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السيارات العسكرية باألصل في حلة مدنية جديدة

شاحنات رينو تطرح »شيربا« للمرة األولى بالشرق األوسط

جانب من معرض العام املاضي

على رأسها السالمة الغذائية والجودة ومحتوى الملصقات

تعكس العودة إلى السياسات الحذرة وتوفر قاعدة قوية للنمو المستدام 

معرض الخليج لألغذية يسّلط الضوء
على أولويات التصنيع الغذائي والتعبئة

104.3 ماليين درهم األرباح الصافية
لـ »الفجيرة الوطني« لعام 2009

أعلن بنك الفجيرة الوطني 
املالية لعام 2009  عن نتائجه 
والتي مت تقدميها إلى املصرف 
املركزي بغرض احلصول على 
املوافقة، حيث قال رئيس مجلس 
إدراة البنك: علق سمو الشيخ 
صالح بن محمد الش���رقي أن 
البنك حقق هذه النتائج القوية 
التحديات االقتصادية  في ظل 
واالستثنائية التي واجهت البنك. 
ففي أعقاب حتقيق خسائر في 
عام 2008، تسجل هذه النتائج 
عودة مرحبا بها نحو حتقيق 
البنك  األرب���اح. وس���يواصل 
سياس���اته احلذرة في ظروف 
س���وق لم يس���بق لها مثيل، 
ويس���تفيد من ف���رص منتقاة 
لتحقيق منو مستدام ومستقر 

وتعظيم الفائدة ملساهميه.
وعلق نائب رئيس مجلس 
الس���ير عيس���ى  البنك  إدراة 
صال���ح القرق قائ���ا إن تقدم 
البن���ك بالرغم م���ن تداعيات 
األزم���ة املالية العاملية إمنا هو 
شهادة على س���امة سياسته 
احل���ذرة واملتوازنة خال هذه 
األوقات الصعبة، فقد استطاع 
البنك بفضل تنمية إيراداته من 

األعمال الرئيسية والتي صاحبها 
حتس���ن في عائدات احملفظة 
االس���تثمارية، من امتصاص 
خسائر االئتمان واحملافظة على 
العمليات املربحة. إن س���يولة 
البنك ومعدل كفاية رأس���ماله 
أصبحت اآلن أقوى، كما أن رفع 
مستويات مخصصات القروض 
عزز من ثقة وقدرة البنك على 
مواجهة ظروف االئتمان غير 
املس���تقرة في منطقة اخلليج، 
وبلغ صافي أرباح بنك الفجيرة 
الوطني ش.م.ع خال عام 2009 
إجمال���ي 104.3 مايني درهم، 
مقارنة مع خسارة بلغت 50.3 
الفترة  مليون درهم في نفس 

من عام 2008.
وبلغت مخصصات القروض 
214.3 مليون درهم خال عام 
2009، مقارنة مع مخصصات 
بلغت قيمتها 179.7 مليون درهم 
الفترة نفس���ها من عام  خال 
2008. وقد شملت املخصصات 
مبلغا وقدره 73 مليون درهم 
من خال اجمالي تعرض البنك 
القصيبي ومجموعة  ملجموعة 
سعد الس���عوديتني بقيمة 92 
البنك  مليون درهم. ويواصل 

سياساته احلذرة واالستباقية 
م���ن خ���ال االس���تمرار ف���ي 
تخصيص احتياطيات ملواجهة 
اخلسائر املرتبطة بالقروض في 
الظروف االقتصادية غير  ظل 

املستقرة.
وقد تراجع الدخل التشغيلي 
إلى 506.5 مايني درهم مقارنة 
م���ع 537.9 ملي���ون درهم في 
الفترة نفس���ها من عام 2008، 
مما يعك���س التباطؤ العام في 
النش���اط االقتصادي وارتفاع 
التمويل بسبب ظروف  تكلفة 

السوق.
وقد اس���تمر ارتفاع تكلفة 
النقدية في األسواق  السيولة 
بشكل لم يسبق له مثيل، مما أثر 
سلبا على صافي دخل الفائدة 

واألرباح.
وقد استقرت قيمة إجمالي 
األصول عند 11.9 مليار درهم، 
مقارن���ة بإجمال���ي 12.8 مليار 
دره���م بنهاية الع���ام املاضي. 
ويعك���س االنخفاض في بيان 
الوضع املال���ي انخفاض طلب 
احلصول على االئتمان في قطاع 
الشركات وحتفظ البنك في قبول 

املخاطر.

في تقرير أعدته شركة كويت وآسيا للوساطة المالية حول قوة االكتتابات في الصين وهونغ كونغ

الصين تخطت الواليات المتحدة في زيادة 
رؤوس األموال عن طريق االكتتابات في 2009

في تقرير أعده مستش����ار 
االس����تثمار في ش����ركة كويت 
وآسيا للوس����اطة املالية جهاد 
عبد الش����افي حول ق����وة أداء 
االكتتاب����ات في الصني وهونغ 
كونغ أوض����ح في����ه أن هناك 
املزيد من االكتتابات قادمة في 
الطريق، مشيرا إلى أن العالم لم 
ياحظ حتى اآلن مراكز اجلذب 
لاستثمارات املالية العاملية التي 
حتولت عن نيويورك ولندن، 
ومن حيث زيادة رأس املال فان 
الغرب قد فقد جاذبيته في هذا 

اخلصوص.
وقد أوضح أنه في عام 2009 
تخطت الصني الواليات املتحدة 
األميركية من حيث زيادة رأس 
املال ع����ن طري����ق االكتتابات، 
موضحا أنه في عام 2009 قد أدرج 
68 اكتتابا عاما في هونغ كونغ 
و71% منها في طريق لتحقيق 
مكاس����ب و32.35% تضاعفت 
مكاسبه و16.18% تخطت %100 

منذ ادراجها.
الشركات املدرجة مؤخرا قد 
رفعت رأس����مالها بأكثر من 50 
مليار دوالر من����ذ ادراجها في 
بورصة الصني في »شني زين 
وشانغهاى« وكذلك في بورصة 

هونغ كونغ العام املاضي.
ويشكل هذا ضعف ما حققته 
الواليات املتحدة األميركية من 
خال االكتتابات والتي شكلت 

26.5 مليار دوالر.

واملنتجات امللحقة تباع حتت 
.MXN اسم

سوف تتوس����ع املجموعة 
وحتدث وتطور مرافق التصنيع 
لتع����زز قدراته����ا التنافس����ية 
والربحية، لذلك تسعى املجموعة 
لتحصي����ل 132.2 مليون دوالر 
هونغ كونغ من عائدات االكتتاب 
العاملي والذي يشكل 13.2% من 

صافي العائدات.
في العام 2010 سيتم إدراج 60 
اكتتابا مستهدفا زيادة رأسمال 
السوق بحوالي 300 مليار دوالر 
هونغ كونغ )38.64 مليار دوالر 
أميركي( وفقا لتوقعات شركة 
برايس وواتر ه����اوس كوبرز 
للتركيز ح����ول ثاثة قطاعات 
رئيسية: املال، مبيعات التجزئة، 
والتعدين. اهم اكبر االكتتابات 
هي الشركة املنغولية وهي اكبر 
ش����ركة فحم في الصني، شركة 
التأمني اآلسيوية )AIA( وهي فرع 
من املجموعة األميركية للتأمني. 
شركة س����واير العقارية وهي 
شركة عقارية في هونغ كونغ 
ونينغ بو بورت وهي ثاني اكبر 
شركة موانئ بالصني والرابعة 
بالعالم. زيادة االموال في هونغ 
كونغ وشني زين سوف تزيد من 
التأكيد أن الصني سوف تكون 
اهم بلد لاكتتاب في العالم. فريق 
ابحاث كويت وآسيا للوساطة 
املالية سوف يطلعكم على املزيد 

من االكتتابات الحقا.

وقد وضعت الصني تقديرا 
لقطاعي الصحة والبيئة حوالي 
600 مليار يوان )ما يعادل 87.83 

دوالر أميركي(.
الوقت جيد  ان  لذلك نعتقد 
لاستثمار في قطاعات الصيدلة، 
مبيعات التجزئة، ومجال الطاقة 

املتجددة.
 وأوضح التقرير أن واحدة 
م����ن ش����ركات التجزئ����ة التي 
تس����تحق املتابعة هي الشركة 
التايواني����ة املنتجة للمابس 

 )0946.HK( العاملية هونتكس 
والتي ادرجت 500 مليون سهم 
جديد في 14 ديسمبر 2009 وقد 
رفعت القيمة السوقية بني 1.04 
مليار دوالر هونغ كونغ )13.39 
ملي����ون دوالر أميركي( و1.39 
مليار دوالر هونغ كونغ )17.90 
مليون دوالر( خال ادراجها في 

بورصة هونغ كونغ.
وفي حتليله ألداء سهم هونغ 
كونغ رق����م )0946( هونتكس 
العاملي ادرج في 24 ديس����مبر 

2009 بسعر 2.400 دوالر هونغ 
كونغ مقابل سعر اإلدراج عند 
2.15 دوالر هونغ كونغ +%0.42 
الي����وم، +11.63% منذ اإلدراج 
والش����ركة متكامل����ة لتصنيع 
األلي����اف وقماش مط����رز، مع 
التركيز على األقمشة لاستعمال 
اليومي للمابس الرياضية إلقليم 
فوجيان ف����ي جمهورية الصني 
الشعبية. املجموعة لديها أيضا 
التصميم والتطوير وتسويق 
األزي����اء واملاب����س والترفيه 

كش���فت شركة شاحنات رينو الفرنس���ية عن حلة مدنية 
جديدة لسيارات شيربا الدفاعية وذلك خال حدث خاص أقيم 
في منتجع باب الش���مس الصحراوي بدبي، دعت إليه نخبة 
من ممثلي السلطات احمللية، وكبار العماء وجتار السيارات 
من مختلف أنحاء الش���رق األوسط، وشركاء األعمال من دبي 

وأبوظبي، وممثلي وسائل اإلعام.
ج���اء ذلك احلدث في إطار املغامرة التي تخوضها »رينو« 
باالنطاق من الشمال إلى اجلنوب من الرأس الشمالي في النرويج 
إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مبش���اركة ست 
شاحنات »كيراكس« وست شاحنات »شيربا«، لتقطع مسافة 
تصل إلى 30 ألف كلم من أقصى الشمال إلى أقصى اجلنوب، 

في ظروف جوية قاسية وتضاريس صعبة ومتنوعة.
 وخال احلفل الذي نظمته »رينو« في دبي، قال مارك لوجيه 
مدير التسويق لشركة شاحنات رينو الشرق األوسط »ستعمل 
ش���احنات رينو على توسيع تشكيلة السيارات الصحراوية 
في عام 2010 ضمن منطقة الشرق األوسط من خال سيارات 
كيراكس وشيربا اجلديدة، وعبر املشاركة في األحداث الرئيسية 
 Monster مثل حتدي الصحراء، وبالتعاون مع شركاء مثل شركة
Energy التي اس���تحوذت مؤخرا على س���باق من الشمال إلى 

اجلنوب«.
كما حتدث خال احلدث كل من نائب الرئيس لشركة شاحنات 
رينو الشرق األوسط ميتيه بويوكاكنتشي ومديرة مشروع 
الس���باق من الشمال إلى اجلنوب السي دي نس ومدير إدارة 

التسويق في شاحنات رينو الشرق األوسط مارك ليغيه.
هذا، وعرفت شاحنات شيربا ذات الدفع الرباعي أنها عربات 
عسكرية فقط، لكنها ستطرح اآلن سيارات مدنية على أساس 
التصنيع حس���ب الطلب. ومتتاز هذه الشاحنات مبواصفات 
فريدة لم يس���بق لها مثيل في أي من سيارات الدفع الرباعي 
األخرى، فالس���يارة مزودة مبحرك ديزل متفوق على الطرق 
الوعرة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ونظام مركزي 
لنفخ وتفريغ اإلطارات يتم التحكم فيه من مقصورة القيادة، 
ويرتفع أسفل سطح السيارة عن األرض مبسافة 630، إضافة 
إلى عزم دوران كبير يبلغ 800Nm. وتبلغ أبعاد السيارة 5.3 
امتار طوال، و2.35 متر عرضا، و2.3 متر ارتفاعا، مما يجعلها 
أكبر من معظم السيارات على الطريق. ومع زاوية دوران تصل 
إلى 60 درجة، تعد »ش���يربا« من أقوى السيارات على الطرق 
الوعرة، مع أقراص فرامل على العجات األربع مزودة بنظام 
ABS، ومقاعد مخصصة للسباقات، ولوحة قيادة تضفي مزيدا 

من العصرية واالناقة على مقصورة القيادة الرحبة.
يذكر أن شاحنات رينو تعمل على تصميم وتصنيع وبيع 
مجموعة كاملة من املركبات املدرعة املتنقلة واملركبات التكتيكية 
واملركبات اللوجستية وناقات املركبات املدرعة لتلبية مختلف 
احتياجات القوى العس���كرية، مبا في ذل���ك تصميم وإنتاج 
حلول التنقل، وتصميم وتقدمي حزم التحديث لتحس���ني أداء 
األسطول، وتقدمي حلول اخلدمات املتكاملة كالتدريب وضمان 

االستمرارية في البلد األم واخلارج.
سيارات شيربا 

الدفاعية الجديدة
 من »رينو«

الشعار اخلاص باملعرض

حتتل منطقة اخلليج أهمية 
كبرى في سوق الغذاء العاملية، 
ويحمل العقد املقبل في جعبته 
للمنطقة ع����ددا من األولويات 
التي تواجه قطاع  والتحديات 
تصني����ع األغذي����ة وتعبئتها، 
وفق����ا ملرك����ز دب����ي التجاري 
العاملي، اجلهة املنظمة ملعرض 
اخلليج لألغذية )جلفود( 2010، 
احلدث األكبر في قطاع األغذية 
واملشروبات وخدمات الضيافة 
في الشرق األوسط، والذي يقام 

بني 21 و24 فبراير في مركز دبي الدولي للمؤمترات 
واملعارض.

ويقول القائمون على املعرض إنه سيشهد حتديد 
عدد من التوجهات اجلديدة في قطاع تصنيع األغذية 
وتعبئتها في منطقة اخلليج والشرق األوسط خال 
العام احلالي، قد متتد ألكثر من عقد من الزمان، ومن 
املقرر أن يتم التطرق إلى كثير من تلك التوجهات 
خال مؤمتر اخلليج لألغذية األول، الذي يقام على 
مدى أيام املعرض األربعة حتت شعار »التوجهات 
العاملية في قطاع األغذية واملشروبات والتعبئة«.

وس����يتحدث في املؤمتر عدد من أبرز اخلبراء 
في قطاع األغذية من املنطقة والعالم، منهم جمال 
جوهري، نائب الرئيس لش����ركة الغرير لألغذية، 
وأليك����س أنداراكيس، الرئيس التنفيذي لش����ركة 
اإلسامي لألغذية، وجون براش، املؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة براش احملدودة، وإليزابيث مارتنز، 
رئيس منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
بيزنس مونيتور إنترناشيونال، وروب أوهانلون، 
الشريك في ديلويت آند توش، وأليكساندر سيمرتز، 
الرئيس العاملي لقس����م إدارة املنتجات لدى شركة 
دويهلر، وإيوا هدسون مديرة قسم أبحاث األغذية 
واملشروبات الصحية في شركة االستشارات العاملية 
يورومونيتور، ود.جوكن زولر، رئيس خدمات األغذية 
بشركة إنترتك، ود.فيليب فولر، مدير تنمية األسواق 
مبنطقة الشرق األوسط وأميركا الاتينية بشركة 
روكيت، ودانيل ديورينغ، الشريك اإلداري بشركة 
توماس كاين إنترناشيونال، وسوداكر تومار، رئيس 
مجلس إدارة ورلد بلسس أورغنايزيشن. وأوضح 
الرئيس التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي هال 
س����عيد املري أن التطور املتسارع في ظل العوملة 
يغير من سير األمور، نظرا للممارسات العاملية في 
قطاع األغذية التي باتت أسواق االستيراد وإعادة 
التصدير جتلبها إلى الدول النامية، وقال: »تقترن 
الفرص الهائلة املتاحة أمام الش����ركات العاملة في 
مج����ال التصنيع والتعبئة الغذائية بالنمو الكبير 
الذي تشهده املنطقة في عدد السكان والتنوع اجلم 
في العادات االستهاكية، ما يجعل الشركات قادرة 
على التكيف مع السمات املتغيرة ألسواق التجزئة«. 
وأكد املري أن شركات عاملية عديدة ستزور معرض 
اخلليج لألغذية 2010 لاس����تفادة من تلك الفرص 
املتاحة. ومن أبرز التوجهات التي يستعرضها جلفود 

في مجال التصنيع والتعبئة الغذائية:
أفضل اخليارات االستهاكية اجلديدة: سيستمر 
التمدن، املقترن باالتس����اع الذي تشهده الطبقات 
الوسطى في املجتمعات، بتعزيز خيارات املستهلكني 
الغذائية والتأثير في قرارات الش����راء، وسيبدي 
املستهلكون أهمية أكبر جتاه اخليارات الصحية 

املائمة واملذاقات اجلديدة، 
ما يعني تأثي����رات مرتقبة 
على طرق التعبئة، مثل منو 
الطلب على األغذية املجففة، 
ومنتجات األلبان، وتصنيفات 
األغذية الناشئة كقطع األغذية 

اخلفيفة وأغذية األطفال.
السرعة: سيصبح هدف 
العملي����ات الرئيس����ي لدى 
املصنعني السرعة واملرونة، 
في وقت يحتاج فيه هؤالء إلى 
التقنيات  االستعانة بأحدث 
ملواكبة الزيادة في اإلنتاج كما وتنوعا، لذلك ينبغي 
على املصانع أن تكون قادرة بسرعة وسهولة على 
إضافة منتجات جديدة إلى خائط الطعام، وتغيير 
الوصفات، وتطبيق إجراءات تش����غيلية جديدة، 
وذلك مع املراعاة التامة ملتطلبات الصحة والسامة 
والبيئة، وينبغي كذلك احلرص على إمتام هذا األمر 
بسرعة تقلص وقت وصول املنتجات إلى األسواق، 
وستتحول الصيانة في املصانع من صيانة وقائية 
إلى صيان����ة قائمة على التنبؤات والتوقعات يتم 
خاله����ا مراقبة حالة التش����غيل وحتديث أنظمة 

الصيانة باستمرار.
مراقبة اجلودة: ستس����اعد األمتتة »التشغيل 
اآللي« والتقني����ات املتطورة املصانع على ضمان 
أعلى مس����تويات اجل����ودة ملنتجاتها، فمن األمور 
املهم����ة حلماية العامة التجارية، التي هي مبثابة 
رأس املال في هذا القطاع، دوام انس����جام املنتج، 
ليس بني دفعة وتاليتها فحس����ب، وإمنا بني كامل 
مراحل العملية اإلنتاجية، ستضمن تلك التقنيات 
ثبات اجلودة وانسجامها بني كل دفعة وسابقتها 

وتاليتها.
عالم امللصقات: وفقا لشركة KPMG فإنه سيزداد 
اس����تخدام تقنية حتديد الهوية بترددات الراديو 
 ،GPS وتقنية نظام حتدي����د املواقع العاملي RFID
والتقنيات املشابهة، في تصنيع املنتجات الغذائية 
وتعبئتها، وستكشف امللصقات املثبتة على املنتجات 
الغذائية عن أمور كثيرة تبدأ مبدى طازجتها وال 
تنتهي عند تتبعها عند كل نقطة في كافة مراحل 
سلس����لة التوريد، وتزداد أهمي����ة تتبع املنتجات 
الغذائية في ظل زيادة التهديدات بالتلوث واإلرهاب 
البيولوجي التي تس����بب الصداع في عموم أنحاء 
القطاع، وس����يمتلك املصنعون الوسائل املطلوبة 
لتخفيف حدة مخاوف املس����تهلكني حيال األغذية 
املش����كوك في مصدرها، إذا م����ا امتلكوا التقنيات 
التي تتيح لهم معرفة مصدر تلك املنتجات وحتى 

مصدر مكوناتها واملكان الذاهبة إليه.
وسائل التعبئة املستدامة وذات الطابع العرقي: 
تطوي����ر املنتجات احمللي����ة وذات الطابع العرقي 
يشكل حتديا مهما أمام قطاع األغذية، وهو يتضمن 
الترويج ألشكال التعبئة املستدامة، التي بات يدعمها 
الوعي البيئي املتزايد لدى املستهلكني واملسؤولية 
االجتماعية املؤسس����ية املتنامية لدى املصنعني، 
وينبغي أن يزيد إسهام مصنعي املنتجات الغذائية 
وباعة التجزئة بتحقيق مفهوم االستدامة البيئية 
من خال اإلعام والقطاع واملستهلكني على السواء، 
كم����ا ينبغي على املصنعني وباعة التجزئة، إذا ما 
أرادوا احلفاظ على التنافسية ووالء املستهلكني، أن 

يستثمروا في استراتيجيات اإلنتاج العرقية.

رسم بياني يوضح أكبر 5 شركات مدرجة في سوق هونغ كونغ

أكسفورد لألعمال تطلق تقريرًا
 عن النشاط االقتصاد السعودي

تتويجا لعامني من العمل اجلماعي الناجح، أبرمت مجموعة اكسفورد لالعمال، 
الش��ركة العاملية املتخصصة في النشر وإعداد البحوث وتقدمي االستشارات، 
اتفاقية جديدة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة لنشر احدث التقارير حول 
النشاط االقتصادي وفرص االستثمار في اململكة العربية السعودية.  وقد مت 
االعالن عن هذه الشراكة في الوقت الذي بدا فيه فريق التحرير والبحث التابع 
ملجموعة اكس��فورد لالعمال والذي وصل لت��وه الى جدة باالعداد ل� »تقرير 
السعودية«، وهو دليل االعمال الذي تصدره املجموعة وينتظره املهتمون بفارغ 
الصبر. وسيكون التقرير الذي يصنف على انه املصدر الرئيسي للمعلومات 
لالستثمار االجنبي املباشر في االقتصاد دليال ارشاديا حيويا يتناول اجلوانب 
املختلفة للمملكة مبا فيها املؤشرات االقتصادية الكلية والبنية التحتية واملشهد 
السياس��ي والعمل املصرفي والتطورات القطاعية.  وقالت مديرة مكتب جدة 
في مجموعة اكسفورد لالعمال اوفيلي يانوس، ان للغرفة التجارية الصناعية 
بجدة سجال مثيرا لالعجاب في دعم وتطوير االعمال في جدة وفي املساهمة 
الفعالة في تطوير وتنمية اقتصاد اململكة.  واضافت: »تش��هد اململكة العربية 
الس��عودية عملية حتول اقتصادي بعد قرار احلكومة االستراتيجي بتوجيه 
اجلهود نحو اخلصخصة وحترير االقتصاد بدل التركيز على تصدير النفط 
فقط، ولدى الغرفة املعرفة الواس��عة واخلبرة بالتطورات الهامة احلاصلة في 
اململكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، ويسعدنا ان الغرفة ستستمر في 
جمع املوارد ومشاركة مجموعة اكسفورد لالعمال في املعلومات االقتصادية 
في الوقت الذي تبدأ فيه املجموعة باالعداد لتقريرها القادم«.  وقال نائب رئيس 
الغرف��ة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، والذي وقع اتفاقية الش��راكة 
نيابة عن الغرفة، ان الغرفة ف��ي جهودها لدعم املصالح التجارية والصناعية 
الصح��اب االعمال في جدة كان��ت دائما ترفع لواء التغيير االيجابي حتى من 
الداخل.  واضاف: »لقد تطورت الغرفة بشكل كبير خالل العقود املاضية حيث 
شقت طريقها لتتحول الى قناة رئيسية لتنمية وتطوير مجتمع االعمال، ومن 
املهم االشارة الى ان مجلس ادارة الغرفة املنتخب حديثا يضم سيدة هي نائبة 
الرئيس د.ملى السليمان، وهي اول امراة يتم تعيينها نائبة رئيس وعضو مجلس 
ادارة لغرفة صناعية في اململكة العربية الس��عودية«.  وسيقم بإعداد »تقرير 
الس��عودية« فريق من محللي مجموعة اكس��فورد لالعمال مقره في اململكة. 
وسيقوم اعضاء الفريق باجراء مقابالت موسعة مع شخصيات قيادية في ميادين 
السياس��ة واالقتصاد واالعمال س��تظهر في التقرير. وسيعزز التقرير الذي 
سيكون متوافرا في نسخ مطبوعة وعلى االنترنت مكانة مجموعة اكسفورد 
لالعمال كشركة عاملية رائدة في تقدمي معلومات اقتصادية دقيقة تتسم بالنظرة 

الثاقبة حول االقتصادات النامية والناشئة في القارات املختلفة.

أكبر 5 شركات تم االكتتاب فيها خالل 2009 في بورصة هونغ كونغ

آخر تطورات اإلدراج في سوق هونغ كونغ
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