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إرنست ويونغ: 2.06 مليار دوالر قيمة صفقات 
االكتتاب اإلقليمية حتى 25 نوفمبر الماضي

أكد التقرير الس���نوي 
الص���ادر عن ش���ركة 
إرنست ويونغ الشرق 
األوسط حول نشاطات 
االكتتاب اإلقليمية، أن قيمة الصفقات التي 
مت إجنازها خالل العام احلالي تعادل حوالي 
سدس قيمة صفقات االكتتاب في عام 2008، 
ووصلت قيمة صفقات االكتتاب اإلقليمية، 
حتى 25 نوفمبر املاضي، إلى 2.06 مليار 
دوالر )م���ن 15 صفقة(، مقارنة مع 12.46 
مليار دوالر في عام 2008. وأوضح التقرير 
أن شهري أكتوبر ونوفمبر املاضيني شهدا 
عقد أربع صفقات، قامت بثالثة منها شركات 
تأمني سعودية، فيما مت عقد الصفقة األخيرة 
في س���ورية، حيث مت االكتتاب على أحد 
املصارف املوجودة هناك. واحتل اكتتاب 
بنك البركة في سورية املرتبة األولى على 
املستوى اإلقليمي بصفقة وصلت قيمتها 
إلى 37.23 مليون دوالر، يليه اكتتاب شركة 
اخلليج التعاونية للتأمني )اخلليج للتأمني( 
بقيمة 21.3 مليون دوالر، فيما جاءت صفقتا 
التعاوني  العاملية للتأمني  اكتتاب شركة 
وشركة بروج للتأمني التعاوني في املرتبتني 
الثالثة )16 مليون دوالر( والرابعة )13.87 

مليون دوالر( على التوالي.
وتعليقا على هذا التقرير، قال املدير 
الشريك خلدمات استش���ارات الصفقات 
في إرنس���ت ويونغ الشرق األوسط فيل 
غاندير »باستثناء صفقات االكتتاب التي مت 
إجنازها خالل العام احلالي في قطر )952.03 
مليون دوالر( والس���عودية )1.03 مليار 
دوالر( وسورية )76.99 مليون دوالر(، 
فإن املنطقة لم تشهد أي صفقات اكتتاب 
خالل هذا العام. ومن الصعب أن نتوقع 
متى سيشهد سوق االكتتاب اإلقليمي تعافيا 
ملحوظا«، حتى في ظل اإلعالن عن افتتاح 

114 صفقة اكتتاب«.
ووفقا لتقرير إرنست ويونغ السنوي 
حول صفقات االكتتاب العاملية، فقد شهدت 
نشاطات االكتتاب العاملية حتسنا في القسم 
الثاني م���ن 2009، بعد فترة الركود التي 
عانت منه���ا في الربعني األولني من العام 
احلال���ي، وهو ما ج���اء نتيجة الصفقات 
التي مت عقدها في آسيا وأميركا اجلنوبية، 
حيث وصلت قيمة هذه الصفقات إلى 68.6 
مليار دوالر أميركي، أي ما يعادل 72% من 

إجمالي صفقات االكتتاب العاملية.
وكانت صفقات االكتتاب في األشهر ال� 
11 املاضية شهدت تراجعا كبيرا في عددها 
مقارنة مع م���ا كان عليه احلال في نفس 
الفترة من عام 2008، حيث وصل عدد هذه 
الصفقات في ع���ام 2009 إلى 459 صفقة 
حت���ى اآلن، مقاب���ل 740 صفقة في نفس 
الفترة من 2008، علما بأن قيمة الصفقات 
في العام احلالي بلغت 94.9 مليار دوالر 
مقابل 94.6 مليار دوالر في نفس الفترة 

من العام املاضي.

من جانبه، قال نائب الرئيس العاملي 
لقطاع أس���واق النمو االستراتيجية في 
إرنس���ت ويون���غ غريغوري إريكس���ن 
»سيطرت نشاطات األسواق الناشئة على 
س���وق االكتتاب العاملي خالل هذا العام، 
حيث كانت الش���ركات الصينية املصدر 
األكبر لغالبية العائدات التي مت حتقيقها 
على املستوى العاملي في هذا السوق. كما 
شهدت البرازيل موجة مميزة من الصفقات 
وبشكل خاص في مجال اخلدمات املالية، 
األمر الذي يشير بوضوح إلى أن الصني 
والبرازيل تلعبان دورا رئيسيا في قيادة 

تعافي األوضاع االقتصادية العاملية«.
انخفضت قيمة نشاطات االكتتابات في 
أميركا الشمالية بنسبة وصلت إلى %38، 
حيث تراجعت من 26.6 مليار دوالر في 
األشهر ال� 11 األولى من عام 2008 إلى 16.6 
مليارا في نفس الفترة من العام احلالي، 
وذلك من خالل 66 صفق���ة اكتتاب. ولم 
تزد حصة نشاطات االكتتابات األوروبية 
عن 10% من مجمل ما مت عقده من صفقات 
اكتت���اب عل���ى املس���توى العاملي، حيث 
وصلت قيمة هذه الصفقات إلى خمس���ة 
مليارات دوالر، علما بأن حصة الصفقات 
العاملية  األوروبية من إجمالي الصفقات 
التي مت إجنازه���ا في العام املاضي كانت 
22%، وذل���ك من 160 صفقة بلغت قيمتها 
13.6 مليار دوالر. إال أن س���وق االكتتاب 
األميركي حقق نشاطا ملحوظا في القسم 
الثاني من 2009، كما استطاعت أوروبا أن 
حتقق صفقات اكتتاب عالية املستوى في 

الربع األخير من العام احلالي.
واشار الى أن القطاع الصناعي هيمن 
على عدد صفقات االكتتاب التي مت إجنازها 
)77 اكتتابا(، ليأتي قطاع املواد في املرتبة 
الثانية ب���� 68 صفقة، فيم���ا جاء قطاع 
التقنيات العالية في املرتبة الثالثة ب� 55 
اكتتابا، ووصلت عائدات االكتتابات التي 
مت إجنازها في القطاعات الثالثة املذكورة 
)من بني 12 قطاعا( إلى نصف إجمالي رأس 
املال الذي مت حتقيقه في سوق االكتتابات 
اإلقليمي، حيث وصلت حصة القطاع املالي 
إل���ى 21.7 مليار دوالر، فيما حقق القطاع 
الصناعي عائدات بقيمة 16.1 مليار دوالر. 
أم���ا القطاع العقاري، فق���د احتل املرتبة 
الثالثة بعائ���دات وصلت قيمتها إلى 9.5 

مليارات دوالر.
وبني أن اكتتاب مصرف بانكو سانتاندير 
في البرازيل اس���تطاع أن يحتل املرتبة 
األولى كأعلى صفقة اكتتاب على املستوى 
العاملي، حيث وصلت قيمة هذه الصفقة 
إلى 7.5 مليارات دوالر، األمر الذي جعلها 
أكبر صفق���ة اكتتاب في تاريخ البرازيل. 
واحتل اكتتاب شركة اإلنشاءات الهندسية 
الصينية احلكومية املرتبة الثانية، حيث 
مت تسجيل هذه الصفقة في سوق شنغهاي 

لألسهم ب� 7.3 مليارات دوالر.

3 اكتتابات سعودية وسورية خالل أكتوبر ونوفمبر

أشاد بمشاركات الشركات التابعة بمعرض اإلسكان الـ 13

العلمي: »الخليج العربي القابضة« تسعى لتعزيز 
القدرات التنافسية للمنتج الوطني بالسوق المحلي

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة اخلليج العربي القابضة علي العلمي أن 
سرعة البت في املشاريع التنموية املهمة وتشجيع 
املستثمرين في السوق العقاري ستقلل من تأثير 
األزمة املالية العاملية وتداعياتها وسيكون له اثر 
واضح لبدء مستقبل واعد خالل العام املقبل 2010 
متفائال بإمكاني���ة تطبيق خطط الدولة الطموح 
خالل الفترة املقبلة والتي من شأنها تعزيز وضع 
االقتصاد الوطني. وق���ال العلمي ان احد أهداف 
شركة اخلليج العربي القابضة هو تعريف السوق 
الكويتي مبنتجاتها املتنوعة وإجنازاتها في مجال 
املشروعات اإلنشائية وإمكانياتها وقدرتها على 
إجناز مشاريع إنش���ائية كبرى في وقت قياسي 
وبجودة عالية ومما يدعم تنافسية املنتج الوطني 

بالسوق ويعزز وجوده.
واقترح العلمي إنشاء آلية متنع دخول املواد 
املنخفضة اجلودة إلى السوق احمللى ألنها تضر 
باملنتجات الوطنية اجليدة، مشيرا إلى أن هناك 
منتجات تدخل إلى البالد حتت مظلة الغش التجاري 
وحتت مسميات معروفة عامليا محذرا من أن تلك 
املواد غير معمرة وتش���كل ضررا وخطورة على 

الصحة العامة في حاالت كثيرة.
وأشاد العلمي مبش���اركة الشركة وشركاتها 
التابعة مبعرض اإلسكان ال� 13 الذى اقيم حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الش���يخ احمد الفهد الذي يول���ي القطاع اخلاص 
اهمية كبيرة واصفا املشاركة باملعرض بأنها كانت 
ناجحة حيث متيز املعرض بتقدمي اجلديد في عالم 
املواد والتقنيات اإلنشائية وتكنولوجيا األساليب 
احلديثة في التشييد والعمران مع التوعية باملفاهيم 
الصحيحة للخدم���ات املختلفة ودعم التوجهات 
احلكومية الكويتية في قضايا اإلسكان كما جسد 

املعرض أهمية دور القطاع اخلاص.

»كي. سي. سي الهندسية« 

وأوضح العلمي أن الش���ركة شاركت بأربعة 
أجنحة لعرض منتجات وخدمات مجموعة الشركات 
التابعة لها ومنها: »شركة كي. سي. سي للهندسة 
واملقاوالت«  kccec حيث عرض جناحها باملعرض 

صورا ومناذج لبعض املشروعات املختلفة التي 
قامت الشركة بإجنازها أو مازالت حتت اإلجناز 
احلالي، في مجال التشييد والبناء، الكهرباء الداخلية 
واخلارجي���ة للمباني والتحكم اآللى في خدماتها 
مثل أنظمة إن���ذار ومكافحة احلريق وكذا البنية 
التحتية الالزمة ملش���روعات اإلسكان من كهرباء 

ومياه وصرف صحي ومتهيد للطرق.

بيان الوطنية 

وقال العلمي أما جناح ش���ركة بيان الوطنية 
التجارية bntc ذراع املقاوالت واململوكة بالكامل 
للخليج العربي القابضة فعرضت باملعرض صورا 
ومناذج لبعض املشاريع اإلنشائية الكبرى التي 
قامت الشركة بإجنازها أو مازالت حتت اإلجناز 
في الوقت احلالي. مؤكدا أن شركة بيان الوطنية 
التجارية متر حاليا بعدة مراحل ومحطات توسعية 
وانتشارية مدروسة تأخذ شكال تنمويا جغرافيا 
متنوعا يهدف إل���ى زيادة وتنوع مصادر الدخل 

باإلضافة إلى تفادي املخاطر.
وكشف العلمي عن نية شركة بيان الوطنية 
التجارية في اإلدراج في البورصة قريبا، مشيرا 
الى أن التنمية حتتاج إل���ى منظور جديد مبني 

على املعرفة.
ولفت العلمي الى ان الش���ركة تراعي سالمة 
عامليها أثناء تأدية مهامهم وتتبع كل متطلباتهم 
األمنية والس���المة العاملية. مؤكدا أن مستشفى 
اجلهراء كان البداية الجنازات الشركة، لكن هناك 
املزيد من اإلجن���ازات في جميع املرافق الصحية 
بالبالد من أجل مس���تقبل صح���ي أفضل ألبناء 

الكويت.

»الخليج« للمشاريع الحديدية 

وبني ان ش���ركة اخلليج العربي للمش���اريع 
احلديدي���ة عرضت مجموع���ة رائعة من لوحات 
التوزيع الرئيسية، لوحات توزيع اخلدمات، لوحات 
التوزيع الفرعية، لوحات التحكم باإلنارة، وصناديق 
إنارة الش���وارع، لوحات حتكم تغذية، وغيرها 
من األمور اخلدمية على مستوى عال من التقنية 

واجلودة والكفاءة.

العلمي يسلم الشيخ أحمد الفهد هدية تذكارية أثناء زيارته جلناح الشركة

اعتبرته فخراً للقطاع الخاص الكويتي

»إسكان«: مدينة صباح األحمد البحرية
صرح هندسي وعمراني تاريخي

أش����ادت شركة متويل اإلس����كان باإلجناز الكبير 
الذي تقوم به شركة آللئ الكويت العقارية في تشييد 
مدينة صباح األحمد البحرية الواقعة مبنطقة اخليران 
باعتباره يؤكد خبرات وقدرات القطاع اخلاص الكويتي، 
وقامت شركة آللئ الكويت العقارية بإجناز وتشييد 
مدينة صباح األحم����د البحرية الضخمة في منطقة 
اخليران جنوبي الكويت ضمن مشروع لؤلؤة اخليران 
الطموح. وقالت ش����ركة إسكان في بيان صحافي ان 
املدينة البحرية التي تفضل بتدشينها قبل أيام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد تعد صرحا هندس����يا وعمرانيا ضخما 
يدخل حيز تاريخ الكويت وسجل االجنازات املتميزة 
على يد القطاع اخلاص الكويتي. وكان صاحب السمو 
األمير قد أطلق خالل االحتفال الكبير القنوات واملمرات 
املائي����ة في املدينة اجلديدة والتي اكتملت ش����بكات 

الطرق واملياه والكهرباء واجلسور واملمرات الداخلية 
بها. وبتدشني املدينة يصل طول الشواطئ املستحدثة 
نحو 84 كيلومترا طوليا. اجلدير بالذكر أن ش����ركة 
إسكان متتلك مساحات شاسعة في املشروع مكتملة 
البنية التحتية تطل على البحر مباشرة، وتقع تلك 
األراضي على مداخل املشروع من جهة البحر وتتمتع 
مبمرات مائية واس����عة وغيرها من املزايا ما يجعلها 
»صيدا عقاريا ثمينا«. وبفضل مشروع مدينة صباح 
األحمد البحرية أصبحت اخليران � إلى جانب كونها 
وجهة سياحية معروفة- جهة مؤهلة للسكن الدائم 
سواء للمواطنني أو العاملني في شركات قطاع النفط 
الواقعة على ضفتي حدود الكويت والسعودية. وقد 
حرصت ش����ركة آللئ الكويت عن����د تنفيذها املدينة 
البحرية على إقامة هيكل بطول 1.2 كم كاسر لألمواج 

يحمي املشروع.

تقـرير


