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بودي: »الكويتية لإلسكان« تتجه لزيادة 
استثماراتها في البحرين العام المقبل 

عمر راشد 
أوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الشركة الكويتية لإلسكان والتعمير القابضة 
فايز بودي ان الشركة متكنت من عبور األزمة 
االقتصادي����ة بتخطي بعض العقبات وليس����ت 
كلها مما اثر في انخفاض ارباح الشركة بنسبة 

كبيرة.
وقال بودي في تصريح صحافي على هامش 
عمومية الشركة أمس ان الشركة استطاعت أن 
حتقق نتائج جيدة في نهاية العام املالي 2009 
ومن املتوقع أن تؤت����ي ثمارها في نهاية العام 

املالي 2010.
وبني ان تلك االخبار السارة تتمثل في االنتهاء 
من جميع االعمال االنش����ائية ملصنع الطابوق، 
والذي س����يبدأ االنتاج في بداية ش����هر نوفمبر 
اجلاري من العام احلالي، مش����يرا الى انه قبل 
بدء االنتاج زاد الطلب على هذه النوعية اخلاصة 
من الطابوق، مما أدى الى ارس����ال طلب لشراء 
ماكينات اضافي����ة، إذ إن املنتج هو الوحيد من 

نوعه في منطقة الشرق االوسط.
وقال إن الشركة اجتهت الى زيادة االستثمار 
في مملكة البحري����ن متمثلة في تطوير بعض 
العقارات الشعبية ذات العائد الشهري املرتفع، 
والتي س����تدر � حسب قوله � ارباحا عالية بعد 
التطوير، وهذا ما س����تبدأ الشركة فيه في شهر 
ديسمبر 2009 ليؤتي ثماره في نهاية عام 2010 

املشرف.
وأضاف أن الشركة في مملكة البحرين متمثلة 
في الشركة التابعة )شركة البحرين والكويت 
لإلسكان والتعمير( قد تقدمت بأوراقها الدارجها في 
سوق البحرين لألوراق املالية وهي بصدد تسليم 

جميع املتطلبات إلى إدارة السوق هناك.
ولفت إلى أن األزمة املالية لم تترك آثارها فقط 
على بيانات الشركة في عام 2008 بل إنها ستترك 
آثارها على نتائج 2009 مع احتمال استمرارها 

في نتائج الربع الثاني من عام 2010.
وبني أن »اإلسكان والتعمير القابضة« انخفضت 
نسبة أرباحها ألسباب عديدة أبرزها، شح السيولة 
املالية للبدء في مشاريع جديدة تدر أرباحا كما 
في األعوام الس����ابقة، وانخف����اض قيمة العقار 
بنسبة تتراوح بني 20% و25% مما كان له االثر 
البالغ في انخفاض التقييم العقاري للشركة إذ 
كانت للشركة شركة تابعة ومصنع في مملكة 

البحرين.
واضاف ان القيمة العقارية لعقارات الشركة 
في اململكة قد انخفضت وكل هذا انعكس انخفاضا 
على ارباح الشركة بنسب كبيرة، اال ان الشركة 
اس����تطاعت حتقيق ربح يق����در بنحو 40 ألف 

دينار. 
وأكد أن إدارة الشركة أعادت هيكلة املصاريف 
إذ مت تخفيض اإليجارات ملقار الشركة والشركات 
التابع����ة لها مبقدار 75 أل����ف دينار، وتخفيض 
الرواتب والبدالت مبقدار 103 آالف دينار وكذلك 
بعض املصروف����ات املتنوعة إلى مبلغ 20 ألفا، 
مشيرا إلى أن إدارة الشركة مستمرة في دراسة 
تخفيض أكثر ببعض األمور التي ميكن التخفيض 

فيها.
اجلدير بالذكر ان اجلمعية العمومية للشركة 
وافقت على جميع بنود جدول اعمالها مبا فيها 
املوافقة على االدراج في سوقي الكويت والبحرين 
لالوراق املالية، كما انتخبت عمومية الش����ركة 

مجلس إدارة جديدا.

عموميتها وافقت على اإلدراج في بورصتي الكويت والبحرين

فايز بودي خالل عمومية الشركة

ارتفاع ملحوظ في أعداد البطالة بأميركا

الدوالر يعود إلى اتجاهه التنازلي من جديد 
متأثراً باستعداد المستثمرين ألخذ المخاطر

»بيان«: عمليات البيع تقود تراجع أسواق الخليج 

ارتفاع 4 بورصات خليجية وتراجع 3 بنهاية التداوالت

التقرير ان جلنة  وكش����ف 
السياس����ة النقدي����ة ف����ي بنك 
اجنلترا ابقت على سعر الفائدة 
الرسمي الذي يدفعه البنك على 
ما تودعه لديه البنوك التجارية 
من احتياطيات عند مس����توى 
ال� 0.50% وقررت اللجنة ايضا 
االستمرار في تطبيق برنامجه 
املوسع لشراء االصول والذي 
يتم متويله بإصدار س����ندات 
البن����ك املركزي  احتياطي����ات 
وزي����ادة قيمة ه����ذا البرنامج 
ب� 25 ملي����ار جنيه ليصل الى 
الى  200 مليار جنيه مش����يرا 
انه سيعمل على تباطؤ معدل 
السياسات  ضخ السيولة عبر 
النقدية االنعاشية خالل االشهر 
الثالثة املقبلة متناغمة مع رؤيته 

لبدايات حتسن االقتصاد.
هذا وقال التقرير ان مؤشر 
»هاليفاكس« ألسعار املساكن 
ارتفع بنس����بة 1.2% في ش����هر 
اكتوبر مقارنة بأدائه في الشهر 
السابق وذلك في اعقاب ارتفاع 
بلغ 1.5% )بعد التعديل( في شهر 

سبتمبر.
كما ذك����ر التقري����ر ان بنك 
االحتياطي االسترالي، قام برفع 
سعر الفائدة على الودائع النقدية 
ب� 25 نقطة اس����اس لتصل الى 

3.5% في شهر نوفمبر. 
واشار التقرير الى ان الذهب 
ارتفع الى 1.100.90 دوالر لألونصة 
وهو أعلى مستوى قياسي له بعد 
ان قامت سريالنكا بشراء كمية 
صغيرة من املعدن االصفر بهدف 
تنويع احتياطياتها، وقد اعتبر 
هذا التحرك من قبل سريالنكا 
دلي����ال جديدا على عزم البنوك 
املركزية في الدول الناشئة على 
الذهب  زيادة احتياطياتها من 
بهدف تنويع احتياطياتها من 
العمالت، وجاءت هذه اخلطوة 
في اعقاب انباء حتدثت عن قيام 
البنك املركزي الهندي بش����راء 
200 طن من املعدن النفيس من 

صندوق النقد الدولي.

حني أغلق مؤش����ره عند مستوى 
920.14.2 نقطة منخفضا بنسبة 
3.41%، وذل����ك حت����ت ضغط من 
العظمى من  الغالبي����ة  انخفاض 
قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع 
العقار. أما بورصة قطر، فقد شغلت 
املرتبة الثالثة، إذ أقفل مؤش����رها 
عن����د مس����توى 953.34.6 نقطة 
بخسارة نس����بتها 2.55%، وتأثر 
املؤشر بانخفاض جميع قطاعات 
الس����وق بقيادة قطاع اخلدمات. 
املرتبة الرابعة ش����غلتها السوق 
املالية السعودية، إذ سجل مؤشرها 
مع نهاية األسبوع انخفاضا نسبته 
1.53% مقفال عند مستوى 343.12.6 
التأمني  نقطة، حيث كان قط����اع 
الوحيد الذي س����جل ارتفاعا. أما 
األقل خسارة في األسبوع املاضي، 
فكان سوق الكويت لألوراق املالية، 
والذي سجل مؤشره تراجعا محدودا 
بلغت نسبته 0.18% بعدما أغلق عند 
إثر  مستوى 334.1.7 نقطة، على 
تراجع أغلب قطاعات السوق بقيادة 

قطاع الشركات غير الكويتية.
كما ش����هدت أس����واق األسهم 
اخلليجية تراجعا لكل من مجموع 
الت����داول مع نهاية  أحجام وقيم 
األسبوع املاضي، حيث انخفض 
إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 
7.62%، وذلك بع����د أن بلغ 4.80 
مليارات سهم مقابل 5.19 مليارات 
سهم في األسبوع قبل املاضي. في 
حني تقلص مجموع قيم التداول 
بنسبة 10.88%، إذ وصل إلى 9.60 
مليارات دوالر في األسبوع املاضي 
مقابل 10.77 ملي����ارات دوالر في 

األسبوع الذي سبقه.

من 9.8% في الشهر السابق إلى 
10.2% في أكتوبر، وهو أداء أسوأ 
من توقعات األسواق، األمر الذي 
أثار مخاوف من تعرض مؤشر 
ثقة املستهلكني األميركيني ملزيد 

من االنتكاس.

»المركزي األوروبي«

قال التقرير ان البنك املركزي 
أبقى عل����ى املعدل  األوروب����ي 
الرئيسي للفائدة على عمليات 
إعادة التمويل دون تغيير عند 
ال� 1% لشهر نوفمبر،  مستوى 
وقال إن املستوى احلالي ألسعار 

الفائدة مناسب.
التقري����ر ان قطاع  وذك����ر 
االنتاج الصناعي في دول منطقة 
اليورو س����جل توسعا واضحا 
في ش����هر اكتوبر للمرة االولى 
منذ 17 شهرا مع بلوغ الطلبيات 
اجلديدة مستويات لم تشهدها 
منذ ما يزيد على س����نتني، وقد 
ارتفع مؤشر مديري الشراء في 
قطاع االنتاج الصناعي ملنطقة 
اليورو الى 50.7 نقطة في شهر 
اكتوبر مقارنة ب� 49.3 نقطة في 

سبتمبر.

في أكتوبر مقارنة مبستواه في 
شهر سبتمبر.

وسجل قطاع اخلدمات منوا 
واضحا في شهر أكتوبر وللشهر 
الثاني على التوالي ولكن مبعدل 
أبطأ، وقد انخفض مؤشر معهد 
التوري����د للقط����اع غير  إدارة 
الصناعي م����ن 50.9 نقطة في 

سبتمبر إلى 50.6 في أكتوبر.

تقرير العمالة

ولفت التقرير الى ان االقتصاد 
األميركي فقد 203 آالف وظيفة 
القطاع اخلاص في ش����هر  في 
أكتوبر، إال أن هذا االنخفاض في 
عدد الوظائف كان األصغر منذ 
شهر يوليو 2008، وجاء للشهر 
السابع على التوالي كما ورد في 
تقرير »أيه دي بي« الوطني، وقد 
صرحت إدارة العمل األميركية 
بأن عدد العاملني في القطاعات 
غير قطاع امل����زارع انخفض ب� 
190 ألف وظيفة في شهر أكتوبر، 
األمر الذي يشكل حتسنا كبيرا 
مقارنة باالنخفاض الذي بلغ 263 

ألف وظيفة في سبتمبر.
إال أن مع����دل البطالة ارتفع 

إذا لم تت����م احملافظة على هذه 
الظروف نتيجة ارتفاع مفاجئ في 
معدل النمو أو تنامي الضغوط 
التضخمية أو ازدياد التوقعات 
بارتفاع مع����دل التضخم، فإن 
مجلس االحتياط الفيدرالي قد 

يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة.
وتابع: »باإلضافة إلى ذلك، قرر 
املجلس خفض حجم مشترياتها 
املق����ررة س����ابقا والبالغة 200 
الدين  مليار دوالر من سندات 
الصادرة عن ش����ركتي »فاني 
م����اي« و»فريدي م����اك« وذلك 
مبقدار 25 مليار دوالر، وقد مت 
تبرير هذا القرار بأسباب فنية 
تعكس »محدودية توفر ديون 

الوكالة«.
وأشار التقرير إلى أن توسع 
نشاط اإلنتاج الصناعي في شهر 
أكتوبر بأسرع معدل له منذ شهر 
أبريل 2006 وصرح معهد إدارة 
التوريد يوم االثنني املاضي بأن 
ارتفاعا واضحا  مؤشره سجل 
للشهر الثالث على التوالي بعد 
18 شهرا من التراجع املستمر، 
فقد قفز املؤشر بنسبة 3.1% في 
إلى 55.7 نقطة  أكتوبر ليصل 

اخلليجية من اإلغالق في املنطقة 
اخلضراء مع نهاية األسبوع املاضي، 
وكان مؤشر سوق دبي املالي هو 
األكثر خسارة، إذ سجل انخفاضا 
أسبوعيا نسبته 4.55% حني أغلق 
عن����د مس����توى 097.63.2 نقطة، 
متأثرا بتراج����ع جميع القطاعات 
التي تداولت خالل األسبوع وبقيادة 
قط����اع االتصاالت. فيما حل ثانيا 
سوق أبوظبي لألوراق املالية، وذلك 

عن نتائجها املالية عن فترة التسعة 
أشهر املنقضية، وقد حقق مؤشر 
السوق منوا خالل بعض جلسات 
األس����بوع مدعوما بعودة األسهم 
القيادي����ة لالرتفاع م����رة أخرى 
خاصة بعد التراجعات احلادة التي 
تكبدتها في الفترات السابقة، مما 
مكن مؤشر الس����وق من تقليص 
خسائره األسبوعية.ولم يتمكن 
أي من مؤش����رات أسواق األسهم 

واضحة على االسهم القيادية التي 
ارتفاعا وبقيادة  حققت اسعارها 

أسهم الشركات العقارية.
وبدوره تراجع سوق الكويت 
لألوراق املالية لألس����بوع الرابع 
عل����ى التوال����ي، إال أن����ه كان أقل 
أسواق األسهم اخلليجية تراجعا 
في األس����بوع املاضي، وذلك في 
ظل استمرار تأخر عدد كبير من 
الشركات املدرجة فيه في اإلعالن 

ذكر تقري����ر البنك الوطني 
األسبوعي أن الدوالر ظل ضعيفا 
وواصل تراجعه خالل األسبوع 
املاضي مقاب����ل معظم العمالت 
الرئيس����ية، متأثرا باستعداد 
املستثمرين ألخذ مخاطر عوضا 
عن حالة الع����زوف في الفترة 

املاضية.
و أش����ار إل����ى أن اجلني����ه 
ضعيف����ا  كان  اإلس����ترليني 
إلى  وانخفض تدريجيا ليصل 
1.6263، إال أنه اس����تعاد بعض 
قواه في وقت الحق من األسبوع 
وارتفع ليصل إلى 1.6636 مقابل 
العملة األميركية قبل أن يقفل 

على 1.6616 مساء اجلمعة.
وبالنسبة لليورو قال التقرير 
ان أداء اليورو جاء مماثال إلى 
حد م����ا، حيث مت تداوله ضمن 
نطاق ضيق ومنخفض ووصل 
في تداوالت ي����وم الثالثاء إلى 
أدنى مستوى له  1.4626 وهو 
خ����الل األس����بوع، إال أنه عزز 
موقفه الحقا وارتفع إلى 1.4917 
وأقفل في نهاية األسبوع على 

.1.4846

االحتياط الفيدرالي

التقرير ان مجلس  وكشف 
أبقى على  الفيدرالي  االحتياط 
س����عر الفائ����دة دون تغيي����ر 
م����ا ب����ني 3.0% و0.25% وكرر 
العزم على إبقاء س����عر الفائدة 
منخفض����ا »لفت����رة طويلة«. 
أبقوا  السياسة  ومع أن صناع 
عل����ى عبارة »لفت����رة طويلة« 
في التصريح إال أنهم، وللمرة 
األولى، أوضحوا الظروف التي 
يقوم على أساسها هذا التوجه: 
»تدني مستويات استخدام املوارد 
وانخفاض التوجهات التضخمية 
واستقرار التوقعات فيما يتعلق 
بالتضخم«، األمر الذي يعني أنه 

قال تقرير ش����ركة 
بيان لالستثمار انه 
الثاني  ولألسبوع 
على التوالي جتتمع 
أس����واق األس����هم اخلليجية على 
تسجيل خسائر متفاوتة ملؤشراتها، 
حيث استمرت عمليات البيع هي 
الطابع املميز للتداوالت، ونتيجة 
العديد من  لذلك تراجعت أسعار 
األسهم، وخاصة أسهم الشركات 
القيادي����ة وإن متكنت من حتقيق 
النمو خالل بعض جلسات األسبوع، 

مما أدى إلى تقليص خسائرها. 
وعلى صعيد أداء األسواق، تكبد 
سوقا اإلمارات خسائر كبيرة نسبيا، 
خاصة في سوق دبي املالي، والذي 
ش����غل املرتبة األولى بني أسواق 
األسهم اخلليجية من حيث نسبة 
اخلسائر املس����جلة في األسبوع 
املاضي، بينما كان الوضع مستقرا 
بعض الش����يء في سوق أبوظبي 
لألوراق املالية، والذي لم تش����هد 
أسعار األسهم املدرجة فيه انخفاضا 
مياثل الذي ظهرت عليه نظيراتها 
في س����وق دبي املالي، حيث قدم 
سوق دبي املالي هذا األداء السلبي 
في ظل موجة بيع عشوائية تركزت 
على أسهم الصف األول خاصة أسهم 
الشركات العقارية واملستمرة في 
قيادة حركة السوق منذ فترة.هذا 
وقد اس����تهل سوقا االمارات اولى 
تداوالت االس����بوع عل����ى تراجع 
كبير، خاصة في سوق دبي املالي 
والذي سجل حينها خسارة نسبتها 
5.50%، قبل ان يرتد مرة أخرى في 
اليوم التالي ليعوض جزءا كبيرا 
من خسائره، بدعم من قوى شرائية 

أقفلت اسواق املال اخلليجية 
على تباين بنهاية جلسات تداول 
ارتفعت 4 أسواق  امس حيث 
مقابل تراجع 3 بورصات، وقد 
جاء في مقدمة االسواق املرتفعة 
سوق دبي املالي الذي قفز %1.22 
ليغلق على 2123.26 نقطة تاله 
املالية  ابوظبي لالوراق  سوق 
بارتف���اع 0.74% ث���م بورصة 
الدوحة بنمو 0.55% ثم سوق 
البحرين لالوراق املالية بنمو 
0.09% فيما تراجعت بورصة 
والس���وق   %0.74 الكوي���ت 
السعودي بنسبة 1.5% وسوق 

مسقط املالي %0.68.

»الوطني«: االقتصاد األميركي فقد 203 آالف وظيفة بأكتوبر

ذكر بي��ان صادر عن »املركز« 
ان أداء أس��واق دول مجل��س 
الي��زال  اخلليج��ي  التع��اون 
يبدو ضعيفا مقارنة باألسواق 
الناشئة، لكنه أفضل تقريبا من أداء األسواق 
املتط��ورة منذ بداي��ة العام وحت��ى أكتوبر، 
مش��يرا إل��ى أن مؤش��ر مورغان س��تانلي 
)MSCI( ألس��واق  إنترناش��يونال  كابيت��ال 
التعاون كان قد خس��ر2.7% في أكتوبر بعد 
أن ارتفع بنسبة 6% في سبتمبر وساهم في 
ارتفاع املؤشر منذ بداية العام وحتى أكتوبر 

بنسبة %24.
و أضاف أن جميع أس��واق دول التعاون 
انخفضت باس��تثناء س��وق دبي املالي التي 
ش��هدت عائ��دا متواضعا بل��غ 0.30%، الفتا 
إلى أن املؤش��ر الوزني للسوق الكويتي كان 
األسوأ أداء، إذ انخفض بنسبة 7% خالل شهر 
أكتوبر األمر الذي أدى إلى هبوط املؤشر منذ 

بداية العام وحتى أكتوبر بنسبة 4% تقريبا.
 وتاب��ع: »في أعق��اب ذل��ك ارتفع حجم 

األسهم املتداولة في أس��واق املنطقة بنسبة 
21% لش��هر أكتوبر عند 26.8 مليار سهم في 
حني بلغ ارتفاع قيمة األس��هم 54% ووصلت 
إلى 46.5 مليار دوالر. أما في السعودية فقد 
ارتفعت أرقام التضخم قليال في سبتمبر في 
حني بلغ منو مؤشر س��عر االستهالك وهو 

مؤشر رئيسي للتضخم %4.4«.
وكش��ف البيان أن التفاؤل الس��ائد كان 
الس��بب وراء ارتفاع مؤش��ر س��تاندرد آند 
بورز)S&P 500( للشهر التاسع على التوالي 
في أكتوب��ر، مس��تدركا ان عملي��ات البيع 
احل��ادة في األيام األخيرة من الش��هر اثرت 
في تس��جيل املؤشر خس��ارة شهرية بلغت 
2%. أما مؤش��ر ثقة املستهلكني في الواليات 
املتحدة فاليزال عند مستوى منخفض جدا 
يصل إلى 47.7 )للمقارنة، املؤش��ر ذاته كان 
قد بلغ 84.9 في فت��رة الركود ما بعد 9/11(، 
وهو ما يشير إلى أنه رغم املزاعم االقتصادية 
العدي��دة أن الرك��ود انته��ى، إال أن املواطن 

األميركي العادي لم يتلمس االنتعاش. 

»المركز«: مؤشر الكويت الوزني األسوأ أداًء

قروض شركات القطاع الموازي كما في 2009/6/30

الشركةالترتيب
القروض المطلقة 

)ألف د.ك(

نسبة القروض إلى 

الموجودات

نسبة القروض إلى 

حقوق المساهمين
0.293%0.284%24بريق قابضة1
0%0%0رمي2
18%13%1.157آفاق *3
24%15%2.045الشامل4
68%28%18.675صفاة عقار *5
0%0%0أجوان6
15%10%3.971مينا *7
20%16%7.000اخلصوصية8
0%0%0املساكن9
7%6%261دلقان10
68%40%4.459العيد11
260%57%17.615ميدان12
1%1%60فلكس13
0%0%0املدن14
0%0%0ثريا15
36%18%4.135عيادة ك16

32%13%59.402اإلجمالي / املتوسط
* السنة املالية تختلف عن السنة امليالدية وقد مت األخذ بآخر بيانات مالية متاحة

»الُجمان«: 59 مليون دينار قروض الشركات المدرجة
 في السوق الموازي للنصف األول

ورد في حتلي���ل مختصر 
ل�»مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية« ان عدد الشركات 
املدرجة في السوق املوازي 
بس���وق الكويت لألوراق املالية يبلغ 16 
شركة، ويبلغ إجمالي قروضها 59 مليون 
دينار بتاريخ 2009/06/30، مش���يرا إلى 
أن »صفاة عقار« تتصدر قائمة الشركات 
األكثر اقتراضا باملعيار املطلق مببلغ 18.7 
مليون دينار، تليها »ميدان« مببلغ 17.6 

مليون دينار.
 وق���ال التحلي���ل ان ق���روض هاتني 
الشركتني شكلت 61% من إجمالي قروض 

الشركات املدرجة في الس���وق املوازي، تلتهما 
»اخلصوصية« مببلغ 7.0 ماليني دينار بنسبة 
12% من إجمالي قروض الس���وق املوازي، بينما 
كانت »بريق قابضة« و»فلكس« و»دلقان« األقل 
اقتراضا بقروض بلغت 24 و60 و261 ألف دينار 
على التوالي، في حني لم تتحمل خمس شركات 
أي قروض إطالقا، وهي )رمي، أجوان، مس���اكن، 
املدن، ثريا(. ووفقا ملقياس نسبة القروض إلى 
املوجودات للشركات املدرجة في السوق املوازي، 
ذكر التحليل ان »ميدان« تصدرت بنسبة %57، 
تلتها »العيد« بنسبة 40%، ثم »صفاة عقار« بنسبة 
28%، أما النسبة األدنى، فكانت من نصيب »بريق 
قابضة« بنس���بة 0.3%، تلته���ا كل من »فلكس« 
و»دلقان« بنس���بة 1 و6% على التوالي، وقد بلغ 

متوسط نسبة القروض إلى املوجودات للشركات 
املدرجة في الس���وق امل���وازي 13%، وفاقت تلك 
النسبة 7 شركات، بينما انخفضت عنها شركة 
أربع شركات، وذلك كما في 2009/06/30. وأضاف: 
»أما فيما يتعلق مبعيار معدل القروض إلى حقوق 
املساهمني كما في 2009/06/30، فقد كانت »ميدان« 
األعلى بنسبة 260%، تلتها كل من »صفاة عقار« 
و»العيد« بنسبة 68% لكل منهما، ثم »عيادة ك« 
بنس���بة 36%، وباملقابل كان���ت »بريق قابضة« 
األقل في هذا املضمار أيضا بنسبة 0.3%، تلتها 
»فلكس« و»دلقان« بنسبة 1 و7% على التوالي، 
وقد بلغ متوس���ط نس���بة القروض إلى حقوق 
املساهمني للشركات املدرجة في السوق املوازي 
32%، وفاقت تلك النس���بة أربع شركات، بينما 

انخفضت عنها سبع شركات.

تقــارير

)فريال حماد(

مقارنة حصة قروض »صفاة عقار« و»ميدان« مع باقي قروض 
شركات الموازي كما في نهاية النصف األول 2009

قروض 
»صفاة عقار« 

و»ميدان« 
%61

قروض باقي 
الشركات

 )21 شركة( %93


