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منذ بداية األزمة المالية وحتى نهاية نوفمبر الماضي

»الجمان«: تراجع استثمارات األمانة العامة لألوقاف
في البورصة بمقدار 279 مليون دينار لتسجل 215 مليونًا

»بيان«: 36.55% نسبة تراجع قيم التداول بأسواق  المال الخليجية في نوفمبر 
قال تقرير صادر 
بي���ان  لش���ركة 
ان  لالس���تثمار 
التراجع غلب على 
أداء أسواق األسهم 
اخلليجية في ش���هر نوفمبر، 
بعد أن تكب���دت أربعة من تلك 
األسواق خسائر شهرية، في حني 
حققت األسواق الثالثة الباقية 
مكاسب محدودة في شهر اتسم 
بتراجع نش���اط التداول بشكل 
عام. غير أن معظم األس���واق 
اخلليجي���ة متكنت من احلفاظ 
على مكاسب ملؤش���راتها على 
الصعيد السنوي، فيما استمر 
مؤشرا سوقي الكويت لألوراق 
املالية والبحرين لألوراق املالية 
في التواجد في منطقة اخلسائر 
السنوية والتي زادتها خسائرهما 

الشهرية.
هذا وش���هد ش���هر نوفمبر 
استمرار هيمنة العوامل الداخلية 
اخلاصة باألسواق على مجريات 
األحداث، فيما أثر أداء أس���واق 
األسهم العاملية الرئيسية وأسعار 
النفط على األسواق اخلليجية 
وإن بنسب متباينة. ويعد املؤثر 
الداخلي املش���ترك بني أسواق 
األسهم اخلليجية هو إعالنات 
نتائج التسعة شهور املنقضية، 
حيث خضعت األسواق لعمليات 
إعادة ترتيب مراكز كالسيكية 
بن���اء عل���ى نتائج الش���ركات 
املدرجة، غير أن كل سوق انفرد 
بعوام���ل تخصه كان لها الدور 

األبرز في مسار التداوالت.
ففي سوق الكويت لألوراق 
املالية، تعرض مؤشر السوق 
ملوجة هبوط متأثرا بجملة من 
العوامل، أهمها تأخر العديد من 
الشركات في اإلعالن عن نتائج 
التسعة ش���هور املنقضية من 
العام 2009، والتي كان العديد 
منه���ا دون آمال املتداولني، كما 

استمرت األخبار املتعلقة بصفقة 
أسهم شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« في ممارسة تأثيرها على 
السوق، والذي ترافق مع تأثير 
القضية اخلاصة بشركة املخازن 
العمومية »أجيليتي«. ولم تنفرد 
الداخلية بالسوق في  العوامل 
لعب دور سلبي في التأثير على 
السوق، إذ شغل التأزمي السياسي 
على الصعيد احمللي املتداولني 
وحظي بنصيب من اهتمامهم. 
ولم يتفاعل السوق بشكل واضح 
بالبيانات االقتصادية اجليدة 
التي صدرت عن وزارة املالية، 
إذ أعلنت ع���ن حتقيق فائض 
باملوازنة بنهاية النصف األول 
من السنة بعد أن كان متوقعا 

أن تعاني من عجز مالي.
أما السوق املالي السعودي، 
فقد شهد بدوره أجواء اقتصادية 
إيجابية عقب إعالن مؤسس���ة 
النقد العربي السعودي خفض 
سعر الريبو لتشجيع اإلقراض، 
التضخم باململكة  كما انخفض 
إلى 3.5% وفقا لبيانات اإلدارة 
املركزية لإلحصاء. وعلى ذات 
الس���وق إيجابا  الصعيد تأثر 
بإعالن وزي���ر النفط عن عزم 
اململكة زي���ادة طاقتها لتكرير 
النف���ط في الس���نوات املقبلة. 
وأبدت الس���وق إلى جانب تلك 
العوامل تأثرا ملموسا بتحرك 
أسعار النفط والذي ألقى بظالله 
على حركات البيع والشراء على 
البتروكيماويات  أس���هم قطاع 
وش���ركاته القيادية. هذا وكان 
للمضاربات حضور ملموس في 

الطابع العام للتداوالت.
أما سوقا اإلمارات، فاتسمت 
التداوالت فيهما باحلذر الواضح 
والترق���ب، وهو ما أس���فر عن 
التداول بشكل  تراجع نش���اط 
ملموس فيما انحصرت التداوالت 
على عملي���ات انتقائية ركزت 

16.84%. أما بورصة قطر، فكانت 
هي األقل مكس���با بني أس���واق 
األسهم اخلليجية على الصعيد 
السنوي، حيث بلغت نسبة منو 
مؤشرها 4.46% مقارنة مع إقفاله 

في العام املاضي.
من جهة أخرى، زادت نسبة 
اخلسائر السنوية ملؤشر سوق 
البحرين ل���ألوراق املالية بعد 
تراجعه خالل الش���هر املاضي، 
لتصل هذه النسبة إلى %20.27، 
فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
10.91%، مقارن���ة مع إقفال عام 

.2008

مؤشرات التداول لنوفمبر

س���جلت كل أسواق األسهم 
اخلليجية تراجعا لنشاط التداول 
خالل شهر نوفمبر، باستثناء 
سوق البحرين لألوراق املالية 
والذي سجل منوا لكل من الكمية 
والقيمة املتداولة. حيث انخفض 
إجمالي عدد األسهم املتداولة في 
أسواق األسهم اخلليجية بنسبة 
بلغت 43.86% بعد أن بلغ 15.06 
مليار سهم مقابل 26.83 مليار 
سهم في أكتوبر، في حني تراجع 
مجم���وع قيم التداول بنس���بة 
36.55% بعد أن وصل إلى 29.53 
مليار دوالر في نوفمبر مقابل 
46.53 مليار دوالر في الش���هر 

الذي سبقه.
وعلى صعيد الكمية املتداولة، 
تصدر سوق دبي املالي األسواق 
املتراجعة، وذلك بعد أن سجل 
عدد األسهم املتداولة فيه انخفاضا 
نسبته 60.37%. فيما جاء نظيره 
س���وق أبوظبي لألوراق املالية 
ف���ي املرتبة الثاني���ة، إذ نقص 
عدد األسهم املتداولة فيه بنسبة 
بلغت 59.20%. أما أقل األسواق 
انخفاضا من حيث حجم التداول 
خالل شهر نوفمبر، فكان سوق 

املالية، حيث  الكويت لألوراق 
تراجع حجم التداول فيه بنسبة 
5.60% باملقارنة مع شهر أكتوبر 
املاضي. من ناحية أخرى، انفرد 
سوق البحرين لألوراق املالية 
الكمية  بتحقيق منو من حيث 
املتداولة، والتي زادت فيه بنسبة 

.%80.82
هذا وكان أكبر حجم تداول 
بني أس���واق األسهم اخلليجية 
في الش���هر املاضي من نصيب 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
والذي بلغ 5.23 مليارات سهم، 
في حني جاء س���وق دبي املالي 
ثانيا بحجم ت���داول بلغ 4.55 

مليارات سهم.
أما على صعيد قيم التداول، 
فكان سوق مسقط لألوراق املالية 
هو األكثر تراجعا، حيث نقصت 
قيمة التداول فيه بنسبة بلغت 
66.33%. جاء في املرتبة الثانية 
إذ انخفضت  املالي،  سوق دبي 
قيمة تداوالته في الشهر املاضي 
بنس���بة 59.21%. فيما ش���غل 
س���وق أبوظبي لألوراق املالية 
املرتبة الثالثة بنس���بة تراجع 
بلغت 51.07%. أما أقل األسواق 
الكويت  انخفاضا، فكان سوق 
لألوراق املالية والذي س���جلت 
قيمة تداوالته في الشهر املاضي 

تراجعا نسبته %20.15.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة 
من���و قيمة التداول في س���وق 
البحرين لألوراق املالية %193.82 
ليكون بذلك السوق الوحيد الذي 
حقق منوا لقيمته املتداولة. هذا 
أكبر قيم���ة تداول بني  وكانت 
أسواق األسهم اخلليجية خالل 
الشهر املاضي من نصيب السوق 
املالي الس���عودي والتي بلغت 
20.57 ملي���ار دوالر، فيما حل 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
ثانيا بقيمة ت���داول بلغت 3.11 

مليارات دوالر. 

غالبيتها على عدد محدود من 
القيادية، خاصة أسهم  األسهم 
العقار. كما أبدى السوقان تأثرا 

بأداء األسواق العاملية.

المؤشرات الرئيسية

أربعة من أسواق  س���جلت 
األس���هم اخلليجي���ة تراجع���ا 
ملؤشراتها عن شهر نوفمبر فيما 
منت مؤشرات األسواق الثالثة 
الباقية. وتصدر سوق أبوظبي 
لألوراق املالية األسواق املتراجعة، 
إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 
11.74% بعد أن أغلق عند مستوى 
2.668.23 نقطة. تاله في املرتبة 
الثانية سوق دبي املالي والذي 
أقفل مؤش���ره مع نهاية الشهر 
عند مس���توى 1.940.36 نقطة 
بانخفاض نسبته 11.70%. املرتبة 
الثالثة كانت من نصيب سوق 
البحرين لألوراق املالية، إذ أنهى 
مؤشره تداوالت نوفمبر منخفضا 

ملؤشراته، إذ منا مؤشر السوق 
بنس���بة 1.39%، إذ أقف���ل عند 
مستوى 6.355.82 نقطة. املرتبة 
الثانية حلت فيها بورصة قطر 
التي أقفل مؤشرها عند 7.193.38 
أما  نقطة بنمو نسبته %0.82. 
سوق مسقط لألوراق املالية فكان 
أقل األسواق تسجيال للمكاسب، 
إذ ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 
0.04% منهيا تداوالت الشهر عند 
مستوى 6.357.23 نقطة. على 
الس���نوي، شغل  األداء  صعيد 
السوق املالي السعودي املرتبة 
األولى من حيث نسبة املكاسب 
السنوية، إذ سجل مؤشره منوا 
نسبته 32.33%. وجاء في املرتبة 
الثانية سوق دبي املالي والذي 
تقلصت نسبة منو مؤشره إلى 
18.58%. فيما جاء سوق مسقط 
لألوراق املالية في املرتبة الثالثة، 
إذ أنهى مؤشره تداوالت نوفمبر 
محققا منوا س���نويا نس���بته 

بنسبة 5.74% مغلقا عند مستوى 
1.438.32 نقطة. أما سوق الكويت 
لألوراق املالية فكان أقل األسواق 
أنهى مؤشره  خس���ارة، حيث 
نوفمبر مسجال تراجعا نسبته 

5.63% بعدما أغلق عند مستوى 
6.933.7 نقطة.

من جهة أخرى، جاء السوق 
املالي الس���عودي ف���ي طليعة 
األس���واق التي س���جلت منوا 

أوضح تحليل أولي ومختصر 
لخسائر األمانة العامة لألوقاف 
ل���ألوراق  الكويت  في س���وق 
المالية م���ن 2008/07/01 حتى 
2009/11/30 اعده مركز الجمان 
لالستش���ارات االقتصادية ان 
األمانة العامة لألوقاف تكبدت 
خس���ائر بلغ���ت 279 مليون 
دينار مقابل اس���تثماراتها في 
الشركات المدرجة بسوق الكويت 
لألوراق المالية منذ بداية األزمة 
االقتصادية حتى اآلن، أي من 
2008/7/1 حت���ى 2009/11/30، 
حيث تراجعت قيمة ملكياتها 
المعلنة بمعدل 56% لتبلغ 215 
مليون دينار كما في 2009/11/30 
بالمقارنة مع 496 مليون دينار 

في 2008/7/1.
وكانت حص���ة »بيتك« في 
خسائر األمانة العامة لألوقاف 
ساحقة، وذلك بمعدل 99% من 
إجمالي خسائرها خالل الفترة 
من 2008/07/01 حتى 2009/11/30 
بما يع���ادل 276 مليون دينار، 
بينما توزعت الخسائر المتبقية 
على »تعليمية« و»المواساة« 
بمبل���غ 2.3 و0.9 مليون دينار 
عل���ى التوالي، ف���ي حين كان 
االستثمار في »إياس« هو الرابح 
الوحيد، بمقدار 110 آالف دينار، 

وذلك خالل الفترة المذكورة.
التركز  كما كان���ت نس���بة 
في اس���تثمارات األمانة العامة 
لألوقاف ساحقة أيضا لصالح 
االس���تثمار في »بيتك« بمبلغ 
209 ماليي���ن دينار بما يعادل 
97% من إجمالي استثمار األمانة 
في الشركات المدرجة، وبفارق 
واسع للغاية، كانت نسبة التركز 
التالية في »إي���اس« 1.6% من 

اإلجمالي بما يعادل 3.4 ماليين 
دينار، بينما كانت نسبة التركز 
في »تعليمية« 0.7% بما يشكل 

1.6 مليون دينار، وبمعدل %0.8 
تلتهم »مواساة« بما يعادل 1.7 
ملي���ون دينار، وذل���ك كما في 

.2009/11/30
وق���د اس���تقرت حص���ص 
العامة لألوقاف  ملكية األمانة 

في الش���ركات المدرجة بسوق 
المالية خالل  الكويت لألوراق 
الفترة م���ن 2008/07/01 حتى 
2009/11/30، وذلك في »بيتك« 
بمعدل 8.23%، وتعليمية بمعدل 
6.25%، و»إياس« و»المواساة« 
بمعدل 10% ل���كل منهما، بينما 
خرجت األمانة من قائمة كبار 
التي كانت  المالك في »ري���م« 
تمتل���ك 9% من رأس���مالها في 

.2008/07/01
تجدر اإلشارة إلى أن البيانات 
األساسية لنسب الملكية مصدرها 
الموق���ع اإللكتروني لس���وق 

الكويت لألوراق المالية. 
من جهة أخرى، فإن الملكيات 
أعاله ال تشمل ما يقل عن 5% من 
رساميل الشركات المدرجة، كما 
ال تشمل أيضا المساهمات غير 
المباشرة لألمانة العامة لألوقاف 
في الشركات المدرجة من خالل 
الصنادي���ق والمحافظ المدارة 
بواسطة الجهات المتخصصة.

تقــارير
أخرى 1%أخرى %3.2

بيتك 99%بيتك %96.8

ل الفترة من 2008/7/1 حتى 2009/11/30 مقارنة الملكيات المعلنة لألمانة العامة لألوقاف في سوق الكويت لألوراق المالية خال

رمز الشركة
الربح أو اخلسارة امللكية املعلنة كما في 2009/11/30امللكية املعلنة كما في 2008/7/1

)باأللف دينار(
حصة 

االستثمار
نسبة 
اخلسارة

حصة 
اخلسارة

القيمة )باأللف دينار(نسبة امللكية %القيمة )باأللف دينار(نسبة امللكية %

98.9%-57%96.9%-8.23484.5048.23208.711275.794بيتك
0.8%-60%0.7%-6.253.9106.251.5642.346تعليمية
0.0%3%1.6%10.003.30010.003.410110إياس

0.03%-33%0.8%-10.002.61410.001.742871املواساة
9.001.88100N/A%0.0%0N/Aرمي

100%-56%100%-496.208215.427278.901اإلجمالي

حركة التداول خالل شهر نوفمبر

السوق
األسهم 

املتداولة 
)مليون سهم(

الترتيبالتغير %
القيمة 

املتداولة 
)مليون دوالر(

التغير %عدد الصفقاتالترتيبالتغير %

-11.94%298.104-20.15%23.104.90-5.60%5.228.81سوق الكويت لألوراق املالية

-29.92%41.938.426-32.28%420.570.45-35.27%3.050.68السوق املالية السعودية

-14.23%193.8211.995%80.82160.17%72.57سوق البحرين لألوراق املالية

-17.15%3121.327-29.28%31.606.37-29.56%203.68بورصة قطر

-50.25%751.885-66.33%5262.76-57.18%246.57سوق مسقط لألوراق املالية

-49.98%6107.108-59.21%72.785.30-60.37%4.554.42سوق دبي املالي

-41.76%542.779-51.07%61.134.97-59.20%1.707.45سوق أبوظبي لألوراق املالية

-30.90%2.361.624-36.55%29.524.91-43.86%15.064.17املجموع

مقارنة وزن االستثمار في »بيتك« مع باقي الشركات المستثمر 
بها من جانب األمانة العامة لألوقاف خالل الفترة من 

2008/7/1 إلى 2009/11/30

األداء الشهري لمؤشرات التداول

مقارنة وزن الخسارة في »بيتك« مع باقي الشركات المستثمر بها 
من جانب االمانة العامة لألوقاف خالل الفترة من 2008/7/1 

إلى 2009/11/30

نسبة الخسارة في الشركات المستثمر بها من جانب األمانة العامة لألوقاف من حيث النسبة 
خالل الفترة من 2008/7/1 الى 2009/11/30
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المواساة بيتك ريمتعليمية

»االستثمارات الوطنية«: القيمة السوقية للشركات 
تتراجع 4% لتسجل 29.25 مليار دينار

ذك���ر التقري���ر 
عي  س���بو ال ا
كة  لش���ر
االس���تثمارات 
ان  الوطني���ة 
اقفل بنهاية   NIC50 مؤش���ر
تداول االس���بوع املاضي عند 
نقط���ة   4.067.3 مس���توى 
بانخف���اض قدره 117.5 نقطة 
وما نسبته 4.2% مقارنة بإقفال 
االسبوع قبل املاضي والبالغ 
4.244.8 نقطة وبانخفاض قدره 
228.1 نقطة وما نسبته %5.3 
نقطة عن نهاي���ة عام 2008، 
وقد استحوذت اسهم املؤشر 
على 92% م���ن اجمالي قيمة 
االس���هم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
واقفل املؤش���ر السعري 
للسوق عند مستوى 6.698.2 

نقطة بانخفاض قدره 235.5 نقطة وما نس���بته 
3.4% مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي والبالغ 
6.933.7 نقطة وبانخفاض قدره 1.084.4 نقطة وما 

نسبته 13.9% عن نهاية عام 2008.
اما املؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 
371.8 نقطة بانخفاض قدره 15.3 نقطة وما نسبته 
3.9% مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي والبالغ 
387 نقطة وبانخفاض قدره 34.9 نقطة وما نسبته 

8.6% عن نهاية عام 2008.
وعن مؤشرات التداول واألسعار قال التقرير 
انه وخالل تداوالت االسبوع املاضي استمر مؤشر 
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة وعدد الصفات 
وقيمتها باالنخفاض بنسبة 39.4% و26.8% و%15.2 
على التوالي، ومن اصل 203 شركات مدرجة بالسوق 
مت تداول اسهم 138 شركة بنسبة 68% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار 
اسهم 11 شركة بنسبة 8% فيما انخفضت اسعار 
اس���هم 116 شركة بنسبة 84.1% واستقرت اسعار 
اسهم 11 شركة بنسبة 8% من اجمالي اسهم الشركات 
املتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 65 
شركة بنس���بة 32% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي، علما انه مايزال هناك 8 
شركات موقوفة عن التداول لعدم تقدمي البيانات 

املالية في املوعد احملدد.
وحول القيمة السوقية قال التقرير انه وبنهاية 
تداول االس���بوع املاضي بلغت القيمة السوقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في السوق الرسمي 
29.256 مليار دينار بانخفاض قدره 1.219 مليار 
دينار وما نسبته 4% مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 30.475 مليار دينار وانخفاض 
قدره 4.542.6 مليون دينار وما نسبته 13.4% عن 

نهاية عام 2008.
وعن األداء العام للسوق قال التقرير ان السوق 
أنهى تداوالته عل���ى انخفاض في ادائه باملقارنة 
مع اقفال االسبوع املاضي الذي تصادف مع اقفال 
شهر نوفمبر وذلك بالنسبة الى املؤشرات العامة 
)NIC50 � السعري � الوزني( والتي حققت خسائر 
بنس���ب بلغت 4.2% و3.4% و3.9% على التوالي، 
وكذلك االمر بالنسبة للمتغيرات العامة )املعدل 
اليوم���ي للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة � عدد 
الصفقات( حيث انخفضت بنسب بلغت 15% و%40 
و27% على التوالي، هذا وقد بلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة خالل االسبوع 46 مليون دينار 

مقابل 54 مليونًا لالسبوع قبله.
وتواصل االداء السلبي لسوق الكويت لالوراق 
املالية وان كان ذلك التوجه متوقعا حيث افتتح 
السوق تعامالته يوم الثالثاء مباشرة بعد جلسة 

اقفال شهر نوفمبر والتي تزامنت مع حركة اقفاالت 
اثرت بشكل كبير نحو ارتفاع املؤشر العام خالل 
آخر يومني من نهاية الشهر، وهذا ما يحفز عادة 
نحو تأجيل عمليات البيع الى ما بعد تلك التحركات 
من اجل حتقيق مكاسب تلك الهوامش قبل رجوع 
االسهم الى اسعارها الطبيعية، ولهذا فقد كان توجه 
السوق نحو تصحيحه مرشحا حتى ولو لم تظهر 
ازمة اعادة هيكلة ديون شركة دبي العاملية خالل 
عطلة العيد، والتي ألقت بظاللها نحو هبوط جميع 
اسواق املنطقة ومن ضمنها السوق احمللي الذي 
تأثر بشكل خاص خالل اليوم االول والثاني من 
افتتاحه بنزول حاد لم يخل من عمليات مضاربة 
على نط���اق املبادرات الفردية من خالل نش���اط 
حركة ارتدادات االسهم بوحدات من احلدود الدنيا 
وسط هوامش محددة ش���ملت باألخص األسهم 
القيادية، ثم جاء اليوم األخير والذي اس���توعب 
فيه الس���وق عملية التصحيح معاكسا لالجتاه 
السائد اال انه اشتمل على حركة مضاربية اوسع 
في نطاقها تركزت على مجاميع االسهم املرتبطة 
وبالتحديد االسهم الرخيصة، واجلدير ذكره ان 
حصيلة انخفاض السوق هذا االسبوع كانت اقل 
من حصيلة انخفاض السوق خالل االسبوع املاضي 
بالنسبة للمؤشرات املوزونة، وبنسبة متقاربة 

للمؤشر السعري.
كما ان تأثر الس���وق باألحداث واملس���تجدات 
االقتصادية والسياس���ية هو امر مستحق بوقت 
اليزال يفتقد فيه مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة 
بتوجيه مس���اره خالل الفترة املقبلة، وباعتقادنا 
ان األزمة الراهنة ل���ن تدوم طويال بتأثيرها على 
مجريات التداول ما دامت انحصرت في مش���كلة 
اعادة هيكلة ديون شركة دبي العاملية ولم يكن لها 
انعكاس���ات او تطورات سلبية غير متوقعة متتد 
الى قطاعات جديدة، فاحملك هو نتائج قطاع البنوك 
احمللية خالل الربع الراب���ع باملقارنة مع نتائجها 
خالل االرباع املالية االولى وخالل الفترة القليلة 
املقبلة، حيث ان العامل املشترك في جميع االزمات 
الصغيرة نسبيا واملنبثقة عن االزمة املالية العاملية 
دائما ما يتصل مباش���رة بقط���اع البنوك ويتؤثر 
بش���كل مفاجئ على نس���ب ارباحها او خسائرها 
ومخصصاتها وهذا القطاع يشكل في حالة سوق 
الكويت لألوراق املالية الركيزة االساسية له فضال 
عن كونه الدعامة الرئيسية لالقتصاد بصفة عامة 
وهذا ما يقود الى صعوبة التكهن مبستقبل السوق 
خالل الفترات املقبلة قبل اخلروج بشكل جازم من 
حالة الركود وبالتالي توقف األزمات املالية املتفرقة 
التي تضطلع فيها البنوك منفردة او مجتمعة قبل 
البدء في دورة اقتصادية جديدة تستقر فيها األمور 

وتتضح معها الرؤية.

قيمة االسهم المتداولة

البنوك
%36.3 

االستثمار 
%10.9

العقاري
%9.5 

الصناعي 
%11.8

الخدمات 
%24.1

األغذية %0.9 غير الكويتية 
%6.3

التأمين %0.2


