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صعود محدود للبورصة في تداوالت غلبت عليها المضاربة

وتماسك الشركات القيادية مع ارتفاع محدود لـ »زين« و»أجيليتي«
بعض االسهم من وقت الى آخر الى ان تستقر احلالة النفسية ألوساط 
املتداولني والتي تطلب تغييرات في األوضاع االقتصادية والسياس����ية 
بشكل ملحوظ، فعلى مس����توى الوضع االقتصادي، يكثر احلديث عن 
مشاريع التنمية ورصد نحو 35 مليار دينار من احلكومة لتنفيذ مشاريع 
التنمي����ة على مدى اربعة اعوام، ورغم ايجابية هذه التصريحات اال ان 
الثقة من قبل االوساط االستثمارية مفقودة، االمر الذي يتطلب تعاونا 
واضحا من مجلس االمة القرار هذه اخلطط بأسرع وقت النقاذ القطاع 
اخلاص من حالة التدهور التي قد يشهدها في استمرارها في ظل ضغوط 

االلتزامات املالية الضخمة التي تعاني منها العديد من الشركات.
وقد حافظت أغلب اسهم البنوك على أسعارها في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم،  خاصة سهم 
التمويل الكويتي الذي حقق ارتفاعا في س����عره، كما سجل سهم البنك 
الدولي ارتفاعا في سعره، اما البنك الوطني، فقد حافظ على سعره في 
تداوالت ضعيفة، وهناك توقعات بزيادة رأسمال البنك الوطني بنسبة 

20%، وذلك في إطار االجتاه العام للبنوك بزيادة رأسمالها.
وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة على أغلب األس����هم باستثناء التداوالت املرتفعة التي 
شهدها بعض األس����هم بدعم من عمليات املضاربة التي قادتها محافظ 
مالية تابعة لهذه الشركات، فرغم التداوالت املرتفعة على سهم ايفا، اال 
انه حافظ على س����عره الس����ابق البالغ 86 فلسا وان كان السهم تراجع 
الى 82 فلس����ا خالل مراحل التداول، فيما اتسمت تداوالت سهم الديرة 
بالضعف مع تراجع محدود في سعره، كما شهد سهم الصفاة لالستثمار 
تداوالت نش����طة أدت الى تعويضه اخلسائر التي تكبدها خالل التداول 
مع حتقيقه مكاسب، فيما ان سهم السالم القابضة تراجع باحلد األدنى 

قيمتها 47.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 120 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 60 شركة وتراجعت اسعار اسهم 36 شركة وحافظت 

اسهم 24 شركة على اسعارها و82 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النش����اط بكمية تداول حجمها 
132.1 مليون سهم نفذت من خالل 2088 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. 
وج����اء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 99.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 1232 صفقة قيمتها 7.1 ماليني دينار. واحتل قطاع 
اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 44.2 مليون سهم نفذت من 

خالل 1114 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار.

تقليص الخسائر

ظل االجتاه النزولي مسيطرا على حركة التداول امس وان كان أعلى 
مستوى لهبوط املؤشر بلغ 65 نقطة ليتراجع تدريجيا بفضل عمليات 
الش����راء النسبي على معظم اسهم الش����ركات القيادية ليصل انخفاض 
املؤش����ر في الدقائق االخيرة الى 18.6 نقطة اال ان هذه اخلسائر تالشت 
في الثواني االخيرة ليس����جل ارتفاعا مبق����دار 30.5 نقطة ما يعني ان 
املؤشر حقق ارتفاعا في الثواني االخيرة مبقدار 49 نقطة، فيما ارتفعت 
مكاسب املؤشر الوزني من 2.5 نقطة الى 3.8 نقاط، ورغم ان هذه املكاسب 
احملدودة قللت من حدة الهلع النفسي الذي يسود اوساط املتداولني جراء 
الهبوط املتواصل للس����وق خاصة جتاه الهبوط القوي اول من امس اال 
ان اآللية العامة للس����وق الزالت غير مريحة، فالنطاق احلالي ملؤشري 
السوق واألوضاع العامة يدفعان للهبوط اكثر من االرتفاع، وهذا يعني ان 
عمليات الشراء ستستمر في الضعف مع سيطرة عمليات املضاربة على 

خالل التداول ليصل الى 91 فلسا، اال انه عاد لالرتفاع ملستوى 99 فلسا 
بفعل عمليات الش����راء امللحوظة على السهم، ورغم التداوالت احملدودة 
نسبيا على سهم اكتتاب، إال انه ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض، 
فيما سجل سهم املدينة للتمويل ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، وخالل مراحل التداول انخفض سهم االستثمارات الوطنية 
باحلد األدنى ليصل الى 390 فلس����ا، اال انه أغلق على سعر 415 فلسا، 
ولكن س����تظل احلركة السعرية لسهم االس����تثمارات الوطنية مرتبطة 
بالتطورات اخلاصة بصفقة زين، فيما س����جل س����هم مشاريع الكويت 
انخفاضا محدودا في سعره ورغم قرب نهاية االسبوع قبل االخير من 
الفترة القانونية إلعالنات الشركات نتائجها املالية، اال انه لم تعلن حتى 
اآلن اي شركة استثمارية عن نتائجها املالية، لذلك فإن آلية التداول على 
ش����ركات االستثمار س����يغلب عليها طابع احلذر واملضاربات السريعة 
خوفا من توقف تداول عدد كبير من أس����هم الشركات االستثمارية في 
حال جتاوز الفترة القانونية إلعالنات الشركات. وسجلت أغلب أسهم 
الشركات العقارية انخفاضا في أسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض األسهم كسهم عقارات الكويت الذي شهد 
تداوالت نش����طة وارتفاعا ملحوظا في اسعاره، فيما انه رغم التداوالت 
املرتفعة على س����هم جيزان العقارية اال انه سجل انخفاضا في سعره 

في تداوالت ضعيفة.
وقد استمرت حركة التداوالت ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية 
مع تباين في اسعارها، فيما ان سهم منا القابضة شهد ارتفاعا ملحوظا 
في سعره، حيث انخفض في بدايات التداول باحلد األدنى ليصل الى 390 

فلسا، اال انه عاد لالرتفاع بقوة مرة اخرى ليغلق على 435 فلسا.

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت لألوراق املالية امس بالتذبذب 
مع س����يطرة االجتاه النزولي على اغلب مراح����ل التداوالت التي غلبت 
عليها عمليات الش����راء على اغلب اسهم الشركات القيادية واملضاربات 

على بعض اسهم الشركات الرخيصة.
وعلى الرغم من الصعود احملدود ملؤشري السوق أواخر التداوالت 
اال انه يعتبر صعودا هشا نتيجة استمرار قيمة التداوالت في مستويات 
متدنية على الرغم من ارتفاعها احملدود مقارنة بأول من امس. وفي ظل 
االجواء السياسية الراهنة واستمرار عدم اعالن عدد كبير من الشركات 
املدرجة عن نتائجها املالية لفترة التسعة اشهر خاصة قطاع الشركات 
االستثمارية الذي لم تعلن فيه اي شركة حتى اآلن عن نتائجها، فإن القوة 
الشرائية ستستمر في مستويات متدنية حتى تنتهي الفترة القانونية 
العالنات الش����ركات منتصف الشهر اجلاري، وبعدها يدخل السوق في 
مراحل الفرز القوي العادة تقييم اس����عار االسهم في ضوء نتائج الربع 
الثالث والتي تعتبر مؤش����را للنتائج املالية في الربع األخير، فرغم ان 
هناك العديد من االسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها االسمية مبا ال 
يقل عن 50% اال ان هذا ال يعني انها رخيصة، بل انه من الضروري تقييم 
هذه االسهم في ضوء تطور نتائجها املالية لفترة الربع الثالث خاصة ان 
الشركات التي كانت تعتمد في نتائجها املالية على االرباح التي حتققها 

من السوق ستتأثر باالداء الضعيف للسوق بشكل عام.
وقد ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 30.5 نقطة ليغلق على 7256.4 
نقطة بارتفاع نس����بته 0.42%، كذلك ارتف����ع املؤش����ر الوزن����ي 3.83 
نقاط ليغلق على 415.20 نقطة بارتفاع نس����بته 0.93% وبلغ اجم���الي 
االس����هم املتداولة 315.7 مليون س����هم نفذت من خ����الل 5824 صفق�ة 

المؤشر العام 30.5 نقطة 
وتداول 315.7 مليون سهم 

قيمتها 47.5 مليون دينار

ارتفاع

عموميتها أقرت زيادة في رأس المال واإلدراج في السوق الرسميفي تقرير لـ »إرنست ويونغ« حول نشاط االكتتاب في منطقة الشرق األوسط:

السويدي: »مويا« ستتمهل في اإلدراج حتى تعافي السوق1.97 مليار دوالر االكتتابات في األرباع الثالثة األولى

»جلوبل«: البورصة فقدت 7.19% من قيمتها خالل أكتوبر الماضي
قال تقرير بيت االس���تثمار العاملي 
»جلوب���ل« عن أداء س���وق الكويت 
لألوراق املالية لش���هر أكتوبر 2009  
ان السوق فقد 7.19%من قيمته خالل 
شهر أكتوبر من العام احلالي 2009 حيث أنهى مؤشر 
»جلوبل« العام تداوالت الش���هر مغلقا عند مستوى 

 203.70 نقاط. 
وأوضح التقرير أن هذا يأتي في أعقاب اخلس���ائر 
البالغة 2.36% في ش���هر سبتمبر، بينما حتول عائد 
املؤشر إلى األداء السلبي للمرة األولى خالل العام احلالي 

ليسجل خسائر بنسبة 1.32% منذ بداية العام وحتى 
نهاية الش���هر، من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية 
لدى س���وق الكويت لألوراق املالية 32.9 مليار دينار 
بنهاية الش���هر، بتراجع بلغت نسبته 7.52% مقارنة 

مع الشهر السابق.
وأش���ار التقرير الى انه وعل���ى الرغم من ارتفاع 
أس���عار النفط والتي أغلقت فوق مستوى 81 دوالرا 
للبرميل في 21 أكتوبر، ش���هد سوق الكويت لألوراق 
املالية اجتاها تنازليا ملدة 3 أسابيع متتالية ليصل إلى 
أدنى مس���توياته منذ 25 مايو حيث ظل املستثمرون 

متخوفني فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث مما تسبب 
في موجة بيع مكثفة.

واشار التق�����رير الى أن كمي���ة األسهم املتداولة 
في البورصة ش���هدت انخفاضا بنسب����ة 2.1% على 
أس���اس شهري خالل ش���ه���ر يوليو، ليصل إجمالي 
عدد األسهم املتداولة خالل الشهر إلى 5.53 مليارات 
سهم. كذلك، ش���هدت قيمة األس���ه�����م املتداولة في 
البورصة انخف������اضا بلغ��ت نسبته 21.47% ليص���ل 
إجم����الي القيم������ة املت����داولة إلى 1.11 مليار دينار 

خالل الشهر. 

المنصوري : اإلمارات نحو االنتعاش وتراجع التضخم

صعود أغلب بورصات الخليج وارتفاع مؤشر دبي %5

أبوظبي � رويترز: قال وزير االقتصاد بدولة االمارات س���لطان 
بن س���عيد املنصوري امس إن االمارات متضي بخطى ثابتة نحو 
االنتع���اش وتوقع أن يبلغ التضخم نح���و 3% هذا العام مخفضا 
توقعاته الس���ابقة. وكانت أزمة االئتمان العاملية قد دفعت اململكة 
العربية السعودية ودولة االمارات أكبر اقتصادات منطقة اخلليج 
العربية إلى التباطؤ هذا العام لكن ارتفاع االنفاق احلكومي والتحسن 
في أسعار النفط ساعدا أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم على 
الصمود. وردا على سؤال من »رويترز« عما إذا كانت االمارات متضي 

بخطى راس���خة على الطريق نحو االنتع���اش قال »نعم. بالتأكيد 
100%. في قطاع الطيران بلغ النمو نحو 10% هذا العام حتى اآلن«. 
وأحج���م الوزير عن التنبؤ مبعدل النمو االقتصادي في ثاني أكبر 
اقتصاد عربي العام املقبل وجدد توقعاته الشهر املاضي بان يبلغ 

النمو 1.3% هذا العام. 
واألسبوع املاضي توقع نائب محافظ مصرف االمارات املركزي 
عمر بن سليمان ان يتجاوز النمو 4.5% في 2010 وأكد ان التضخم 
ال يقلقه بشكل خاص بعد الهزة التي عاني منها القطاع العقاري.

دبي � رويت���رز: ارتفعت أغلب بورصات 
اخلليج أمس منتعش���ة بعد تراجع بسبب 
عمليات بيع واسعة في اجللسة السابقة ودفع 
حتسن التوقعات بشأن دبي املثقلة بالديون 
مؤش���ر االمارة إلى حتقيق أكبر مكاسب في 

يوم واحد منذ فبراير.
وارتفع مؤشر دبي 5.2% ليوقف خسائره 
على مدى أربع جلس���ات متتالية ش���ملت 

انخفاضا بنسبة 5.5% اول من امس.
وقال إيان مون���رو رئيس البحوث لدى 
»ماك كابيتال« لالستشارات في مذكرة بحثية 
»نتوقع أن يشكل اإلصدار اجلاري لسندات 
دبي الذي يقال إنه يلقى مش���اركة قوية من 
اخلارج محفزا لسوقي االمارات خالل الربع 

املقبل«.
وقال مونرو إن األموال س���تتدفق على 
الشركات املرتبطة بحكومة دبي لتساعدها 
على الوف���اء بالتزاماتها املالية وتخفف من 

شروط اإلقراض احمللي.
وطرحت حكومة دبي األس���بوع املاضي 
سندات إسالمية )صكوك( جديدة بقيمة نحو 

ملياري دوالر ألجل خمس سنوات.
وصعد س���هم إعمار العقارية 7.9% وزاد 

سهم ارابتك %7.3.
واغلق مؤشر ابوظبي على ارتفاع بنسبة 
2%. وقال أحمد حمدي مدير العالقات بشركة 
برامي االمارات: »ش���هدت السوق السعودية 
حتسنا طفيفا أمس وارتفعت التعامالت اآلجلة 

على مؤش���رات األسهم األميركية لذا يتوقع 
الناس شيئا أفضل اليوم«.

 وزاد املؤشر السعودي 0.9% بعدما كان 
املؤشر الوحيد الذي حقق مكاسب بني مؤشرات 
منطقة اخلليج العربية أمس األحد وذلك بعدما 
مني بأكبر انخفاض له في جلسة واحدة في 

أربعة اشهر في اليوم السابق.
وفي قطر زاد املؤشر 2.1% إلى 7032 نقطة. 

وصعد مؤشر دبي 5.2% إلى 2185 نقطة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 2% إلى 2978 نقطة. 
وتقدم مؤشر مسقط 0.9% إلى 6330 نقطة.

وانخفض املؤش���ر البحريني 0.8% إلى 
1505 نقاط. وزاد املؤش���ر السعودي %0.9 

إلى 6372 نقطة.

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة حسن السويدي ان شركة مويا إلدارة 
املشاريع القابضة تعتزم اإلدراج في سوق الكويت 
الرسمي لألوراق املالية ملا في ذلك من فوائد عديدة 
ستنعكس على الشركة ومساهميها، موضحا ان 
الشركة قد أقرت في عموميتها السابقة اإلدراج 
في السوق املوازي لكن بعد استيفائها كل شروط 
»الرس����مي« لكنها أجلت ذلك إل����ى حني انعقاد 
عموميتها احلالية لتقر اإلدراج في »الرسمي«. 
وأشار السويدي الى ان مويا القابضة ستتوخى 
احلذر في توقيت االدراج باعتبار ان البورصة 
متر بفترة عدم استقرار، وخوفا على مصلحة 
املساهمني ستتمهل الشركة في االدراج حتى نهاية 
الس����نة املالية في 30 يونيو من السنة القادمة 
مضيفا ان الشركة س����تعتزم الشروع في عدة 
مشاريع خدماتية بعد اقرار زيادة رأسمال هذه 
املشاريع وستتركز خاصة في اململكة العربية 
السعودية. وأضاف ان »مويا« أقدمت على زيادة 
رأسمالها الى 11 مليون دينار الستيفاء شروط 
اإلدراج وللعمل على الوصول الى هيكلة رأسمال 
اكثر صحية ميكن الشركة من تخفيض التزاماتها 
عالية التكلفة والتي مت احلصول عليها قبل األزمة 
املالية واملفاوضات على اعادة هيكلتها بتكلفة 
اقل. كما يتيح للشركة دعم استثماراتها وتأمني 
احتياجاتها من رأس املال العامل الالزم للنمو 

والتوسع في انشطتها التشغيلية.
وتابع انه على الرغم من تداعيات االزمة املالية 
العاملية على جميع الش����ركات وانشطتها فقد 
استطاعت اصول شركة مويا ان تثبت جودتها بل 

سجلت منوا بقيمة 11.5 مليون دينار أي بنسبة 
69% زيادة عن السنة املالية السابقة، مشيرا الى 
ان الشركة قامت بزيادة رأسمالها من 5 ماليني 
دينار الى 7.5 ماليني دينار خالل السنة املالية 

املنتهية في 31 مايو 2009.
ه����ذا وقد وافقت عمومية الش����ركة العادية 
على جميع البنود املطروحة في جدول اعمالها 
والتي ابرزها النظر واملوافقة على اقتراح زيادة 
رأسمال الشركة من 7.50 ماليني دينار موزع على 
75 مليون سهم الى مبلغ 11 مليون دينار موزع 
على 110 ماليني سهم بنسبة زيادة 46.7% زيادة 
نقدية، وذلك باصدار 35 مليون سهم بقيمة 100 
فلس مع عالوة اصدار 100 فلس، وذلك على ان 
تخصص الزيادة للمساهمني احلاليني خالل الفترة 
القانونية 15 يوما وإإال يعتبر تنازال عن حقهم في 

االولوية في هذه الزيادة، وحينئذ يحق للشركة 
قبول طلبات اكتتاب من مس����اهمني جدد وذلك 
بعد انته����اء الفترة القانونية املنصوص عليها 
مع عالوة اصدار 150 فلسا وتدفع دفعة واحدة 
مع تفويض مجل����س االدارة بوضع الضوابط 
والشروط الالزمة الستدعاء رأس املال والتصرف 
في كسور االسهم الناجتة عن عملية االكتتاب 
وابالغ الوزارة مببلغ االقفال للمساهمني احلاليني 
قبل فتح الباب للمساهمني اجلدد وذلك الختالف 

عالوة االصدار.
كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على 
زيادة رأسمال الشركة من 7.50 ماليني دينار الى 
11 مليون دينار باالضافة الى تعديل املادة رقم 
6 من عقد التأس����يس واملادة رقم 5 من النظام 

االساسي بعد موافقة اجلهات املختصة.

المجموعة المالية األميركية »سي آي تي« تعلن إفالسها
نيويورك � أ.ف.پ: اعلنت مجموعة »سي آي تي« 
املالية االميركية، التي تعتبر اساس����ية في متويل 

الشركات الصغرى واملتوسطة احلجم، افالسها.
وأوضحت املجموعة في بيان ان »مجلس االدارة 
اقر اقتراح رفع ملف طوعيا الى محكمة االفالس في 
القط����اع اجلنوبي في نيويورك«. وتقدر موجودات 
املجموع����ة ب� 71 ملي����ار دوالر، وهذه حالة االفالس 
اخلامس����ة االكبر في تاريخ الوالي����ات املتحدة بعد 
ليمان براذرز )2008( وواشنطن ميوتشوال )2008( 

وورلدكوم )2002( وجنرال موتورز )2008(.
واوضح البيان ان االجراء ال يطال اال الش����ركة 

الرئيس����ية وليس وكاالت »س����ي آي تي« وافرعها، 
التي ستتمكن من مواصلة نشاطاتها.

وجاء القرار اثر اتفاق مع ابرز دائني املجموعة 
الذين اعربوا نهاية االس����بوع عن دعمهم ملش����روع 
اعادة هيكلة االدارة على الرغم من التحفظات االولية، 
خصوصا من قبل املستثمر االميركي كارل ايكان الذي 

اطاح باملدير العام لشركة ياهو جيري يانغ.
واش����ار البيان الى ان »حوال����ى 85% من دائني 
املجموعة ش����اركوا في االجتم����اع وان حوالي %90 
من احلاضرين اعربوا عن دعمه����م لبرنامج اعادة 

الهيكلة«

تقرير  أك����د 
ب  الكتت������ا ا
الذي  الربعي 
أطلقته شركة 
إرنست ويونغ الشرق األوسط 
أن نشاط س����وق االكتتاب في 
الشرق األوسط تراجع في الربع 
الثالث من عام 2009، حيث لم 
يش����هد هذا الربع سوى أربعة 
اكتتابات بلغت قيمتها 871.79 
مليون دوالر، مقارنة مع خمسة 
اكتتابات في الربع الثاني بقيمة 
1.021 مليار دوالر، و14 اكتتابا 
بقيمة 3.74 مليار دوالر في الربع 

الثالث من السنة املاضية. 
وأوضح التقرير أن س����وق 
االكتتاب في الش����رق األوسط 
حققت عائدات إجمالية بلغت 
1.97 ملي����ار دوالر في األرباع 
الثالث����ة األولى من عام 2009، 
مقارنة مع 12.44 مليار دوالر 
أميركي في نف����س الفترة من 

العام املاضي.
ونوه التقرير الى أن ثالثة 
اكتتابات في السعودية وآخر 
في سورية حققت عائدات بقيمة 
871.79 مليون دوالر في الربع 
الثالث من ع����ام 2009، حيث 
احتل اكتتاب الشركة الوطنية 
الس����عودية للبتروكيماويات 
املرتبة األولى بعائدات إجمالية 
قدره����ا 640.85 مليون دوالر، 
األنابيب  اكتتاب مصانع  يليه 
الفوالذية السعودية الذي وصلت 
قيمته إلى 106.81 مليون دوالر. 
وجاء اكتتاب ش����ركة املواساة 
للخدمات الطبي����ة في املرتبة 
الثالثة، حيث حق����ق عائدات 
بقيمة 87.99 ملي����ون دوالر، 
فيما وصلت قيمة اكتتاب بنك 
قطر الوطني � سورية إلى 36.14 

مليون دوالر.
وفي هذا السياق قال رئيس 

خدمات استشارات الصفقات في 
إرنست ويونغ الشرق األوسط 
فيل غاندير »التزال الشركات 
تتعامل بحذر حيال تعافي سوق 
االكتتاب في املنطقة. وفي الوقت 
الذي قد ال يش����هد فيه السوق 
تغيرا كبيرا في الفترة املتبقية 
من الع����ام احلالي، ومع ظهور 
أدلة تشير إلى تعاف مستدام 
تش����هده املنطقة، فمن املرجح 
أن حتدث زي����ادة في حتقيق 
مزيد من االكتتابات في أسواق 
األسهم اإلقليمية، وأن يتم إدراج 
االكتتابات ال� 152 املعلن عنها 

أو املؤجلة«.
العاملي،  وعل����ى الصعي����د 
ساعدت سلس����لة االكتتابات 
الصينية التي وصلت عائدات 
كل منها إلى أكثر من مليار دوالر 
على رف����ع العائدات اإلجمالية 
لسوق االكتتاب العاملي إلى 37.8 
مليار دوالر في الربع الثالث من 
عام 2009، وه����و ما يعد أكبر 

حجم اكتتاب منذ الربع الثاني 
من ع����ام 2008، بزيادة بلغت 
292% مقارنة مع الربع الثاني 
من 2009. كما شهد الربع الثالث 
أكبر عدد من االكتتابات في عام 
2009، حيث وصل عددها إلى 
149 اكتتابا، مع اإلشارة إلى أن 
هذا الرقم ما يزال أقل بكثير مما 
كان عليه احلال في السنوات 

األخيرة.
واحت����ل اكتت����اب ش����ركة 
اإلنشاءات الهندسية الصينية 
املرتبة األولى في الربع الثالث 
على املس����توى العاملي، حيث 
وصلت قيمة هذا االكتتاب الذي 
مت إدراجه في سوق شنغهاي 
في شهر يوليو 2009 إلى 7.3 

مليارات دوالر.
وكان اكتت���اب 62 ش���ركة 
صينية حقق نس���بة 63% من 
إجمالي عائدات سوق االكتتاب 
العاملي في الربع الثالث، فيما 
الش���ركات األميركية  احتلت 

املرتبة الثانية، حيث وصلت 
قيمة اكتتاب هذه الشركات إلى 
3.2 مليارات دوالر، أي %8.4 
العاملية  العائدات  من إجمالي 
في هذا القطاع، إذ استطاعت 
أميركية أن  اكتتاب���ات  أربعة 
تدخ���ل قائمة أكبر عش���رين 
اكتتاب عاملي. وجاءت الشركات 
الهندي���ة في املرتب���ة الثالثة 
بقيمة عائدات وصلت إلى 2.6 
مليار دوالر )7.2% من اجمالي 
العائدات العاملية(، واستطاعت 
3 صفقات هندية دخول قائمة 

أكبر عشرين اكتتاب.
وفي الوقت الذي حققت فيه 
الصني وآسيا تقدما ملحوظا، 
القارة االوروبية ال تزال  فإن 
تعاني من حالة الركود، حيث 
وصل إجمالي قيمة االكتتابات 
االوروبية إل����ى 189.2 مليون 
دوالر، أو 0.5% فق����ط م����ن 
إجمالي عائدات االكتتاب���ات 

العاملي���ة.

حسن السويدي مترئسا عمومية »مويا«

ثالثة اكتتابات في السعودية وآخر في سورية حتقق عائدات بقيمة 871.79 مليون دوالر في الربع الثالث 
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