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»الُجمان«: 1.8 مليار دينار قروض

 33 شركة عقارية مدرجة بالنصف األول

ق���ال تقرير مرك���ز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية أن 
إجمالي عدد الشركات العقارية 
املدرجة في س���وق الكويت 
لألوراق املالية 35 شركة، أعلنت 33 منها بياناتها 
املالية عن النصف األول 2009، وقد بلغ مجموع 

قروضها 1.8 مليار دينار كما في 2009/06/30.
وأوضح التقرير أن قروض 5 شركات فاقت 100 
ملي���ون دينار لكل منها مبا مجموعه 778 مليون 
دينار، الذي يعادل 42% من إجمالي قروض القطاع، 
علما أن البيانات املالية لم تتوافر لش���ركتني هما 
»لؤلؤة« و»صف���اة عاملي« كونهما موقوفتني عن 
التداول، وقد تصدرت »متدين ع« قائمة الشركات 
العقارية األكثر اقتراض���ا باملعيار املطلق، وذلك 
مببل���غ 222 مليون دينار، تلتها »وطنية« مببلغ 
179 ملي���ون، ثم »التجارية« مببل���غ 159 مليون 
دينار، أما أقل الشركات العقارية اقتراضا، فكان 
من نصيب »جيزان« مببلغ 270 ألف دينار، تلتها 
»س���نام« مببلغ 593 ألف دينار، ثم »املنتجعات« 
مببل���غ 824 ألف دينار، فيما ل���م تتحمل كل من 
»االحتاد ع« و»املس���تثمرون« أي قروض كما في 

.2009/06/30
أما وفقا ملعيار نسبة القروض إلى املوجودات، فقد 
كانت »أدنك« األعلى بنسبة 65%، تلتها »إجنازات« 

بنسبة 52%، ثم »ع عقارية« مبعدل 51%. أما األقل 
في ه���ذا املعيار، فكانت جيزان مبعدل 1%، ثم كل 
من »م األعمال« و»سنام« و»املنتجعات« بنسبة 
3% لكل منها، تلتها »جراند« مبعدل 9%، وقد بلغ 
متوسط نسبة القروض إلى املوجودات 28% لقطاع 
العقار ككل، وذلك في نهاية النصف األول 2009. 
وقد سجلت 18 شركة عقارية نسبا تفوق متوسط 
نسبة القروض إلى املوجودات للقطاع ككل، وذلك 
مبا يعادل 55% من الشركات العقارية، بينما كانت 
نسبة الش���ركات التي سجلت نسبة قروض إلى 
املوجودات تقل عن املتوسط، هي 45% من الشركات 

العقارية مبا يعادل 15 شركة.
أما وفقا لنسبة القروض إلى حقوق املساهمني 
ف���ي 2009/06/30، فقد كانت النس���بة األعلى في 
حالة »أدن���ك« مبعدل 261%، تلته���ا »متدين ع« 
بنسبة 211%، ثم »ع عقارية« مبعدل 129%، بينما 
كان األقل في هذا املقي���اس »جيزان« مبعدل %1، 
تلتها كل من »م األعمال« و»سنام« مبعدل 3% لكل 
منهما، ثم »املنتجعات« مبعدل 4%، وذلك كما في 
2009/06/30، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى 
حقوق املساهمني 67% لقطاع العقار ككل بالتاريخ 
املذكور، كما ارتفعت نس���بة القروض إلى حقوق 
املساهمني في حالة 16 شركة عقارية عن املتوسط 
لقطاع العقار، وقد شكلت تلك الشركات 48% من 

إجمالي الشركات العقارية، وباملقابل، انخفضت 
تلك النسبة في حالة 17 شرك���ة عقارية مبا يعادل 

52% من عدد الشركات العقاري���ة املدرجة.
واشار التقرير الى أن 5 شركات عقارية استأثرت 
عل���ى 42% من إجمالي ق���روض قطاع العقار مبا 
يعادل 778 مليون دينار، وهي الشركات التي تزيد 
قروضها عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة، في 
حني كان املتبقي والبالغ 1.057 مليون دينار موزعا 
على 28 شركة، وذلك مبا يعادل 58% من إجمالي 
شركات العقار، وهي الشركات التي تقل قروضها 

عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة.
ومبا يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية 
املدرجة التي لم تتوفر بياناتها املالية عن النصف 
األول 2009، وهي »لؤلؤة« و»صفاة عاملي«، فقد 
بلغت قروضهما 50 و15 مليون دينار على التوالي، 
مع العلم أن سهمي »لؤلؤة« و»صفاة عاملي« موقوفان 

عن التداول بتاريخ إصدار هذا التقرير.
وال ش���ك أن املعلومات واالحصائيات أعاله ال 
تشمل الشركات العقارية غير املدرجة. وبالرغم من 
أهمية املؤشرات املستخلصة من التحليل املشار 
إليه، إال أنه ال ميكن االعتماد عليها قطعيا في كل 
احلاالت، وذلك في حتديد الوضع االئتماني واملالءة 
املالية لش���ركات العقار، حيث يتطلب ذلك توافر 

بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.

قروض شركات العقار المدرجة كما في 2009/6/30
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25%19%36.197عقارات ك1
66%29%92.661متحدة2
77%31%179.406وطنية3
97%44%117.249صاحلية4
211%47%221.868متدين ع5
موقوفةموقوفةموقوفةلؤلؤة6
112%42%70.696أجيال7
126%38%49.823املصالح ع8
129%51%94.591ع عقارية9
0%0%0االحتاد ع10
23%17%13.862االمناء11
77%39%83.209املباني12
129%52%100.333اجنازات13
1%1%270جيزان14
0%0%0املستثمرون15
4%3%824املنتجعات16
70%38%159.084التجارية17
3%3%593سنام18
90%42%60.700أعيان ع19
17%14%4.230عقار20
98%47%35.672العقارية21
42%15%54.964مزايا22
261%65%53.551أدنك23
59%37%60.000الثمار24
23%9%13.836جراند25
72%40%34.395جتارة26
46%27.7%13.624التعمير ك27
30%22%8.384أركان28
موقوفةموقوفةموقوفةصفاة عاملي29
55%31%30.935أرجان30
70%27%83.268أبيار31
83%31%87.092منشآت32
16%11%15.000دبي األولى33
3%3%1.888م األعمال34
95%42%57.206منازل35

اإلجمالي / 
67%28%1.835.411املتوسط
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تقـرير

170 ألف دينار أرباح
»دلقان العقارية« لـ 9 أشهر

2.1 مليون دينار أرباح »السينما« 
لفترة الـ  9 أشهر

قال س���وق الكويت ل���ألوراق املالية ان مجلس 
ادارة ش���ركه دلقان العقاري���ة اجتمع أمس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 30س���بتمبر 2009، وقد حققت الشركة أرباحا 
لفترة ال� 9 أش���هر بلغت 170.8 ألف دينار بربحية 
سهم قدرها 4.95 فلوس مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث حققت الش���ركة 229.6 ألف دينار 

بربحية سهم بلغت 58.502 فلسا.
كم���ا أن إجمالي املوجودات املتداولة لفترة ال� 9 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 687.3 ألف 
دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 حيث بلغت 

أجمالي املوجودات املتداولة 559.2 ألف دينار.
اجلدير بالذكر، ان إجمالي املوجودات لل� 9 أشهر 
املنتهي���ة في 30 س���بتمبر 2009 بلغت 4.2 ماليني 

دين���ار مقارنة بإجمالي املوج���ودات لنفس الفترة 
من الع���ام 2008 والبالغة 4.1 ماليني دينار، وبلغت 
أيضا إجمالي املطلوبات املتداولة لفترة ال� 9 أشهر 
املنتهية في 30 س���بتمبر املاض���ي 118.5 ألف دينار 
مقارن���ة بإجمالي املطلوبات املتداولة لنفس الفترة 
من العام املاض���ي البالغة 58.9 ألف دينار، وبلغت 
كذلك إجمالي املطلوبات لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية 
في 30 س���بتمبر املاضي 255.5 ألف دينار مقارنة 
بإجمالي املطلوبات لنفس الفترة من العام املاضي 
حيث بلغت 332.9 ألف دينار، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني لفترة ال� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
املاض���ي 4.02 ماليني دينار مقارنة بإجمالي حقوق 
املس���اهمني لنفس الفترة من العام 2008 والبالغة 

3.8 ماليني دينار.

أكدت البورصة ان مجلس ادارة شركه السينما 
الكويتية اجتم���ع أمس واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 
2009، وقد حققت الش���ركة أرباحا لفترة ال� 9 
أشهر بلغت 2.1 ماليني دينار بربحية سهم قدرها 
622.142 فلسا مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2008، حيث حققت الش���ركة 10.5 ماليني دينار 

بربحية سهم بلغت 654.630 فلسا.
كما ان إجمالي املوج���ودات املتداولة لفترة 
ال� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 
15.06 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 
2008 حيث بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 2.9 

مليون دينار.
اجلدير بالذك���ر ان إجمالي املوجودات لل� 9 
أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغ 66.6 

مليون دينار مقارنة بإجمالي املوجودات لنفس 
الفترة من العام 2008 والبالغة 63.8 مليون دينار، 
وبلغ أيضا إجمالي املطلوبات املتداولة لفترة ال� 
9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 23.2 
مليون دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات املتداولة 
لنفس الفترة من العام املاضي البالغة 11.1 مليون 
دينار، وبل���غ كذلك إجمالي املطلوبات لفترة ال� 
9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 23.8 
مليون دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات لنفس 
الفترة من الع���ام املاضي حيث بلغ 11.5 مليون 
دينار، وبلغ إجمالي حقوق املساهمني لفترة ال� 
9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 42.9 
مليون دينار مقارنة بإجمالي حقوق املساهمني 
لنف���س الفترة من الع���ام 2008 والبالغة 52.2 

مليون دينار.


