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 قال بيان لســــوق الكويــــت لألوراق 
املالية أن اجلمعية العمومية غير العادية 
الدولية للتمويل (د  (املؤجلة) للشركة 
للتمويل) ستنعقد اخلميس ٢٣ اجلاري 
حيث ســــيتم خاللها مناقشة ما يلي:  ١ ـ 
مشــــروع عقد االندماج بني الشركة وكل 
من شركة جيزان القابضة وشركة كويت 

انفست القابضة. ٢ـ  اعتماد التقرير اخلاص 
بتقييم اصول الشركة وخصومها املعد 
من قبل اخلبير.  ٣ـ  اعتماد تقرير مراقبي 
حسابات الشركة في البيانات التي مت على 
اساسها احتساب املقابل الذي سيحصل 
عليه مساهمي شــــركة جيزان القابضة 
وشركة كويت انفست القابضة في زيادة 

رأسمال الشركة.  ٤ـ  زيادة رأسمال الشركة 
عن طريــــق اصدار اســــهم جديدة بعدد 
٣٧٧٫١٦٦٫٩٢٥ سهما بقيمة اسمية قدرها 
١٠٠ فلس للســــهم الواحد تخصص هذه 
الزيادة ملساهمي الشركتني املندمجتني.  ٥ 
ـ تعديل املادة رقم ٥ في النظام االساسي 

واملادة رقم ٦ من عقد التأسيس. 

 ٢٣ الجاري عمومية «الدولية للتمويل» المؤجلة 

 محمود فاروق
  كشـــف رئيس مجلس ادارة 
الدوليـــة لالجـــارة  الشـــركة 
واالســـتثمار حجاج بوخضور 
عن ان دائني «الدولية لالجارة» 
شـــكلوا جلنة تضم ٤ من كبار 
الدائنني ليمثلوا اجلهات الدائنة 
البالغ عددها ١٤ جهة دائنة، وذلك 
من أجل تنفيذ خطة اعادة هيكلة 
املديونية البالغـــة ٦٠٠ مليون 
دوالر، الســـيما ايضا التنسيق 

مع املساهمني وفق خطة العمل 
املطروحة من قبل مجلس ادارة 
الشركة، مشـــيرا الى ان اللجنة 
تضـــم كال من شـــركة الكويت 
والشـــرق االوســـط لالستثمار 
املالـــي (كميفك) وبيت التمويل 
الكويتـــي (بيتك) واملؤسســـة 
العربية املصرفيـــة بالبحرين 

ومصرف دبي.
  علـــى صعيد آخـــر، طالب 
بعض املساهمني ادارة الشركة 

بـــأن تنفذ ما جاء فـــي الكتاب 
الذي أرسله البنك املركزي الى 
«الدولية لالجارة» وطالب فيه 
بإعادة تشـــكيل مجلس االدارة 
وفق التصـــور الذي مت تقدميه 
للبنك املركزي لهيكلة الشركة 
والذي يحظـــى بدعم من البنك 
االســـالمي للتنميـــة ومباركة 
كبار الدائنـــني، وينص الكتاب 
على إشراك الدائنني في مجلس 
االدارة من خالل مقعدين ومثلهما 

للبنك االسالمي للتنمية، ومقعد 
لبنك بوبيـــان ومقعدان لباقي 
املساهمني، اال ان مجلس االدارة 
الذي قدمه  لم يلتزم بالتصور 
الى املركزي، وقام بإعادة أطراف 
من االدارة التنفيذية الســـابقة 
والتي كانت مسؤولة في الشركة 
في عـــام ٢٠٠٨ وما قبله والتي 
اتهمتهـــا التقارير الصادرة عن 
الدائنني والبنك املركزي  جلنة 

بالكثير من املخالفات. 

 هم «بيتك» و«كميفك» ومصرف دبي والمؤسسة العربية بالبحرين

 مساهمون يطالبون بتنفيذ تعليمات «المركزي» بإشراك الدائنين في مجلس اإلدارة

 بوخضور لـ «األنباء»: دائنو «الدولية لإلجارة» شكلوا لجنة 
تضم ٤ من كبار الدائنين لتنفيذ خطة هيكلة المديونية

 «االستثمارات»: التطورات اإليجابية حول إتمام
  صفقة «زين ـ اتصاالت» تدفع السوق إلى الصعود

مؤشرات السوق التي تفاعالت مع نشاطه وقد تزامن ذلك 
مع تطورات ايجابية على صعيد امتام صفقة االستحواذ 
املرتقبة حينما وافقت شركة االتصاالت االماراتية حتى 
بشـــراء نسبة ٤٠٪ منها وهو ما اثر على استقرار كمية 
التداوالت على ما يقارب ٢٢ مليون ســـهم بنهاية تداول 

يوم اخلميس.

  أداء القطاعات

  وحول اداء القطاعات االكثر نشـــاطا من حيث قيمة 
االسهم املتداولة فقد استمر قطاع شركات اخلدمات في 
املرتبة االولى للتداول من حيث قيمة االســـهم املتداولة 
بتداول ١٨٩٫٦ مليون ســـهم بنسبة ٢٣٫٢٪ موزعة على 
٣٫٨٨١ صفقة بنسبة ٢٦٫٤٪ بلغت قيمتها ٨٣٫١ مليون دينار 

بنسبة ٤٢٫١٪ من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
  كما استمر قطاع البنوك الكويتية في املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة االســـهم املتداولة بتداول ٧٣٫٠ 
مليون سهم بنسبة ٨٫٩٪ موزعة على ١٫٨٦٦ صفقة بنسبة 
١٢٫٧٪ بلغت قيمتها ٥١٫٠ مليون دينار بنسبة ٢٥٫٨٪ من 

اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
  واستمر قطاع شركات االستثمار في املرتبة الثالثة 
للتداول من حيث قيمة االســـهم املتداولة بتداول ٣٢٩٫٧ 
مليون سهم بنسبة ٤٠٫٤٪ موزعة على ٥٫٤٠٣ صفقات 
بنســـبة ٣٦٫٧٪ بلغت قيمتها ٣٤٫٢ مليون دينار بنسبة 

١٧٫٣٪ من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
  اما الشـــركات االكثر نشـــاطا من حيث قيمة االسهم 
املتداولة فقد اســـتمرت شـــركة االتصاالت املتنقلة في 
املرتبة االولى للتداول من حيث قيمة االســـهم املتداولة 
بتداول ٤٠٫٦ مليون سهم موزعة على ٨٨٠ صفقة بلغت 

قيمتها ٦١٫٨ مليون دينار.
  كما اســـتمر بنك الكويت الوطني في املرتبة الثانية 
للتـــداول من حيث قيمة االســـهم املتداولة بتداول ١٤٫٨ 
مليون ســـهم موزعة على ٤١٦ صفقة بلغت قيمتها ١٩٫٥ 

مليون دينار.
  واستمرت شركة االســـتثمارات الوطنية في املرتبة 
الثالثة للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
٢٤٫٥ مليون سهم موزعة على ٧٨٣ صفقة بلغت قيمتها 

١١٫٨ مليون دينار. 

لالوراق االلية انهى تعامالته هذا االســـبوع على ارتفاع 
في ادائه وذلك باملقارنة مع ادائه في االســـبوع املاضي 
حيث ان الشـــراء قد صاحبه احجام اكبر منه في البيع، 
اال ان ذلك التراجع املخيف قد اســـتدعى ضخ ســـيولة 
من خارج النطاق املتداول واملتوافر لتدويره بالســـوق 
النتشاله او حمايته من تفاقم اضافي قد يعتريه، وجنح 
ذلك املسعى من خالل استهداف السلع القيادية من قطاع 
البنوك واخلدمات اذ استقرت السيولة في ايام منتصف 
االسبوع على متوسط تداول بلغ ٣٤ مليون دينار، وكانت 
كفيلة باحملافظة على مستوى اداء السوق، اال ان املؤشر 
السعري قد عانى من ضغوطات انخفاض االسهم منعدمة 
التداول وكانت تعود لثالث شركات صغيرة برأسمالها 
وقيمتها الســـرقية وهي تراجعت بخارج نطاق النسب 
املئوية املألوفة وتراوحت بني ١٨٪ و٥٠٪ وهو ما ادى الى 
تفاقم الفجوة بني املؤشـــر السعري الذي ارتفع بنسبة 
نصف املائة خالل االســـبوع – خســـارة ٢٫٢٪ من بداية 
العام – مقابل ٤٪ ملؤشر NIC٥٠ – ربح ٢٩٫٨٪ منذ بداية 
العـــام – وتكمن املفارقة التي اشـــرنا اليها في أن اليوم 
االخير من تداول االســـبوع قد شهد ارتفاعا جذريا في 
قيم التداوالت زادت على مستوى ٨٦ مليون دينار والتي 
لم يسجلها الســـوق منذ ما يقارب الشهرين واستحوذ 
سهم وحده على ٤١٪ من حجم التداوالت وقاد على اثرها 

 ذكر تقرير شـــركة االســـتثمارات الوطنية انه خالل 
تداوالت االســـبوع املاضي ارتفع مؤشر املعدل اليومي 
لكمية االسهم املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 
٢١٫٩٪ و١٦٫٦٪ و٧٣٫٣٪ على التوالي، ومن اصل ٢١٢ شركات 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم ١٤٦ شركة بنسبة ٦٨٫٩٪ 
من اجمالي اسهم الشـــركات املدرجة بالسوق، ارتفعت 
اســـعار اسهم ٦٧ شركة بنســـبة ٤٥٫٩٪ فيما انخفضت 
اسعار اسهم ٦٢ شركة بنسبة ٤٢٫٥٪ واستقرت اسعار 
اسهم ١٧ شركة بنسبة ١١٫٦٪ من اجمال اسهم الشركات 
املتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم ٦٦ شركة 
بنسبة ٣١٫١٪ من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق 

الرسمي.
  وحول القيمة السوقية للسوق افاد التقرير بانه بنهاية 
تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي ٣٥٫٨٠٦٫٣ مليون 
دينار بارتفاع قدره ١٫٠٣١٫٧ مليون دينار وما نســـبته 
٣٫٠٪ مقارنة مع نهاية االســـبوع قبل املاضي والبالغة 
٣٤٫٧٧٤٫٦ مليـــون دينار وارتفاع قـــدره ٥٫١٢١٫٥ ماليني 

دينار وما نسبته ١٦٫٧٪ عن نهاية عام ٢٠٠٩.

  األداء العام للسوق

  اما االداء العام للســـوق فقد حققت املؤشرات العامة 
(السعريـ  الوزنيـ  NIC٥٠) مكاسب بنسب بلغت ٠٫٥٪ 
و٢٫٨٪ و٤٫٠٪ على التوالي، وكذلك احلال بالنسبة الداء 
املتغيرات العامة (املعدل اليومي للقيمة املتداولة – الكمية 
– عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت ٧٤٪ و٢٢٪ 
و ١٧٪ على التوالي، هذا وبلغ متوســـط املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة ٤٠ مليون دينار خالل االسبوع باملقارنة 
مع متوسط ٢٣ مليون دينار لالسبوع قبله، كما شهدت 
تداوالت هذا االســـبوع مفارقة مهمة، ففي حني استكمل 
ببدايته منط تعامالته املســـتمرة منذ ثالثة اسابيع في 
انعدام رغبة الشراء وانكماشها املتواصل غير انها كانت 
بحدة اكبر حني لم يتعد اجمالي قيمة تداوالت يوم االحد 
املاضـــي مبلغ ٩ ماليني دينار وهـــي االدنى منذ ثمانية 
اعوام، وصحيح ان التدرج في نزعة تراجع الســـيولة 
خالل الفترة املاضية قد حال دون تعرض السوق لتقلبات 
كبيرة في مؤشـــراته العامة نظرا الى ان سوق الكويت 

 حجاج بوخضور 

 هيئة االستثمار تعين «إرنست ويونغ» لتقديم 
الخدمات االستشارية لخصخصة «الكويتية»

 أعلنـــت جلنة اخلصخصة 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
عن اختيار شركة إرنست ويونغ 
كجهة معتمدة لتقدمي اخلدمات 
احملاسبية واالستشارية ملشروع 
خصخصة مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
  ومبوجب ذلك، ستقوم شركة 
«إرنست ويونغ» باستعراض 
السياسات احملاسبية احلالية، 
إضافة إلى اإلجراءات واألنظمة 
التـــي ســـيتم تطبيقهـــا بعد 
اخلصخصة، وبذل اجلهود في 
تنفيذ األعمال املطلوبة، وتقييم 
امليزانية  األصـــول، وإعـــداد 
العمومية االفتتاحية للشركة 
التي سيتم نقل أصول املؤسسة 
إليهـــا، وتقدمي االستشـــارات 

احملاسبية.
  وستقوم شـــركة «إرنست 
بـــإدارة غرفة  ويونغ» أيضا 
بيانات ستكون مهيأة لالستخدام 

من قبل اجلهات املشاركة في 
املناقصة، وكذلك تقدمي الدعم 
واالستشـــارات خالل عملية 
االكتتـــاب العام التي ســـيتم 
اتباعهـــا في عمليـــة اختيار 
الشـــريك من القطاع اخلاص 

لشركة الطيران.
  وفي هذا الصدد، قال الشريك 
املديـــر لـ «إرنســـت ويونغ» 
في الكويـــت وليد العصيمي: 
«يسعدنا أن نشارك في تنفيذ 
أول مبادرة كبرى للخصخصة 
جتريها احلكومة الكويتية في 
إطار التنمية االقتصادية الراهنة 
وبرنامجها اإلصالحي»، مضيفا: 
«يعكس هذا االختيار الثقة في 
قدرتنا على تقدمي مستوى عال 
من اخلبرة، وتشـــكيل فريق 
يتمتع بخبرة عاملية واســـعة 
ومعرفة عميقة بهذا القطاع».

  من جانبه، قال الشريك في 
خدمات العمليات االستشارية 

في «إرنست ويونغ» الكويت 
فارون ديف شـــارما: «يحظى 
هذا املشـــروع بأهمية كبيرة 
بالنسبة لنا، وقد أثبت العمل 
متتعه بتكامل وظيفي واسع 
واهتمام كبير بأدق التفاصيل، 
وفي إطار حرصنا على ضمان 
التماشـــي مع أعلـــى املعايير 
التشغيلية، قمنا بتشكيل فريق 
متنوع ومتعدد التخصصات 

من اخلبراء احملنكني».
اللجنة    بدوره، قال رئيس 
التأسيسية خلصخصة مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مطلق 
الوثائق  أثارت  الصانع: «لقد 
التي قدمتها شـــركة إرنست 
ويونغ إعجابنا، ونثق بكفاءتهم 
وباخلبرة العالية لفريق العمل 
الـــذي مت تشـــكيله، وكذلـــك 
بالتزامهم بالعمل بشكل وثيق 
مع جميع مستشارينا لضمان 

جناح عملية اخلصخصة». 

 أعلنت شركة دبي للتطوير 
العقاري عـــن عقد مزاد لبيع 
عدد ١٠٠٫٤٨٧٫٣٣٥ سهما متثل 
نسبتها ١٠٫٠٥٪ من رأسمالها 
يوم االربعاء املقبل وذلك بسعر 
ابتدائي قدره ٤٦ فلسا للسهم 
الواحد أي بقيمة اجمالية قدرها 
٤٫٦٢٢٫٤١٧٫٤١٠ دنانير، حيث 
مت االتفاق بني كل من   الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
ـ طرف بائع)  (حساب عمالء 
والشـــركة الكويتية للتمويل 
واالســـتثمار (حساب عمالءـ  
طرف مشـــتري مبدئي) علما 
املزاد يخضع للشـــروط  بأن 

التالية: 
  أوال: على مـــن يرغب في 
دخـــول املزاد أن يـــودع لدى 
وســـيطه في موعـــد أقصاه 
الســـاعة العاشرة صباحا من 

يوم التنفيذ املوافق ٢٢ ديسمبر 
اجلاري شـــيكا مصدقا بقيمة 
١٠٪ من الثمن االجمالي املشار 

إليه أعاله.
  ثانيا: يفتح بـــاب املزايدة 
في متام الســـاعة ١٢:٤٥ ظهرا 
من يوم التنفيذ املذكور أعاله 
بقاعة الدور الثامن من مبنى 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وسيرسو املزاد في متام  الساعة 
١:٠٠ ظهرا من نفس اليوم على 
املشتري االبتدائي ما لم يتقدم 

مشتر آخر بسعر أعلى.
الوحدات    ثالثـــا: تراعـــى 
السعرية املعمول بها بالسوق 
املـــزاد ويجـــوز ألي من  في 
املزايـــدة بأكثر من  املزايدين 

وحدة سعرية.
  رابعا: إذا تقدم مشتر آخر 
بسعر أعلى من السعر االبتدائي 

ومضى على، هذا السعر خمس 
دقائـــق دون أن يتقدم مزايد 
آخر بسعر أعلى يرسو  عليه 

املزاد.
  خامســــا: من يرســــو عليه 
املزاد يودع باقي مبلغ الصفقة 
والعمولة املستحقة، قبل الساعة 
احلادية عشرة من صباح يوم 
اخلميس املوافق ٢٣ ديســــمبر 
اجلاري ، في حســــاب الشركة 
الكويتية للمقاصة وال يحق له 
استرداد املبلغ الذي دفعه إذا لم 
يقم بسداد ثمن الصفقة كامال في 
الوقت والتاريخ املشار اليهما.

  سادســـا: يقتصر حضور 
املزاد على وسيط البائع ومن 
ميثل البائع ووسيط املشتري 
ومن ميثل املشتري املستوفني 
للشـــروط املوضحة في هذا 

اإلعالن. 

 أعلن بيان لسوق الكويت لألوراق املالية انه 
قد ورد اليه من مدير صندوق املركز العقاري بأنه 
أوصى بتوزيع ٥٫٨٣٣ فلوس للوحدة الواحدة، اي 
ما يعادل ٧٪ سنويا من القيمة االسمية للوحدة، 
عن الفترة من ٢٠١٠/١١/١ الـــى ٢٠١٠/١١/٣٠، وذلك 
حلاملـــي وحدات الصندوق املقيدين في ســـجل 

املساهمني كما في نهاية تداول يوم االثنني املوافق 
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠.

  علمـــا بأنه قد مت احلصـــول على موافقة بنك 
الكويت املركزي على اجراء هذه التوزيعات وان 
التوصية املذكورة أعاله تخضع ملوافقة اجلهات 

املختصة. 

 أظهر استبيان أجرته «بروتيفتي» العاملية 
املتخصصة في استشـــارات األعمال والتدقيق 
الداخلي وإدارة املخاطر، اتفاق املديرين التنفيذيني 
في قطاع اخلدمات املالية على جانبي األطلسي 
على أن اإلصالحات التنظيمية اجلديدة الرامية 
إلى زيادة استقرار القطاع على املدى البعيد لن 

جتنب القطاع املخاطر املستقبلية.
  وأكد ٩٧٪ من املستطلعة آراؤهم أن اإلجراءات 
اجلديدة لن متنـــع حــدوث أزمة مالية أخرى، 
في حني يعتقد نحو نصف املشــــــاركني أنها 
ســـتحد من بعض تداعيـــاتـــها، كما شــــــدد 
غالبيـــتهم على أن إجراءات اجلهات الرقابية 
ستكون أكثر أهمية من مجرد إحداث تغيير في 
القوانني حيث حتدد كيفية تشـــغيل الشركات 

للخدمات املالية.
  وكشف االستبيان عن العديد من اجلوانب التي 
تهم قطاع اخلدمات املالية في كل من بريطانيا 
والواليات املتحدة، فمثال ورد في الدراسة أن ٣٩٪ 
من املستطلعة آراؤهم أشاروا إلى أن اإلصالح 
التنظيمي ســـيكون له أثر سلبي على تعافي 
املؤسســـات املالية من تداعيات األزمة املالية 
العاملية، وكانت النســـبة أعلى بني املشاركني 
في الواليات املتحدة حيث توقع ٥٤٪ منهم أثرا 
سلبيا مقارنة بـ ٢٨٪ للمشاركني من بريطانيا، 
في حني توقع ٩٪ فقط من املستطلعة آراؤهم أن 
تلك اإلصالحات حتمل أثرا إيجابيا على جهود 
التعافي بينما قال ٥٢٪ منهم أنه لن يكون لها 

أي تأثير. 

 بسعر ابتدائي قدره ٤٦ فلسًا للسهم الواحد

 بيع ١٠٫٠٥٪ من أسهم «دبي األولى» في مزاد 
بقيمة إجمالية قدرها ٤٫٦ ماليين دينار

 صندوق المركز العقاري يوصي
  بتوزيع ٥٫٨ فلوس للوحدة عن نوفمبر

 «بروتيفتي»: اإلصالحات التنظيمية الجديدة
  قد ال تمنع حدوث أزمة مالية أخرى

 قال التقرير األسبوعي للمركز املالي 
الكويتـــي ان املؤشـــر الوزني لســـوق 
الكويت لألوراق املالية ارتفع بنســـبه 
٢٫٨٪ واســـتقر عنـــد ٤٧٧٫٥٣ نقطة كما 
ارتفع املؤشـــر السعري، بنسبه ٠٫٤٧٪ 
ببلوغه ٦٫٨٥٣٫٢ نقطة، لترتفع بذلك أرباح 
املؤشـــر الوزني منذ بداية العام احلالي 
إلى ٢٣٫٨٪، فيما خسر املؤشر السعري 

٢٫٢٪ منذ بداية العام.
القيمـــة املتداولة لهذا    وانخفضـــت 
األسبوع بنسبة ٧٤٫٢٪ بعد ورود أخبار 
الوطنية للسوق  تفيد بدخول احملفظة 
وعلى أثر النشـــاط امللحوظ على سهم 
«زين»، حيث بلغت القيمة املتداولة حوالي 
١٩٨ مليون دينـــار، كما ارتفعت الكمية 
املتداولة لهذا األسبوع بنسبه ٢٢٪، حيث 

بلغت الكمية املتداولة لهذا األسبوع حوالي 
١٩٧٫٦ مليون سهم.

  وعلى صعيد أداء القطاعات، استحوذ 
قطاع اخلدمات علـــى ٤٣٫٦٪ من القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع وتركز النشاط على 
سهم زين حيث مت التداول خالل األسبوع 
على ٤٠٫٥ مليون سهم بقيمه ٦١٫٧ مليون 
دينار، كما اقفل الســـهم على سعر ١٫٥٢ 

دينار مسجال ارتفاعا بنسبه ٧٪.
  وعلى صعيد متصل، استحوذ قطاع 
البنوك على ٢٣٫٤٪ من القيمة املتداولة 
كما زاد النشاط على بنك الكويت الوطني 
حيث مت التداول على ١٠ ماليني سهم بقيمة 
١٣٫٢ مليون دينار، مـــا أدى إلى ارتفاع 
سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبه 

٤٫٧٪ ببلوغه ١٫٣٤٠ دينار. 

 «المركز»: دخول المحفظة الوطنية ونشاط التداول على سهم «زين» يحددان أداء السوق

 كمية األسهم املتداولة

 االستثمار
٪٤٠٫٤  

  التأمني
٪٠٫٠  

  العقاري
٪١٩٫٦  

  الصناعي
٪٤٫٢  

  اخلدمات
٪٢٣٫٢  

  األغذية
٪٠٫٤  

  غير الكويتية
٪٣٫٢  

  البنوك
٪٨٫٩  

 قيمة األسهم املتداولة

 البنوك
٪٢٥٫٨  

  االستثمار
  التأمني  ١٧٫٣٪

٪٠٫١  

  العقاري
٪٧٫٠  

  الصناعي
٪٥٫٩  

  اخلدمات
٪٤٢٫١  

  األغذية
٪٠٫٣  

  غير الكويتية
 ٪١٫٦  

 عدد الصفقات

 االستثمار
٪٣٦٫٧  

  التأمني
٪٠٫١  

  العقاري
٪١١٫٩  

  الصناعي
٪٧٫٥  

  اخلدمات
٪٢٦٫٤  

  األغذية
٪٠٫٩  

  غير الكويتية
٪٣٫٩  

  البنوك
٪١٢٫٧  


