الــمــالــيــة، لــكــن الــحــكــومــة ف
لتسريع  التحفيز  برامج  من  المزيد  تقديم 

اإلنتعاش. وتيرة 
إيجابية  مؤشرات  هناك  أن  إلى  وأشــار 
الــذي  األمــر  النفط؛  أســعــار  تحسن  بشأن 
في  ــي  دب على  إيــجــابــي  تأثير  ــه  ل سيكون 

المطاف. نهاية 
االنتعاش  يحدث  أن  شحادة  يتوقع  وال 
إلى  حاجة  هناك  أن  موضحًا  الفور،  على 
الحكومية،  التحفيز  إجـــراءات  من  المزيد 
مثل  دول  اتــخــذتــهــا  ــي  ــت ال تــلــك  ـــرار  غ عــلــى 
ــان  ــاب ــي ــن وال ــي ــص ـــات الــمــتــحــدة وال ـــوالي ال
ومصر  السعودية  العربية  والمملكة  وقطر 

والمغرب.
التحفيز  برامج  من  المزيد  أن  وأضــاف، 
مفيداً.  سيكون  االمارات  حكومة  جانب  من 
ولكن  تقلع،  طائرة  مثل  بالفعل  يحدث  إنه 
حتى  الوقود  من  المزيد  تستخدم  أن  يجب 

يتم اإلقالع.

المستثمرين  ثقة  استعادة  استبيان: 
حل أمثل النفراج القطاع العقاري

»أريبيان  موقع  ــراه  أج استبيان  أظهر 
المستثمرين  ثقة  اســتــعــادة  أن  ــس«،  ــزن ب
في  االنفراج  لتحقق  األساسي  العامل  هو 
السوق العقارية في دول الخليج؛ إذ توجه 
بأسئلة  الكترونيًا  أجري  الذي  االستبيان 
التي  ــة  ــي ــاس األس ــل  ــوام ــع ال بــشــان  لــلــقــراء 
سوق  في  االنفراج  تحقق  تعيق  أنها  يرون 

العقارات الخليجية التي تضررت بشدة. 
المرتبة  في  المستثمرين  ثقة  ــاءت  وج
المشاركين  من  المئة  في   41 لــدى  ــى  األول
الذين رأوا أنها كانت منخفضة طول الفترة 
العقارية،  ــواق  األس يخص  فيما  الماضية 

والسيما السوق العقارية في اإلمارات. 
نشر  أن  بعد  االستبيان  إجـــراء  ويــأتــي 

ثقة  ــر  ــؤش م ــن  ــي ــن اإلث ــال«  ــت ــي ــاب ك »شــعــاع 
لشهر  ــج  ــي ــل ــخ ال دول  ـــي  ف الــمــســتــثــمــريــن 
تحسن  ــود  وج أظهر  ــذي  ال آب  أغسطس/ 
بشهر  ــًة  ــارن ــق م ــة،  ــئ ــم ال فــي   2.7 بــنــســبــة 
مازالت  النسبة  أن  رغم  على  تموز،  يوليو/ 
يــونــيــو/  فـــي  الــمــســجــل  ــوى  ــت ــس ــم ال دون 

حزيران. 
وقطر  ـــــارات  اإلم أن  ــر  ــؤش ــم ال وأوضــــح 
التحسن  لعالمات  محركين  ــم  أه يــعــدان 
المئة  فــي   17 ردود  اتسمت  إذ  المسجلة؛ 
الوضع  بشأن  بالتفاؤل  المستثمرين  من 

اإلماراتي.  لالقتصاد  الحالي 
المئة  ــي  ف  36 ذكـــر  ــــرى،  أخ جــهــة  ومـــن 
ــوا في  ــارك ــاص الــذيــن ش ــخ مــن مــئــات األش
تعيق  مــازالــت  األســعــار  أن  ــان،  ــي ــب ــت االس

تعافي القطاع العقاري في المنطقة. 
الكبير  التراجع  رغــم  على  إنــه  وقــالــوا، 
ــذي  ـــارات ال ـــج ــار الــمــســاكــن واإلي ــع ــي أس ف
القمة  مستوى  عن  المئة  في   50 إلى  وصل 
ثمة  ــت  ــازال م  ،2008 الــعــام  فــي  المسجل 
وإن  ــر،  ــث أك ــار  ــع األس تنخفض  ألن  حــاجــة 
لكي  ــك  ذل ــدوث  ح ينتظرون  المستثمرين 

يبدأوا الشراء. 
وكان وزير االقتصاد اإلماراتي، قد توقع 
االقتصاد  يعود  أن  الماضي،  اإلثنين  يوم 
األخير  الربع  بحلول  الصحيح  مساره  إلى 
ـــراءات  اإلج أن  مضيفًا   ،2009 الــعــام  مــن 
ــن شــأنــهــا أن  ــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات م ــت ال

تسرع عملية االنفراج. 
في  المشاركين  من  المئة  في   23 أن  غير 
التي  الطريقة  أن  يرون  مازالوا  االستبيان 
تضخيم  إلى  أدت  المصارف  بها  تصرفت 
العالمية.  ــة  األزم عن  الناجمة  المشكالت 
اإلقراض  سياسات  إن  المئة،  في   11 وقال 
ــة  ــارم ــا الــمــصــارف ص ــه ــق ــي تــســيــر وف ــت ال
من  أكبر  بقدر  تتسم  أن  عليها  وإن  للغاية، 
من  المئة  في   12 اتهم  حين  في  المرونة، 
الرهون  فوائد  في  بالمبالغة  المشاركين 

العقارية. 

مع تعافي األسهم وارتفاع أسعار النفط 

أسواق االكتتابات الخليجية مهيأة لالنطالق
§ الرياض - أرقام 

] قال تقرير صحافي، إن سوق االكتتابات العامة 
مع  مجدداً،  لالنطالق  تتهيأ  الخليجية  المنطقة  في 
رغبة  ــع  م الــنــفــط،  ــار  ــع وأس ــم  ــه األس ـــواق  أس تعافي 
لجمع  المتعطشة  الشركات  دعــم  في  المستثمرين 
أسواق  ضرب  الــذي  )المالي(  الجفاف  بعد  ــوال  األم

المنطقة مؤخراً.
وحــدة  رئــيــس  عــن  نقال  »رويــتــرز«  وكــالــة  وتــقــول 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  لمنطقة  المالية  ـــواق  األس
 ،)HSBC( »إفريقيا في مجموعة »إتش إس بي سي
رغبتها  إبــداء  في  بدأت  االستثمارية  المؤسسات  إن 
أكثر  باتت  األسهم  قيمة  ألن  الخليجية؛  المنطقة  في 
انتهاء  قبل  الناشئة  األسواق  باقي  مع  مقارنة  جذبًا 

العطلة الصيفية والفترة التي تعقب شهر رمضان.
قد  رويــتــرز«  »طومسون  لشركة  بيانات  وكانت 
أشارت إلى أن حصيلة االكتتابات األولية بلغت 1,6 
بلغ  إذ  الخليجية؛  المنطقة  في  اآلن  حتى  دوالر  مليار 
والكويت  البحرين  من  كل  في  االكتتابات  تلك  حجم 
ــر والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــــارات  ــط وق
شركة  أن  علمًا   2004 العام  منذ  لها  مستوى  ــى  أدن
جمعت  التي  الوحيدة  الشركة  هي  قطر«  »فودافون 
نحو مليار دوالر في طرح تم ترتيبه من قبل مجموعة 

»إتش إس بي سي« وبنك قطر الوطني.
طرحت  قد  كانت  قطر«  »فودافون  شركة  أن  يذكر 
أبريل/  شهر  خــالل  لالكتتاب  سهم  مليون   338,2
تمثل  التي  للسهم،  رياالت   10 بقيمة  الماضي  نيسان 
مليارات   8,45 البالغ  مالها  رأس  من  المئة  في   40
ريال، وتم تغطية االكتتاب بالكامل؛ إذ بلغت األموال 
ألف   82 المكتتبين  عدد  وبلغ  دوالر،  مليار  المجمعة 
المئة  في  و35  المئة  في   65 بنسبة  اكتتبوا  مكتتب 

للمؤسسات االستثمارية.
األسهم  مؤشرات  شهدت  »رويترز«،  لوكالة  ووفقا 
ومصر  قطر  من  كل  في  المئة  في   6,6  -  3 بين  ارتفاعًا 
بينما  الماضي  آب   أغسطس/  شهر  فــي  واإلمــــارات 
في   3  -  1,9 بمقدار  تراجعًا  األسهم  مؤشرات  شهدت 

في  ولبنان  السعودية  مثل  ــرى  أخ بلدان  في  المئة 
الفترة المشار إليها. 

وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع مؤشرات 
مقابل  للبرميل  دوالراً   70 أسعاره  بلغت  حين  األسهم 

60 دوالراً في منتصف يوليو/ تموز الماضي.
الجهات  وبعض  الخليجية  الحكومات  وكــانــت 
مليارات   10 من  أكثر  حصدت  قد  للصكوك  المصدرة 
الثاني  الربع  في  العالمية  السندات  سوق  في  دوالر 
المستثمرين  ــودة  ع على  كمؤشر  الجاري  العام  من 
بعد وصول حركة طرح السندات إلى مستوى الصفر 

في الربعين األخيرين، بحسب الوكالة.
شــركــة  ـــي  ف ـــاب  ـــت ـــت االك حــصــيــلــة  أن  ــــى  إل يـــشـــار 
بلغت  قد  السعودية  الطبية«  للخدمات  »المواساة 
اليوم  نهاية  مع  سعودي  ريال  مليون   770 من  أكثر 
الماضي؛  أغسطس  شهر  فــي  االكــتــتــاب  مــن  األخــيــر 
الحصة  من  المئة  في   470 بلغت  تغطية  بنسبة  أي 
بلغت  قد  االكتتاب  نسبة  أن  حين  في  لألفراد  المقررة 
مدير  عن  الصادرة  البيانات  بحسب  المئة،  في   150

االكتتاب مؤخراً وهو بنك »إتش إس بي سي«.
ــــدة أســـواق  ــس وح ــي ــع رئ ــوق ــون ذلـــك ت ــض فـــي غ
يبلغ  أن  اإلقليمي،  بنك«  »دويتشه  بنك  في  األسهم 
 3 بين  ما  الخليجية  المنطقة  في  االكتتابات  حجم 
ثلث  نحو  أي  الجاريح  العام  في  دوالر  مليارات   4 إلى 

االكتتابات في عامي 2007 - 2008.
وكانت مجموعة من الشركات الخليجية قد أعلنت 
شركة  مساهمو  أعلن  إذ  مالها؛  رأس  زيادة  في  رغبتها 
موافقتهم  السعودية  للبتروكيماويات  الصحراء 
برفع رأس مالها عن طريق طرح حقوق إصدار بقيمة 
بيت  شركة  مساهمي  أن  حين  في  دوالر،  مليون   280
خطة  على  للتصويت  يتهيئون  الخليجي  التمويل 
إصدار  حقوق  طرح  طريق  عن  الشركة  مال  رأس  رفع 
سبتمبر/   10 في  دوالر  مليون   200 إلى  تصل  بقيمة 
بالنسبة  األمر  وكذا  الوكالة  بحسب  الجاري،  أيلول 
إلى بيت االستثمار العالمي )غلوبل( الذي يتوقع أن 
حقوق  طرح  طريق  عن  دوالر  مليون   500 نحو  يجمع 

إصدار.

تتمثل أغراض الشركة في شراء األراضي وتملك العقارات واستثمارها

بلغت حصيلة االكتتابات األولية في المنطقة الخليجية 1,6 مليار دوالر

4 تريليونات دوالر عوائد قطاع االتصاالت خالل 2009
§ الرياض - أرقام 

العام  خــالل  العالم  في  االتــصــاالت  قطاع  عوائد  تبلغ  أن  يتوقع   [
مقارنة  المئة  في   1 من  أقل  بمعدل  دوالر،  تريليونات   4,1 نحو   2009
التي  العالمية  المالية  ــة  األزم تداعيات  بسبب  وذلــك  الماضي،  بالعام 
خفضت الطلب، بحسب تقرير اتحاد االتصاالت الدولي، الذي أوضح أن 
 11 بلغت  نمو  بنسبة   2008 العام  في  ارتفعت  االتصاالت  قطاع  عوائد 

في المئة مقارنة بالعام 2007.
الهواتف  نمو  مــعــدل  يظل  أن  المتوقع  ــن  م أنــه  الــتــقــريــر،  وأضـــاف 
عوائد  ستبلغ  فيما  ثابتة،  »البرودباند«  السريع  واالنترنت  المحمولة 

سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية نحو 411 مليار دوالر. 
فإن  المستقبلية،  االســتــثــمــارات  ــى  إل بالنسبة  ــه  أن التقرير،  وذكـــر 
وعوائد  ــاالت  ــص االت قطاع  فــي  الطلب  على  العالمية  األزمـــة  تــداعــيــات 

المشغلين غير واضحة المعالم بعد. 
من  المهمة  القطاعات  من  اليوم  يعد  االتصاالت  قطاع  أن  إلى  وأشــار 
القطاعات  في  بالنمو  وعالقته  للدول  المحلي  الناتج  في  نسبته  حيث 
بمثابة  واالنترنت  المحمول  الهاتف  في  االستثمار  اليــزال  كما  األخــرى، 
من  القطاع  يوفره  ما  باإلضافة  األزمــة،  ظل  في  حتى  للنمو  هائلة  فرص 
في  والمؤسسات  للشركات  والمصروفات  الكلفة  تخفيض  علي  قــدرة 

العالم، وباإلضافة إلى حماية البيئة. 
قطاع  لنمو  فرصًا  تمثل  أنها  أظهرت  السابقة  األزمـــات  أن  وأوضــح 
منه  جانب  في  سيعتمد  الوضع  فإن  األزمة  هذه  في  ولكن  التكنولوجيا، 

على توافر التمويل الالزم لالستثمار في القطاع. 
بشكل  ــدول  ال على  تؤثر  لم  الحالية  المالية  ــة  األزم أن  التقرير  ــد  وأك
مع  والتكيف  االستيعاب  على  قدرتها  حيث  من  القطاعات  وكذلك  متساو 
 ،2001 في  التكنولوجيا  لقطاع  كوم«  »دوت  أزمة  فخالل  االئتمان،  أزمة 
باألزمة  تأثراً  الدول  أكثر  واليابان  وأيرلندا  وكوريا  وفنلندا  أميركا  كانت 
في قطاع االتصاالت. واليوم تتركز األزمة في الدول المنتجة لتكنولوجيا 

االتصاالت واألكثر استخدامًا لها في أميركا واليابان. 
االتصاالت  تحولت  األخير  العقد  خالل  فإنه  الدولي  التقرير  وبحسب 
يمثل  ــاالت  ــص االت قطاع  أصبح  بحيث  األشــخــاص  حياة  مــن  ــزء  ج ــى  إل
أعلى  نسبة  ويمثل  العالم،  في  اإلجمالي  الناتج  من  المئة  في   7,5 نحو 
توفير  في  القطاع  أهمية  إلــى  باإلضافة  الناتج،  في  النمو  معدالت  من 
صناعة  هو  االتصاالت  فقطاع  األخرى،  القطاعات  ومساعدات  الخدمات 
تتجه للنمو وهو ما يطرح سؤااًل بشأن قدرتها على مواصلة النمو في ظل 

األزمة.
والمستثمر  المستهلك  إلى  بالنسبة  حيويًا  يظل  االتصاالت  فقطاع 

على السواء فهو »القطاع الدفاعي في أوقات األزمات«. 
وأشار التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبح بعد 2001 
يعتمد على المستهلك مثلما يعتمد على المستثمر في تحقيق العوائد، ما 

جعل دورته االقتصادية أسرع وأفضل عن السابق. 
ولكن يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات متأثر سلبًا باألزمة من حيث 
توقع  إذ  المعلومات؛  تكنولوجيا  على  واألشــخــاص  الشركات  إنفاق 
وخاصة  المعلومات  تكنولوجيا  على  الشركات  إنفاق  تراجع  التقرير 
األسواق  في  منخفضة  بمعدالت  ونموه  المتحدة،  والواليات  أوروبا  في 

الناشئة )الهند والصين(. 
العام  في  المعلومات  تكنولوجيا  مبيعات  تتراجع  أن  المتوقع  ومن 
 2008 في  المئة  في   8 نمو  مقابل   2008 عن  المئة  في   3 بنحو  الجاري 
أكبر  أميركا  في  الركود  إلى  باألساس  يرجع  ما  وهو   .2009 بـ  مقارنة 

كمستهلك لتكنولوجيا المعلومات وعدم استقرار سعر صرف الدوالر. 
طويلة  هي  عقودها  معظم  أن  المعلومات،  تكنولوجيا  يفيد  ما  ولعل 
وتعاقدات  األزمة  من  البالغ  تأثرها  من  يقلل  ما  طويلة؛  ولفترات  اآلجل، 

مع شركات كبيرة تقوم باإليفاء بالتزاماتها. 
لكن األزمة ستؤثر على هذه الشركات وستقلل إنفاقها؛ ما يقلل فرص 
بأزمة  التكنولوجيا  تعهيد  شركات  تأثر  إلى  باإلضافة  جديدة،  عقود 

االئتمان وتقليلها ذاتها للمصاريف، ما يؤثر عليها. 
أزمــة  فخالل  ايــجــابــي،  ـــات  األزم مــع  ــاالت  ــص االت قطاع  تــاريــخ  ولعل 
في  »البرودباند«  تطوير  بدأ  آسيا،  شرق  جنوب  في  التسعينيات  نهاية 
المنطقة، ومع أزمة »دوت كوم« في مطلع األلفية منحت قطاع االتصاالت 
خدمات  ــي  ف ــدة  ــدي ج ثـــورة  ــة  ــداي وب االنــتــرنــت  ــات  ــدم خ لتعزيز  فــرصــة 

االنترنت توليد األرباح. 
وخالل  وغوغل.  ــازون  أم مثل،  الحالية  العمالقة  الشركات  وظهرت 
التقرير  بحسب  نفسها،  النتائج  تحقيق  يمكن  ربما  الحالية  األزمـــة 

الدولي.

يتوقع أن تبلغ عوائد سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية نحو 411 مليار دوالر 

الخام األميركي يرتفع
إلى 69,05 دوالرًا للبرميل 

§ عواصم - وكاالت 

واحدًا  دوالرًا  الخفيف  األميركي  الخام  سعر  ارتفع   [
أن  ب��ع��د  )ال��خ��م��ي��س(  أم���س  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالرًا   69,05 إل���ى 
هبوطًا  )األرب���ع���اء(  األول  أم��س  ص���درت  ب��ي��ان��ات  أظ��ه��رت 
التوقعات  أثار  ما  األميركية؛  البنزين  مخزونات  في  حادًا 

العالم. في  للطاقة  مستهلك  أكبر  في  الطلب  بانتعاش 
وأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ال��ح��ك��وم��ة األم���ي���رك���ي���ة ان��خ��ف��اض 
األس��ب��وع  ب��رم��ي��ل  م��اي��ي��ن   3 ب��واق��ع  ال��ب��ن��زي��ن  م��خ��زون��ات 
ألف   900 بانخفاضها  ال��ت��وق��ع��ات  م��ع  م��ق��ارن��ة  ال��م��اض��ي، 

. ميل بر
متوسط  إن  أم��س/  »أوب��ك«  منظمة  قالت  آخر  جانب  من 
دوالرًا   66,64 إلى  انخفض  القياسية  حاماتها  سلة  أسعار 
ال��ث��ل��ث��اء  ي���وم  دوالرًا   68,11 م��ن  األول،  أم���س  ل��ل��ب��رم��ي��ل 

. ضي لما ا

البريطانية النفط  شركة 
ضخم حقل  اكتشاف  تعلن   

نجحت  أنها  البريطانية،  النفط  شركة  أعلنت  ذل��ك،  إلى 
في  حقولها  أحد  في  النفط  من  ضخمة  كميات  اكتشاف  في 

المكسيك. خليج 
عمق  إل��ى  البئر  بحفر  قامت  أنها  إل��ى  الشركة  وأش��ارت 
هذه   يجعل  ما  متر؛  آالف   10,6 نحو  أو  ق��دم  أل��ف   35 بلغ 

اآلن. حتى  حفرت  التي  اآلبار  أعمق  إحدى  البئر 
 5,38 إل���ى  ال��م��ئ��ة  ف��ي   3,8 ال��ش��رك��ة  أس��ه��م  وارت��ف��ع��ت 
خ��ال  ال��راب��ح��ي��ن  أك��ب��ر  أح��د  ل��ي��ك��ون  إسترلينية،  جنيهات 

لندن. بورصة  تداوالت 
اكتشاف  أكبر  ثاني  »تايبر«  الجديد  االكتشاف  ويعتبر 
المكسيك،  خليج  في  العميقة  الجيولوجية  الطبقة  في  نفطي 

كاسكيدا. بعد  وذلك 
الجديدة  المكتشفة  النفط  كمية  أن  ال��ش��رك��ة،  وأع��ل��ن��ت 
في  الشركة  أعمال  ستعزز  ما  برميل  مليارات   3 تتجاوز 
من  الثاني  النصف  حتى  المكسيك  خليج  في  العميقة  المياه 

المقبل. العقد 
حجم  على  للتعرف  مسح  أعمال  بعمل  الشركة  وستقوم 

لها. التجاري  االستغال  وإمكانيات  الحقل 


