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في تقرير لـ »الجمان«:  الدار تصدرت القائمة بـ 1.02 مليار دينار تلتها »جلوبل« بـ 662 مليوناً

6 مليارات دينار إجمالي قروض 46 شركة استثمارية مدرجة
الجمان  ذكر تقرير مرك���ز 
حول قروض قطاع االستثمار 
بنهاية النصف األول من العام 
الحالي حيث بلغ إجمالي قروض 
الش���ركات المدرجة في قطاع 
االستثمار � وعددها 46 شركة 
� نح���و 6 مليارات دينار، وقد 
تصدرت »ال���دار« قائمة أعلى 
الشركات االستثمارية اقتراضا 
من حيث المطلق بمبلغ 1.027 
مليون دينار، تلتها »جلوبل« 
بمبل���غ 662 مليون دينار، ثم 
»مشاريع« بمبلغ 582 مليون 
الش���ركات في  أقل  أما  دينار، 
هذا المضمار، فكان من نصيب 
»داماك الكويت« بمبلغ 3 ماليين 
دينار، تلتها كل من »وطنية د.ق« 
و»استراتيجيا« بقروض بلغت 6 
ماليين دينار لكل منهما، تالهما 
كل من »اكتت���اب« و»أصول« 
بقروض بلغت 8 ماليين دينار 
لكل منها، في حين لم تتحمل 
كل من »صيرفة« و»الس���الم« 
و»السورية« أي قروض، وذلك 

كما في 30 يونيو 2009.
وعلى أساس معيار نسبة 
إل���ى الموجودات،  الق���روض 
القائمة  تص���درت »إس���كان« 
بمع���دل 76%، تلته���ا »كفيك« 
بمعدل 75%، ثم كل من »غلف 
انفست« و»قرين قابضة« بمعدل 
74% ل���كل منهما، أما األقل في 
هذا المعيار، فكان من نصيب 
»صك���وك« و»وطني���ة د.ق« 
و»اكتتاب« بمعدل 9 و10 و%11 
على التوالي، وذلك كما في 30 

تلتها »أعي���ان« بمعدل %534، 
ثم »كفي���ك« بمعدل 429%، أما 
الشركات األقل في هذا المعيار، 
فقد كان من نصيب »صكوك« 
و»وطني���ة د.ق« و»اكتتاب« 
بمعدل 10 و11 و17% على التوالي، 
وقد فاقت 15 ش���ركة متوسط 
نس���بة القروض إل���ى حقوق 
المساهمين لقطاع االستثمار، 
وذلك بما يعادل 33% من إجمالي 
عدد شركات االستثمار، بينما 
انخفضت تلك النسبة في باقي 
الشركات االستثمارية وعددها 
31 ش���ركة بما يعادل 67% من 

شركات القطاع.
إلى أن  وتج���در اإلش���ارة 
االحصائيات أعاله تشمل قروض 
شركتي »الدار« و»د.لإلجارة« 
بالرغم من كونهما موقوفتين 
عن التداول وال تتوافر بياناتهما 
المالي���ة للنصف األول 2009، 
رغم االعتماد على آخر بيانات 
مالي���ة متوافرة لهما وهي عن 
ثالثة أرباع العام 2008، وذلك 
الستخراج بيانات ومؤشرات 

القروض.
 م���ن جه���ة أخ���رى، فإن 
أع���اله خاصة  اإلحصائي���ات 
بالبيانات المالية للقروض كما 
في نهاية النصف األول 2009، 
وهي آخر فت���رة مالية تتوافر 
بياناتها المالية بشكل متكامل 
عدا الشركتين المذكورتين، كما 
نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من 
التحليالت والمؤشرات  أهمية 
أعاله بما يتعل���ق بالقروض، 
إال انه ال يمكن االعتماد عليها 
المالءة  ف���ي تحدي���د  وحدها 
المالي���ة للش���ركات المدرجة 

بشكل قاطع.

يونيو2009، وقد بلغ متوسط 
نسبة القروض إلى الموجودات 
لقطاع االستثمار 41%، وقد فاقت 
26 شركة تلك النسبة بما يعادل 

57% من ش���ركات االستثمار، 
بينما انخفضت تلك النس���بة 
في الشركات المتبقية وعددها 
20 ش���ركة بما يعادل 43% من 

شركات القطاع.
أما وفق���ا لمعيار نس���بة 
القروض إلى حقوق المساهمين، 
النسبة  فقد بلغ متوسط تلك 

لقطاع االستثمار 139% كما في 
30 يونيو 2009، وقد تصدرت 
»إسكان« النس���بة األعلى في 
هذا الص���دد بمع���دل %639، 

 أعلى 10 شركات استثمارية اقتراضًا 
من حيث المبالغ المطلقة كما في نهاية النصف األول لـ 2009
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القروض املطلقة الشركة التسلسل
)مليون دينار(

نسبة القروض إلى 
املوجودات 

نسبة القروض إلى 
حقوق املساهمني 

106%48%142كويتية1
137%56%201تسهيالت2
110%28%171إيفا3
18%15%40استثمارات4
110%33%582مشاريع*5
97%45%97أهلية6
174%62%112ساحل7
318%60%74مستثمر د8
267%64%186البيت9
147%54%77ا صناعية10
77%43%52م األوراق**11
64%37%55د للتمويل12
37%26%30املركز13
63%37%32كميفك14
121%50%68املجموعة د15
131%46%355عارف16
247%67%1,027الدار***17
65%38%25األمان18
86%43%104األولى19
143%46%95املال20
103%50%61اخلليجي21
534%72%420أعيان22
86%45%54بيان23
311%66%662جلوبل24
36%25%8أصول25

القروض املطلقة الشركة التسلسل
)مليون دينار(

نسبة القروض إلى 
املوجودات 

نسبة القروض إلى 
حقوق املساهمني 

318%74%49غلف إنفست26
429%75%144كفيك27
85%44%81كامكو28
280%45%178د لإلجارة***29
23%18%13كويت إنفست30
11%10%6وطنية د ق31
639%76%166إسكان32
160%58%79مدار33
35%23%44الديرة34
46%30%62الصفاة35
0%0%0السالم36
17%11%8اكتتاب37
334%74%58قرين قابضة38
10%9%12صكوك39
83%37%61املدينة40
159%57%181نور41
70%40%57متدين أ42
0%0%0صيرفة43
20%17%3داماك الكويت44
0%0%0السورية45
75%42%6إستراتيجيا46

139%41%5,937اإلجمالي ) املتوسط (

* مت إجراء بعض التسويات الستبعاد بعض احلسابات املجمعة
**عامها املالي ينتهي في نهاية مارس من كل سنة

*** الشركتان موقوفتان وبياناتهما هي كما في 2008/9/30

الدار جلوبلمشاريعأعيانعارفتسهيالتالبيتنورد لالجارةإيفا

قروض شركات االستثمار المدرجة كما في 2009/9/30

أعلى 10 شركات استثمارية اقتراضًا من حيث نسبة القروض
 إلى الموجودات كما في نهاية النصف االول لـ 2009

أعلى 10 شركات استثمارية اقتراضًا من حيث نسبة القروض
 إلى حقوق المساهمين كما في نهاية النصف األول لـ 2009

إسكاناسكان اعيان كفيك قرين 
قابضة

مستثمر د غلف 
انفست

جلوبل د لالجارة البيت الدار كفيك قرين 
قابضة

اعيان الدار جلوبل البيت ساحل غلف مستثمر د
انفست
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توزيع الشركات االستثمارية التي نسبة اقتراضها 
إلى الموجودات أعلى وأدنى من المتوسط البالغ %41

توزيع الشركات االستثمارية التي نسبة اقتراضها
 إلى حقوق المساهمين أعلى وأدنى من المتوسط البالغ %139
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