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محمود رضوان

اقتصادي سعودي يطالب بإعادة النظرارتفاع عدد االندماجات في منطقة الشرق االوسط
في قيمة الريال مقابل الدوالر

»سلسبيل« تطرح برنامجًا إلكترونيًا متطورًا 
ألرشفة الوثائق والمستندات

رئيس شركة ينهي خدمات نفسه
لتوفير النفقات!

ميتش����يغان � الواليات املتح����دة األميركية: لم تعد األعمال 
كالسابق في شركة »يونيكوم ساتياليت«، »في مدينة ميشاواكا 
األميركية، إذ ميكن بزيارة واحد ملقر الشركة مالحظة األثر العميق 
لألزمة االقتصادية، التي حدت برئيس الشركة على التضحية 
بوظيفته لإلبقاء على بعض املوظفني. ويقول الشريك والرئيس 
التنفيذي للشركة مايك »أوضاع االقتصاد احلالية أصابتنا بسوء«. 
والسوء ذلك بدأ قبل نحو عامني، إذ تعرض قطاع التجزئة في 
ش����ركات خدمات القنوات الفضائية لركود حقيقي، األمر الذي 
جعل الشركة التي أمضى فينابل وشريكه نحو عقد من الزمن 
في بنائها، في مهب الريح. وتعني على الشركة ان تغلق فرعها 
في كل من إنديانابوليس، فورنت واين، وآن أربور، وميتشيغان، 
ومت تقليص عدد املوظفني، ليصبحوا 3 فقط، إال ان ذلك لم يكف. 
واضطر فينابل الى خيار مدهش، يشرحه بالقول: »اضطررت 
التخاذ قرار فيما اذا كنت سأحافظ على العديد القليل من املوظفني 
األكثر والء وتفانيا، او ان أنهي خدمات نفسي، وهذا ما فعلته«. 
وقالت زوجة فينابل ان زوجها وش����ريكه تخليا عن راتبيهما، 
مضيفة »من الصعب جدا بعد ان يكون لديك موظفون أمضيت 
معهم فترة طويلة ان تستغني عنهم انهم مثل أوالدك ال ميكنك 

التخلص منهم بهذه السهولة«.

»سيمنس« األلمانية تؤسس مصرفًا خاصًا بها

.. وتنفيذ مدينة فندقية في محافظة البصرة 
بميزانية 21 مليون دوالر

الحكومة األميركية تبيع حصتها المتبقية
في »سيتي غروب« بأرباح قيمتها 12 مليار دوالر

العراق: 2011 عام االستثمارات األجنبية

الرياض � يو.بي.آي: طالب خبير اقتصادي سعودي 
بإعادة النظر في قيمة الريال أمام الدوالر في الوقت 
احلالي خاصة في الوقت الذي يستعد فيه االقتصاد 
األميرك����ي لضخ 600 ملي����ار دوالر من دون وجود 
احتياط����ي أو مقابل من الذه����ب والفضة واملعادن. 
ونقلت صحيفة »االقتصادية« عن حمد التويجري 
أس����تاذ االقتصاد في جامعة امللك سعود مطالبته 
باس����تمرار النظر في قيمة الري����ال أمام الدوالر مع 

استمرار ربط العملة بالدوالر.
وقال التويجري »عندما ترتفع اإليرادات النفطية 
وتتحسن األوضاع االقتصادية في السعودية ملاذا 
ال يتم حتسني قيمة الريال أمام الدوالر، وفي مراحل 
أخرى في حال حدوث أزمات في االقتصاد السعودي 
باإلمكان تخفيض قيمة الريال مع االستمرار بربط 
الدوالر«. وأضاف »في الس����ابق كان الدوالر يعادل 
4.15 رياالت وكان الريال يتحسن أمام الدوالر حتى 
وصل في عام 79 إلى 3.11 رياالت وظل يتحسن سعر 
الريال رغم ارتباطه بالدوالر حتى عامي 81 � 82 مت 
تعديل القيمة إلى 3.50 رياالت وفي عام 87 مت تعديله 

إلى 3.75 رياالت للدوالر الواحد.
ولم يؤيد التويجري طرح سلة العمالت املتنوعة 
وإمنا االرتباط واالستمرار بالدوالر لكن مع تعديل 
قيمة الريال أمام الدوالر، وتساءل: »ملاذا 3.75 ملاذا ال 
يكون 3.50 لتجنب تأثر الريال أمام العمالت األخرى 
بالقوة التي يتأثر به����ا الدوالر وبذلك نحافظ على 

أعلنت شركة سلسبيل العاملية 
لنظم املعلومات عن طرحها أحدث 
البرامج االلكترونية املتخصصة 
في إدارة الوثائق واملس���تندات 
»األرشفة«، حيث يعد البرنامج 
من أفضل احللول االلكترونية 
التي مت تصميمها من اجل حفظ 
الوثائق الورقية عبر حتويلها 
الكتروني وحفظها  الى ش���كل 
داخل نظام قواعد بيانات مصمم 
بطريقة تساعد في ادارة وامن 
هذه الوثائق وسهولة الرجوع 

اليها. 
وبهذه املناس���بة، قال املدير 
التنفي���ذي للش���ركة محمود 
رضوان ان الشركة تعتبر الوكيل 
احلصري في الكويت والشرق 
االوسط لهذا البرنامج املتطور، 
الذي يتسم بقدرته على ارشفة 
املس���تندات والصور بطريقة 
بسيطة، مشيرا الى انه من املمكن 
حتويل الوثائق اخلارجية الى 
صور عن طريق جهاز »ماسح 
ضوئي« ثم يتم اضافة الوثائق 
الى البرنامج مع ضغط وتشفير 

الصورة ثم حفظها مباشرة في 
ملفات قواعد البيانات اخلاصة 

بالبرنامج. 
واوضح رضوان في تصريح 
العديد من  صحافي ان هن���اك 
التعاقدات التي قامت بها الشركة 
لش���راء البرنامج ومنها شركة 
أس���اس للخدم���ات التعليمية 
وشركة جوهرة الفنار ومجموعة 
التعاقد مؤخرا  اجلري، كما مت 
مع العديد من الش���ركات مثل 
اجا القابضة وغرين تكنولوجيا 

واراسكو العاملية. 
واضاف بان البرنامج يعمل 
على تنظيم املستندات املختلفة 
تنظيم���ا هرميا يس���هل عملية 
الوصول الى البيانات املختلفة 
البرنامج  بسهولة، كما يسمح 
بعملي���ة اس���تيراد للملف���ات 
االلكترونية مثل ميكروسوفت 
اوفيس واالدوب اكروبات وملفات 
الڤيديو والصوت، مش���يرا الى 
البرنام���ج يتمي���ز بقدرته  ان 
الى صور  امللفات  على حتويل 
من خالل النظام مباش���رة مع 
االحتفاظ بالنصوص املوجودة 
الستخدامها في عملية الفهرسة 

والبحث. 
البرنامج يتيح  ب���ان  ونوه 
القدرة على التعامل مع املستندات 
كتكبيره���ا او تصغيره���ا هذا 
باالضافة الى امكانية ربط النظام 
الفاكس، كما  مباشرة ببرنامج 
يحت���وي البرنام���ج على بريد 
الكتروني داخلي يستخدم في 
ارسال املس���تندات بني موظفي 

الشركة املختلفني.

ميونيخ � د.ب.أ: أعلنت شركة »سيمنس« األملانية، 
عمالق صناعة االلكترونيات عزمها تأسيس مصرف 
خاص بالش����ركة بهدف االس����تقالل عن املؤسسات 

املصرفية.
وقالت الشركة امس في ميونيخ ان الهيئة األملانية 
لإلش����راف على اخلدمات املالية »بي ايه اف آي ان« 
وافقت على خطط الشركة بهذا الشأن، كانت الشركة 
أعلنت الصيف املاضي عزمها على تأسيس املصرف 

اخلاص. وقال روالند شالونس براون، رئيس البنك 
الذي مازال حتت التأسيس: »تكتسب حلول التمويل 
أهمية متزايدة فيما يتعلق بتوزيع املنتجات خاصة 

منذ وقوع األزمة املالية واالقتصادية العاملية«.
وأكد براون أن البنك املنتظر ال يعتزم تقدمي خدمات 
لألفراد وأن إنشاء شركة بنك »سيمنس« ذات الضمان 
احملدود يهدف الى حتسني متويل تصريف املنتجات 

من خالل توفير القروض والضمانات.

بغداد � ا.ش.ا: منحت هيئة اس����تثمار محافظة 
البصرة جنوب العراق ترخيصا لتنفيذ مدينة فندقية 

في احملافظة مبيزانية تبلغ 21 مليون دوالر.
وقال رئيس الهيئة حيدر علي فاضل، في تصريح 
صحافي، ان هيئة االس����تثمار ف����ي احملافظة اقرت 
ترخيصا ملش����روع س����ياحي يقضي بانشاء مدينة 

فندقية في مدينة القبلة.

واضاف ان هذا املش����روع س����وف تنفذه احدى 
الش����ركات الوطنية، ويضم فندقا 5 جنوم بثمانية 
طواب����ق وموتيالت ومطعما بطابقني للمناس����بات 

واالغراض الرياضية ومساحات مائية.
وتابع ان املشروع يقع على مقربة من شركة نفط 
اجلنوب، الفتا الى ان مدة تنفيذ املشروع محددة ب� 

18 شهرا ومدة االستثمار ب� 35 سنة.

� يو.بي.آي: اعلنت  واشنطن 
وزارة اخلزان����ة االميركي����ة انها 
املتبقية من  س����تبيع حصته����ا 
مجموعة سيتي غروب املصرفية 
في خطوة تسمح للحكومة بانهاء 
ملكيتها ف����ي املجموعة وحتقيق 

ارباح بقيمة 12 مليار دوالر.
وقالت وزارة اخلزانة االميركية 
في بيان لها انها توصلت الى اتفاق 
مع املجموعة لبيع ال� 2.4 مليار 
س����هم املتبقية م����ن حصتها في 
املجموعة الت����ي تلقت امواال من 
حزمة انقاذ حكومية تعد االكبر 

في تاريخ الواليات املتحدة مقابل 
4.35 دوالرات للسهم.

وق����ال القائم بأعم����ال وكيل 
الوزارة لشؤون االستقرار املالي 
تيم ماس����اد »من خ����الل بيع كل 
اسهمنا الباقية في سيتي غروب 
ارباح كبيرة  لدينا فرصة جلمع 
لدافعي الضرائب وتفادي املزيد من 
االخطار«. واضاف ان هذه اخلطوة 
مهمة على طريق استعادة اموال 
االنقاذ وحماية دافعي الضرائب 
واخ����راج احلكومة م����ن امتالك 
ف����ي ش����ركات خاصة.  حصص 

وقالت مصادر قريبة من الصفقة 
لشبكة »سي.ان.ان« ان احلكومة 
كانت حتمل اعباء استثمارها في 
»سيتي غروب«، وكانت تقلق كثيرا 
جراء عدد مبيعات االسهم والفوائد 
وتوزيعات االرباح والقروض وغير 
ذلك، ما يعني ان البيع جاء ليصب 
في مصلحة احلكومة متاما. وقال 
لينوس ويلسون استاذ التمويل في 
جامعة لويزيانا ان »بيع احلصة 
الباقية في سيتي غروب سيضمن 
حتقيق ربح ممتاز على االستثمار 

لدافعي الضرائب «.

� د.ب.أ: رجح مسؤول  بغداد 
عراق����ي ب����ارز أن يش����هد العام 
املقبل انطالقة كبيرة للش����ركات 
االستثمارية األجنبية في العراق 
في القطاعات االقتصادية والبنى 
التحتية واإلسكان. وقال سامي 
االعرجي، رئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار في العراق، للصحافيني 

في بغ����داد على هام����ش افتتاح 
الدولي لإلس����كان إن  املع����رض 
»العملية االستثمارية في العراق 
حتتاج إلى طمأنة املستثمر األجنبي 
لرعاية رأسماله ونحن ماضون في 
هذه العملية وخالل العام املقبل 
ستكون هناك ملسات كبيرة على 
األرض ألن املستثمر يحتاج إلى 

بيئة ضامنة حتمي حقوقه«.
العام  وأوضح أن مشروعات 
املقب����ل س����تتركز عل����ى »البنى 
التحتية في السكن والكهرباء واملاء 
والصرف الصحي وتطوير الفرص 
االستثمارية في قطاعات إنتاجية 
وخدمية مهمة كالصناعة والزراعة 

والنقل واالتصاالت«.

سعر عادل للريال«.
وأشار إلى أن »من املصلحة حاليا االرتباط بالدوالر 
ألن جميع املنتجات ومعظم تعامالتنا اخلارجية تتم 

بالدوالر مع ضرورة إعادة النظر في قيمته«.
وعن طباعة البنك املركزي األميركي 600 مليار 
دوالر دون وجود احتياطي حقيقي وآثاره االقتصادية 
أوضح التويجري أن »اآلثار االقتصادية املقبلة ستكون 
على الدوالر نتيجة االستمرار في طبع الدوالر وذلك 
س����يؤدي إلى انخفاض قيمة الدوالر أمام العمالت 
األخرى مما يؤثر على عمالت الدول املرتبطة بالدوالر 
ومن ضمنها الريال السعودي وبالتالي سينخفض 

الريال السعودي أمام العمالت األخرى«.

حرب العمالت أحدث مولود بـ »عائلة الحروب« في 2010

الفضة تسجل أعلى مستوى في 30 عامًا

القاهرة � أ.ش.أ: شهد عام 2010 
ميالد نوع جديد من احلروب وهو 
حرب العمالت التي برزت نتيجة 
الضطرابات مالية عاملية استدعت 
استخدام العمالت كسالح جتاري، 
ورشح العام احلالي زميله القادم 
ليكون أشد التهابا بالنسبة لهذه 
احل���رب إذا لم تس���تطع الدول 
املتقدمة اإلف���الت منها بإصالح 
الشقوق والتصدعات التي ظهرت 
في االقتصاد العاملي جراء األزمة 
املالية العاملية مما يستلزم إرساء 
قواعد للتعافي االقتصادي على 

أرض صلبة.
وجاء تفاق���م حرب العمالت 

نتيجة حزمة التحفيز األميركية 
اجلديدة التي ستتسبب في تأجيل 
اإلصالحات االقتصادية بالدول 
ذات الفائ���ض التجاري الضخم 
كالصني واليابان والتي تستهدف 
تقليل االعتماد على الصادرات 
النم���و االقتصادي  في حتقيق 
الطلب احمللي  وتعزيز معدالت 

في أسواقها.
الق���وى  وأخفق���ت جمي���ع 
االقتصادية الدولية في حس���م 
هذه املعركة لصاحلها في العام 
احلالي حيث ل���م تتوصل قمة 
العشرين إلى حلول للخروج من 
األزمة املالية ومثلت نتائجها احلد 

األدنى ملا ميكن االتفاق عليه في 
تلك املرحلة الستعادة االستقرار 

االقتصادي العاملي.
وساهم في هذا الفشل تصاعد 
وتيرة اخلالفات بني املشاركني في 
القم���ة قبل انعقادها حول قيمة 
أسعار العمالت وكيفية معاجلة 
االختالالت في موازين املدفوعات 
مما أع���اق التوص���ل إلجراءات 
محددة لتحقيق اآلمال املعقودة 
على خروج القمة بنتائج جيدة 
لتحقيق النمو االقتصادي العاملي 

بشكل مستدام ومتوازن.
ورغم أن قمة العشرين جاءت 
بعد انعقاد خمس قمم للمجموعة 

إال أن الوضع االقتصادي العاملي 
ظل هشا وعملية إسعافه بطيئة 
حيث لم تنجح ه���ذه القمم في 
اخلروج من األزمة االقتصادية 
العاملية بحلول مناسبة لتضارب 

املصالح في التوافق حولها.
وحالت اخلالفات بني أميركا 
والص���ني دون حتقي���ق مزي���د 
من التق���دم وإعادة التوازن إلى 
االقتصاد العاملي واتهمت واشنطن 
بكني بخفض قيمة عملتها »اليوان« 
عمدا وطالبتها بإعادة النظر في 

موقفها الرافض لزيادة قيمته.
وتصاع���دت اخلالف���ات بني 
اليابان وكوريا اجلنوبية عقب 

انتقادات طوكيو لتدخل س���ول 
من أج���ل كبح زيادة عملتها في 
الوقت الذي دعت فيه احلكومة 
اليابانية الصني وكوريا إلى تبني 
إجراءات واقعية لتحديد القيمة 

السوقية لعملتها.
إع���الن أميركا خفض  وأثار 
الدوالر مخاوف واس���عة  قيمة 
النطاق بش���أن احتمال تصاعد 
احلرب لتخفيض قيمة العمالت 
على املستوى الدولي ملا لذلك من 
أثر في اإلضرار مبصالح شركاء 
التجاريني وخاصة  واش���نطن 
االحتاد األوروبي ودول اخلليج 

العربي وآسيا.

لندن � رويترز: صعدت أسعار الفضة لليوم السابع على 
التوالي الى مستوى مرتفع جديد في 30 عاما أمس مدعومة 

بتراجع الدوالر وحتسن أسعار املعادن الصناعية.
وارتفع السعر الفوري للفضة الى 30.31 دوالرا لألوقية 

)األونصة( قبل ان يقلص مكاسبه مسجال 30.21 دوالرا 
لألوقية وذلك مقارنة مع 30.14 دوالرا في أواخر معامالت 

نيويورك أمس األول.
واستقر اليورو دون تغيير ورغم ان استمرار القلق 

من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو قد حد من مكاس���ب 
العملة املوحدة اال ان ضعف الدوالر ساعد في رفع أسعار 
املعادن الصناعية كما س���اعد النفط اخلام على تقليص 

خسائره.

ارتفاع أسهم »سينسبري« البريطانية
في ظل تكهنات باهتمام قطري

قطر ُتسّلم أول شحنة من الغاز 
الطبيعي إلى إمارة دبي

لندن � رويترز: ارتفعت اسهم شركة التجزئة البريطانية سينسبري 
4.2% ام���س. وعزا متعاملون االرتفاع الى احاديث في الس���وق عن 

اهتمام من جانب قطر بالشركة.
وقال متعامل انه سمع اقاويل ان قطريني تقدموا بعرض لشراء 
اسهم سينسبري مقابل 450 بنسا للسهم، مضيفا ان ارتفاع السهم رمبا 

يكون متأثرا بالنتائج الفصلية القوية التي اعلنت عنها تيسكو.
هذا وقد امتنعت سينسبري عن التعليق.

وجرى تداول نحو اربعة ماليني س���هم من اس���هم سينس���بري 
مقارنة مبتوس���ط يومي بلغ اربعة ماليني س���هم خالل 90 يوما من 

ايام التداول املنصرمة.

الدوحة � كونا: أعلنت ش����ركة »قطر غاز« امس أنها قامت بتس����ليم 
اولى شحناتها من الغاز الطبيعي املسال الى امارة دبي التي تعد سوقا 

جديدة للغاز املسال القطري.
وقالت الش����ركة في بيان صحافي انه مت نقل هذه الشحنة من الغاز 
الطبيعي املسال املنتج من »قطر غاز 2« على منت ناقلة من طراز »كيو � 
فلكس« حيث سيتم في وقت الحق حقن الغاز الطبيعي في شبكة التوزيع 
التابعة لهيئة دبي للتجهيزات لتوريده للمستهلكني احملليني. وذكرت ان 
شركة قطر غاز وقعت في عام 2006 عددا من االتفاقيات مع شركة شل 
وهيئة دبي للتجهيزات يتم مبوجبها ش����حن الغاز الطبيعي املسال الى 

الهيئة بشكل رئيسي من »قطر غاز 4« اعتبارا من عام 2011.

لليوم السابع على التوالي عند 30.31 دوالرًا لألوقية

177 مليون دوالر حجم عائدات
صفقات االكتتاب اإلقليمية في الربع الثالث من 2010

أكد تقرير صادر عن إرنس����ت 
ويونغ لصفقات االكتتاب اإلقليمية 
أن أس����واق االكتت����اب في منطقة 
الشرق األوس����ط وشمال أفريقيا 
سجلت 177 مليون دوالر فقط خالل 
الربع الثالث من العام احلالي، ما 
يشكل تراجعا بنسبة 79.7% مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام املاضي، 
عندما بلغت قيمة صفقات االكتتاب 
871.8 مليون دوالر. ويش����ير هذا 
األداء إلى انخفاض بنس����بة %70 
مقارنة مع أداء الربع الثاني من هذا 
العام، حيث بلغت قيمة صفقات 
االكتتاب 590.6 مليون دوالر، لتبلغ 
بذلك عائدات صفقات االكتتاب التي 
متت من����ذ بداية عام 2010 وحتى 
تاريخ����ه باملجمل إل����ى 1.2 مليار 
دوالر. وفي س����ياق تعليقه على 
النتائج، قال رئيس خدمات  هذه 
استشارات الصفقات في »إرنست 
ويونغ الش����رق األوسط وشمال 
افريقيا«، فل غاندير: »من املستبعد 
أن تتحسن األسواق خالل الفترة 
املتبقية من العام احلالي. كما أنه من 
املرجح أن تكون متويالت البنوك 
التقليدية، والسندات والصكوك 
هي الوسيلة املفضلة التي تعتمد 
عليها الشركات اإلقليمية لتحقيق 
األرباح، وذلك حتى يطرأ حتسن 
الش����ركات املصدرة  على ربحية 
ومعنوي����ات املس����تثمرين، عادة 
ما تنتعش أس����واق االكتتاب بعد 
انتعاش األس����واق الثانوية، وقد 
بدأنا بالفعل نشهد انتعاشا تدريجيا 
في أسواق األسهم في جميع أنحاء 

املنطقة«.

السعودية وسورية

وأض����اف: »اقتصرت صفقات 

خالل الربع السابق. ولفت التقرير 
إلى أن املستثمرين أبدوا حرصهم 
في ظل عدم االستقرار االقتصادي 
الذي ظهرت مالمحه في الربع الثالث 
من العام احلالي، وعلى الرغم من 
الكبيرة،  التحديات  ظهور بعض 
فقد مت تس����عير 84% من صفقات 
االكتتاب العاملية في نطاق إيداعها 
ارتفاع تسعير %4  االبتدائي، مع 
منها. وقد وصلت قيمة نشاطات 
العاملية خ����الل األرباع  االكتتاب 
الثالثة األولى من العام احلالي إلى 
152.7 مليار دوالر من 888 صفقة 
مت تسجيلها، متجاوزة مستوياتها 
خالل عام 2009 )112 مليار دوالر 

من 577 صفقة.

كانت مرتفعة خالل الربع الثالث 
من 2010، كما أسهم النمو الكبير 
الذي شهدته القارة اآلسيوية في 
العاملية.  تعزيز أسواق االكتتاب 
وكانت صفقة االكتتاب على البنك 
الزراعي الصيني كبرى الصفقات 
التي مت تس����جيلها على اإلطالق، 
حي����ث بلغت قيمته����ا 22.1 مليار 
دوالر، أي حوال����ي نصف إجمالي 
عائدات االكتتاب املس����جلة خالل 
هذا الربع على املس����توى العاملي 
42%.  ووصلت القيمة اإلجمالية 
لصفق����ات االكتتاب خ����الل الربع 
الثال����ث إلى 52.7 مليار دوالر من 
286 صفقة، مقارنة مع 46.8 مليار 
دوالر من 311 صفقة مت تسجيلها 

السوق، في حني تشعر الشركات 
في الدول األخ����رى بالقلق حيال 
مستوى التسعير والطلب من قبل 
املس����تثمرين إذا ما اتخذت قرارا 
بإدراج أس����همها، ويعود هذا إلى 
مزيج م����ن العوامل أهمها األرباح 
املنخفضة للش����ركات املصدرة، 
وابتعاد املستثمرين عن االكتتاب 
وانخفاض أحج����ام التداول التي 

نشهدها على أساس يومي«.

هيمنة صينية

وبني تقرير ارنست يونغ انه 
عل����ى الرغم من تقلبات الس����وق 
وتراجع عدد الصفقات املسجلة، 
إال أن قيمة صفقات االكتتاب العاملية 

الربع  االكتتاب اإلقليمي����ة خالل 
الثالث من 2010 على اكتتابني اثنني 
فقط، أحدهما لشركة اسمنت اجلوف 
الس����عودية بقيمة 173.3 مليون 
دوالر، واآلخر للشركة السورية 
»بيكو للصرافة« بقيمة 3.7 ماليني 
دوالر. وأوض����ح: »لطاملا أظهرت 
الشركات الس����ورية والسعودية 
اس����تعدادها للدخول في صفقات 
اكتت����اب، حيث حتظ����ى بحماية 
نسبية من اآلثار السلبية البتعاد 
املستثمرين عن االكتتاب في بلدان 
أخرى في املنطقة. وباإلضافة إلى 
التشريعات اخلاصة بإدراج األسهم، 
فقد استفادت الشركات من انخفاض 
تكلفة رأس املال املضمون في مسار 

»إرنست يونغ«: 52.7 مليار دوالر قيمة االكتتابات العالمية في 9 أشهر


