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املؤشر 
السعري   وافق بنك الكويت املركزي أمس األول على طلب شركة االستشارات املالية الدولية 

«ايفا» بشـــراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أســـهمها املصدرة ملدة ٦ أشهر تنتهي في 
٢٠١١/٨/١٣ اعتبارا من تاريخ انتهـــاء املوافقة احلالية في ٢٠١١/٢/١٣ وذلك مع ضرورة 
االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة 
ألسهمها اضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام املادة ١١٥ مكرر من قانون الشركات التجارية 
وأحكام القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 

١١ لسنة ١٩٨٨ ورقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٩. 

 «المركزي» يوافق لـ «ايفا» على شراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمها

٦٫٧٣٨٫٩
بتغير قدره

-١٩٫٩

 «الجمان»: ١٤ عملية دخول في قوائم كبار المالك مقابل ٧ خروج في يناير الماضي
 ذكر في تقرير خاص لـ «األنباء» أن ٢١ شركة رفعت ملكياتها المعلنة مقابل ٣٥ أخرى خفضتها

 ذكر مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية فـــي تقرير خاص
املعلنة  امللكيات  ان  لـ «األنباء» 
للشـــركات املدرجة في ســـوق 
املالية خالل  لـــألوراق  الكويت 
يناير ٢٠١١ شهدت عدد ١٤ عملية 
دخول في قوائم كبار املالك مقابل 
٧ عمليات خروج منها، في حني 
شهدت ٢١ شركة عمليات رفع في 
ملكياتها املعلنة مقابل تعرض 
٣٥ شـــركة لعمليات خفض في 

امللكيات.
  ومن أبـــرز عمليات الدخول 
في قوائم كبار املالك الشـــركات 
املدرجة خالل يناير ٢٠١١ دخول 
«التخصيص» فـــي قائمة مالك 
«استراتيجيا» بنسبة ٢٤٫٩٨٪، 
وكذلك شركة أثمان االستثمارية 
في «املواساة» بنسبة ٢٠٪، وأيضا 
شـــركة املشـــروعات التنموية 
القابضـــة في «ياكو» بنســـبة 
٢١٫٤٪، كما مت اإلعالن عن املالك 
الرئيســـيني في كل من «رمال» 
و«زميا» مبناسبة إدراج الشركتني 

خالل الشهر نفسه.
  أما أهم عمليات اخلروج من 

قوائم كبار املالك في الشـــركات 
املدرجة خـــالل يناير ٢٠١١، فقد 
متثلت في خروج شركة األجنحة 
لالئتمـــان للتجـــارة العامة من 
 ،٪١٩٫٣ بنســـبة  «اجلزيـــرة» 
وكذلك خروج صندوق جلوبل 
ماكرو من «دبي األولى» بنسبة 
١٣٫٩٥٪، وأيضا خروج شـــركة 
القابضة مـــن «جيزان»  كويت 

بنسبة ٧٫٦٩٪.
  من جانب آخر، كانت عملية 
رفع شـــركة امليزان املشـــتركة 
للتجارة العامة ملكيتها في «دبي 
األولى» من ١٦٫٩٪ إلى ٢٨٫٢٪ من 
أبرز عمليات رفع امللكيات املعلنة 
لشهر يناير ٢٠١١، تلتها باألهمية 
عمليـــة رفـــع «اخلصوصية» 
حصتها في «املعدات» من ١٦٫٦٧٪ 
إلـــى ٢٠٫٠١٪، ثم زيادة شـــركة 
كويت القابضة نســـبة ملكيتها 
في «ايفا» من ٥٫٧٥٪ إلى ٧٫٧٩٪، 
وقد كانت عمليات الرفع الثالث 
مبقدار ١١٫٣٪ و٣٫٣٤٪ و٢٫٠٣٩٪ 

على التوالي.
  أمـــا حركـــة خفض حصص 
الشـــركات املدرجة،  امللكية في 
فقد تصدرهـــا انخفاض حصة 
شـــركة املـــزون العقاريـــة في 
رأسمال «املواساة» من ٦٤٫٤٠٪ 
إلـــى ٤٦٫٥٢٪، يليها في األهمية 
انخفاض حصـــة «املدينة» في 
«اســـتراتيجيا » مـــن ٢١٫٧٩٪ 
إلى ٦٫٨٦٪، وذلك على أثر عدم 
مشاركة األولى في زيادة رأسمال 
الثانية، كمـــا انخفضت حصة 
«خليـــج متحد» فـــي «متحدة» 
إلى ١٩٫٤١٪، والذي  من ٢٩٫٢٦٪ 
يبدو أيضا لعدم مشاركة الطرف 
األول في زيادة رأسمال الطرف 

الثاني. 

 ١٣٫٧ مليار دوالر اإلنفاق اإلعالني بدول الخليج في ٢٠١٠
 الكويت حققت نموًا بنسبة ١١٪

  منو االنفاق اإلعالني في دول اخلليج بنحو ٢٤٪ خالل ٢٠١٠ 

 كشـــفت الدراســـة التـــي 
أصدرها املركز العربي للبحوث 
والدراسات االستشارية «بارك» 
أن اإلنفـــاق اإلعالني في دول 
منطقة اخلليج سجل منوا بنحو 
٢٤٪ على أســـاس سنوي في 
عام ٢٠١٠ ليصل إلى ١٣٫٧ مليار 

دوالر.
  وأضافـــت ان اغلـــب دول 
املنطقـــة ســـجلت منوا حيث 
حققـــت الكويـــت ارتفاعا في 
اإلنفاق اإلعالني في عام ٢٠١٠ 
بنسبة ١١٪ فيما سجلت لبنان 
ارتفاعـــا بنســـبة ١٦٪ وقطر 
١٦٪ وعمـــان ١٧٪ واألردن ١٪ 

والبحرين ٣٧٪.
  وتشير االجتاهات احلالية 
لعـــام ٢٠١١ الـــى أن اإلمارات 
العربية املتحدة يجب أن تعود 
مرة أخرى الى مســـار النمو 
الصحيح ولكن رغم ذلك تشير 
االجتاهات احلالية إلى أنه من 
املبكر جدا التكهن مبعدل منو 

كبير.
  وشهد العام نشوء «مصر» 
كرائدة السوق اإلعالني بارتفاع 
قدره ١٫٤٩ مليار دوالر لإلنفاق 
اإلعالني الذي مت رصده في عام 

  وقد ارتفع نصيب التلفاز من 
بني وسائل اإلعالم الرئيسة من 
٥٤٪ في عام ٢٠٠٩ إلى ٦٢٪ في 
عام ٢٠١٠ حيـــث ارتفع اإلنفاق 
اإلعالني من خالل التلفاز بنسبة 

٤٣٪ خالل العام املاضي.
  وبلغت حصة اإلنفاق اإلعالني 
للصحف ٢٧٪ فقط في عام ٢٠١٠ 
باملقارنة مع ٤١٪ في عام ٢٠٠٨ 
و٣٣٪ في عام ٢٠٠٩، كان مستوى 

٢٠١٠ من ١٫٢ مليار دوالر في عام 
٢٠٠٩ وهـــو ما يعد منوا صحيا 

يعادل ٢٤٪.
  وحققت وسائل اإلعالم العربية 
التي تصل إلى أسواق متعددة بدال 
من التركيز على األسواق احمللية 
ارتفاعا فـــي اإلنفاق بنحو ٤٢٪ 
في عـــام ٢٠١٠ عن العام املاضي 
متخطية بذلك اإلنفاق بنحو ٥١٪ 

من إجمالي اإلنفاق اإلقليمي.

الشركات كعمليات السحب وااليداع 
والشــــيكات والتحويالت املالية، 
مشيرا في هذا الصدد الى أن «بيتك» 
يخطط لزيادة عدد مراكز اخلدمة 
تلك ومضاعفتها على االقل خالل 

الفترة املقبلة.
  وأضــــاف املال قائــــال: «لقيت 
هــــذه املبــــادرة تقبــــال جيدا بني 
أوســــاط العمالء بدا فيما ملسناه 
من شــــعور بالراحة ورضا على 
مســــتوى جــــودة اخلدمة، حيث 
أتاحت ملندوبي الشــــركات اجناز 
معامالتهــــم خالل فترة وجيزة»، 
مشــــيرا في هذا الصــــدد الى أنه 
باالضافة الى التوسع في عدد مراكز 
اخلدمة للشركات، يسعى «بيتك» 
الى تطوير اخلدمات التي تقدمها 
هذه املراكز حيث يتجه لتزويدها 
مبشرفني مصرفيني متمرسني للرد 
على جميع استفســــارات املقدمة 

من العمالء.
  هذا، وينفرد «بيتك» بتخصيص 
أقســــام خاصة للســــيدات داخل 
غالبية فروعه املصرفية، لتلبية 
متطلبات شريحة عميالته في اطار 

من اخلصوصية. 

 أعلن بيــــت التمويل الكويتي 
(بيتك) أنه يعتزم خالل املرحلة 
املقبلة التوسع في عدد مراكز خدمة 
الشركات واملؤسسات املوجودة 
داخل الفروع املصرفية، من خالل 
زيادة عــــدد الفروع التي حتتوي 
مراكز منفصلة خلدمة عمالء البنك 
من الشركات، ملواكبة االحتياجات 
املتجددة لهذه الشريحة الواسعة 
من العمالء ومتكينها من أداء دورها 
احملوري فــــي االقتصاد الوطني، 
ورغبة في تقدمي مســــتوى أعلى 
من جــــودة اخلدمة داخل الفروع 
املصرفية املنتشــــرة في مختلف 

املناطق اجلغرافية.
  وقــــال مديــــر ادارة الفــــروع 
بالوكالة بســــام املال في تصريح 
صحافي، ان «بيتك» بادر في العام 
٢٠٠٩ بانشاء مراكز خاصة بخدمة 
الشركات واملؤسسات داخل عدد 
مــــن الفروع الســــتقبال مندوبي 
الشركات واملؤسسات وتقدمي بعض 
اخلدمات املصرفية لهم، رغبة من 
«بيتك» في تقدمي مستوى خدمة 
يليق بعمالئه من هذه الشريحة 
والتجاوب مع متطلباتها باملرونة 

والســــرعة اللتني تناسب طبيعة 
أعمالها، فضال عن تخفيف االزدحام 
على الفروع وبالتالي اتاحة الفرصة 
لالرتقاء مبستوى جودة اخلدمة 
لكل شرائح العمالء من الشركات 

واالفراد.
  وأشار املال الى أن مراكز خدمة 
الشركات بدأت بأربعة فروع منتقاة 
هي: خيطان، اجلهراء، الفحيحيل، 
الشــــويخ (وزارة التربية)، تقدم 
بعض اخلدمات املصرفية االساسية 
اليوميــــة التي يطلبهــــا مندوبو 

االرتفاع املسجل في عام ٢٠١٠ هو 
٣٪ فقط وقد اكتســـبت املجالت 
ارتفاعـــا متواضعـــا بنحو ٥٪ 
في عـــام ٢٠١٠ باملقارنة مع عام 
٢٠٠٩ كما اكتســـب املذياع ١٠٪ 
ولكن التزال نسبة االرتفاع تقدر 
بنحو ١٪ بالنسبة لوسائل اإلعالن 

الرئيسية.
  وقـــد تصـــدرت االتصاالت 
السلكية والالسلكية أعلى الترتيب 

بني قطاعات اإلعالن في املنطقة 
بحصة قدرها ١٧٪ حيث سجلت 
زيادة قوية في اإلنفاق بأكثر من 

٥٦ ٪ عن العام املاضي.
أن أعلى  الدراسة    وأوضحت 
ثالث شركات إنفاقا في املنطقة هي 
زين لالتصاالت وشركة االتصاالت 
السعودية STC وشركة موبايلى، 
فيما كانت أعلى ثالث شـــركات 
إنفاقا فـــي املنطقة خالل ٢٠٠٩ 
هي شركة «بروكتور أند جامبل» 
وشـــركة «يونيليفر» وشـــركة 
«بيسيكو» والتي حافظت بقوة 
على ترتيبها في عام ٢٠١٠ محققة 
زيادة قدرها ٢١٪ من اإلنفاق خالل 
العام املاضي لتحتل حوالي ١١٪ من 

حصتها في السوق اإلقليمية.
  وزادت الدراسة أنه من غير 
املرجـــح أن يحدث في عام ٢٠١١ 
أي تغييـــر كبير على الرغم من 

الكثير من األحداث.
  ويعد النفط والسياحة اثنني 
من املكونات الرئيسية لالقتصاد، 
حيث يسيران بخطوات وأسس 
قوية في املنطقة مما يجعل من 
املرجح أن يشهد عام ٢٠١١ منوا 
صحيا نحو حتقيق ارتفاع كبير 

في معدل اإلنفاق اإلعالني.  

 «بيتك»: التوسع في عدد مراكز خدمة الشركات 
والمؤسسات داخل الفروع المصرفية

 تلبية الحتياجات هذه الشريحة المهمة من العمالء

 بسام املال 

 عمليات الدخول لقوائم كبار المالك في الشركات 
المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 النسبة الحالية ٪  الشركة  المساهم 
 ٨٫١٦  إجنازات  شركة مجموعة األوراق املالية 
 ٢٤٫٩٨  استراتيجيا  شركة التخصيص القابضة 

 ٦٫٤  صفوان  بيت التمويل الكويتي 
 ٥  رمال  صندوق الرائد االستثماري 
 ٢٠  املواساة  شركة اثمان االستثمارية 

 ٢١٫٤  ياكو  شركة املشروعات التنموية القابضة 
 ٤٤٫٥  رمال  شركة بالج الدولية العقارية 

 ١٧٫٥٢  رمال  شركة أمار القابضة 
 ٩٫٠٩  اجلزيرة  شركة بوادي العاملية القابضة 
 ٨٫٣٥  اجلزيرة  شركة اجلسر املتحدة العقارية 

 ٩٫٨٩  نابيسكو  سوسن أحمد مهنا 
 ٧٫٥  رمال  وفاء حمد عبداهللا الصبيح 

 ١٣  زميا  شركة اخليارات لألسهم والعقارات 
 ١٣  زميا  الشركة الكويتية لتجهيز حقول البترول 

 عمليات الخروج لقوائم كبار المالك من الشركات 
المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 النسبة السابقة ٪  الشركة  المساهم 
 ٥  استراتيجيا  البنك االهلي الكويتي 
 ٥٫٢٣  التجارية  شركة وديان العقارية 

 ٥٫٠١  اجلزيرة  شركة عبدالعزيز وجاسم التجارية 
 ٧٫٦٩  جيزان  شركة كويت القابضة 

 ١٩٫٣  اجلزيرة  شركة األجنحة لالئتمان للتجارة العامة 
 ٥٫٥  نابيسكو  شركة الداو للمشاريع البيئية 

 ١٣٫٩٥  دبي أولى  صندوق جلوبل ماكرو 

 الملكيات المرتفعة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 المساهم  الشركة 
 الملكية كما في 

 ٢٠١٠/١٢/٣١

 الملكية كما في 

 ٢٠١١/١/٣١
 التغير (٪) 

 ٠٫١١  ٩٫٧٦٪  ٩٫٦٥٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  برقان 

 ٠٫٠٢  ٥٫٥٧٪  ٥٫٥٥٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  بيتك 

 ٢٫٠٣٩  ٧٫٧٩٪  ٥٫٧٥٪  شركة كويت القابضة  ايفا 

 ٠٫١١١  ٥٫١٢٪  ٥٫٠١٪  مجموعة الصفوة القابضة  أ صناعية 

 ٠٫٠٠٦  ١٦٫٦٧٪  ١٦٫٦٦٪  شركة كويت القابضة  كويت انفست 

 ٠٫١١  ٢١٫٩٠٪  ٢١٫٧٩٪  شركة مشاريع الكويت االستثمارية الدارة االصول  اسكان 

 ٠٫٣٢  ٦٫٣٠٪  ٥٫٩٨٪  شركة التخصيص للخدمات البيئية  استراتيجيا 

 ٠٫١١٩  ١٠٫٢٣٪  ١٠٫١١٪  الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت  املصالح ع 

 ٠٫٠٤٨  ٦٫٩٤٪  ٦٫٨٩٪  شركة شمسان للتجارة العامة  االحتاد ع 

 ٠٫٠٦٦  ٩٫٠٩٪  ٩٫٠٢٪  مؤسسة جاسم محمد املوسى للتجارة العامة واملقاوالت  سنام 

 ١١٫٣  ٢٨٫٢٠٪  ١٦٫٩٠٪  شركة امليزان املشتركة للتجارة العامة/ عمر حجاج وشركاه  دبي االولى 

 ٠٫٠٩١  ١٤٫٨٣٪  ١٤٫٧٤٪  صندوق الوطنية االستثماري  سفن 

 ٠٫٠١  ١٩٫٧٩٪  ١٩٫٧٨٪  شركة بيان لالستثمار  بحرية 

 ٠٫٠٠٤  ٥٫٦٢٪  ٥٫٦١٪  صندوق الوطنية االستثماري  سكب ك 

 ٠٫١٤  ٥٫٦٤٪  ٥٫٥٠٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  بوبيان ب 

 ٠٫٦  ١٢٫٦٥٪  ١٢٫٠٥٪  الشركة التخصصية البيئية  وطنية م ب 

 ٣٫٣٤  ٢٠٫٠١٪  ١٦٫٦٧٪  شركة مجموعة اخلصوصية القابضة  املعدات 

 ٠٫٠٧  ١٧٫٧٨٪  ١٧٫٧١٪  الشركة االهلية للتأمني  فنادق 

 ٠٫١٢٧  ٦٫٥٥٪  ٦٫٤٢٪  مؤسسة جاسم محمد املوسى للتجارة العامة واملقاوالت  اجلزيرة 

 ٠٫١٢  ٨٥٫٤٦٪  ٨٥٫٣٤٪  شركة مشاريع الكويت القابضة  خليج متحد 

 ٠٫١  ١٩٫٠٣٪  ١٩٫٠٢٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  اهلي متحد 
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 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 الملكية كما في  المساهم  الشركة 
 ٢٠١٠/١٢/٣١

 الملكية كما في 
 ٢٠١١/١/٣١

 التغير 

 (٪)
 ٠٫٠١  ١٢٫٠٩٪   ١٢٫١٠٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   املتحد 

 ٠٫٠٥٣  ٢٥٫٥٦٪  ٢٥٫٦١٪  شركة الديرة القابضة  ايفا  

 ٠٧١  ٦٨٫١٠٪  ٦٨٫٨١٪  شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات   استثمارات 

 ٠٫١١٨  ٢١٫٧٥٪  ٢١٫٨٧٪  عبداللطيف خالد السهلي  ساحل 

 ٠٫١١٧  ٢٥٫٤٧٪  ٢٥٫٥٩٪  بيت األوراق املالية   األمان 

 األولى 
 ٠٫٠٠٦  ١٦٫٤٧٦٪  ١٦٫٤٨٢٪  صندوق الوطنية االستثماري 

 ٠٫٠٠٦  ٦٫٠٧٪  ٦٫٠٨٪  صندوق الصفوة االستثماري 

 ٠٫٨٢  ٨٫٠٣٪  ٨٫٨٥٪  شركة جزيرة الذهب للعقارات   إسكان 

 ٠٫٠٢٢  ١٠٫٦٢٪  ١٠٫٦٤٪  شركة كويت القابضة   الديرة 

 ٠٫٦٧١  ١٢٫٠٢٪  ١٢٫٦٩٪  مجموعة الصفوة القابضة  الصفاة 

 ١٤٫٩٣  ٦٫٨٦٪  ٢١٫٧٩٪  شركة املدينة للتمويل واالستثمار  استراتيجيا 

 متحدة 
 ٩٫٨٥  ١٩٫٤١٪  ٢٩٫٢٦٪  بنك اخلليج املتحد  

 ٣٫٨  ٧٫٤٩٪  ١١٫٢٩٪  شركة االستشارات الكويتية املتحدة  

 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 الملكية كما في  المساهم  الشركة 
 ٢٠١٠/١٢/٣١

 الملكية كما في 
 ٢٠١١/١/٣١

 التغير 

 (٪)
 ٠٫٣٦  ٣٥٫٧٩٪  ٣٦٫١٥٪  شركة الشايع املتحدة   املباني 

 ٠٫٢٣  ٥٫٣٩٪  ٥٫٦٢٪  صندوق الرائد االستثماري   إجنازات 

 ٠٫١٤٢  ٢٢٫٤٣٪  ٢٢٫٥٧٪  بيت االستثمار اخلليجي   أركان 

 ٠٫٩٣٢  ٢٥٫١٧٪  ٢٦٫١٠٪  مجموعة عارف االستثمارية  منشآت 

 ٠٫٠٦  ٣٣٫٣٢٪  ٣٣٫٣٨٪  شركة أسمنت الكويت   بحرية 

 ٠٫٠١  ٧٫٦٥٪  ٧٫٦٦٪  صندوق الوطنية االستثماري  بوبيان ب 

 ١٫٦٤  ١٢٫٥٥٪  ١٤٫١٩٪  الشركة التخصصية للخدمات البيئية   البناء 

 ٠٫٣٣  ٦٫٨٣٪  ٧٫١٦٪  شركة املجموعة الدولية للخدمات البترولية   منا قابضة 

 ٠٫٠٣  ١٢٫١٩٪  ١٢٫٢٢٪  شركة جزيرة الذهب للعقارات   القرين 

 ٠٫٢٥  ٥٫٤٥٪  ٥٫٧٠٪  شركة الصفاة لالستثمار  صلبوخ 

 بوبيان 
د ق 

 ١٫١٤  ٧٫٦٦٪  ٨٫٨٠٪  شركة االستثمارات الوطنية  

 ٠٫١٢  ١٩٫٨٨٪  ٢٠٫٠٠٪  شركة بوبيان للبتروكيماويات  

 ٠٫٠١  ٢٠٫٤٨٪  ٢٠٫٤٩٪  املؤسسة العامة للتأمينات االجتما عية   اجيليتي 

 الملكيات المنخفضة لقوائم كبار المالك في الشركات المدرجة خالل شهر يناير ٢٠١١ 

 الملكية كما في  المساهم  الشركة 
 ٢٠١٠/١٢/٣١

 الملكية كما في 
 ٢٠١١/١/٣١

 التغير 

 (٪)
 صفاة 
طاقة 

 ٠٫٢٤  ١٩٫١٤٪  ١٩٫٣٠٪  شركة الصفاة لالستثمار 

 ٠٫٥٨  ٨٫١٩٪  ٨٫٧٧٪  مجموعة الصفوة القابضة 

 ٠٫٨  ٧٫٧٦٪  ٨٫٨٤٪  شركة الصفاة لالستثمار  الصفوة 

 ١٫٧٦  ٩٫٢٣٪  ١٠٫٩٩٪  شركة الوزان الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت   نفائس 

 صافتك 
 ٠٫٠٨  ٢٦٫٩٧٪  ٢٧٫٠٥٪  شركة الصفاة لالستثمار 

 ٠٫٣٥٩  ١٣٫٦٤٪  ١٤٫٠٠٪  مجموعة الصفوة القابضة 

 ١٫١  ١٣٫٤٠٪  ١٤٫٥٠٪  شركة املزون العقارية  مشرف 

 ١٧٫٨٨  ٤٦٫٥٢٪  ٦٤٫٤٠٪  شركة املزون العقارية  املواساة 

 ١٫٤١  ٢٨٫١٩٪  ٢٩٫٦٠٪  شركة مجموعة األوراق املالية   املستقبل 

 ٥٫٥٩  ١٠٫٠٠٪  ١٥٫٥٩٪  بيت التمويل الكويتي  ياكو 

 ٠٫٢٤٢  ٤٠٫٠٧٪  ٤٠٫٣١٪  مجموعة الصفوة القابضة  دانة 

 ٠٫٠١  ٩٫٠٦٪  ٩٫٠٧٪  شركة االستشارات الكويتية املتحدة   خليج متحد 

 ٠٫٠٤  ١١٫٠٨٪  ١١٫١٢٪  شركة الكويت وآسيا القابضة   أجوان 

 ٠٫٠٨  ١١٫٠٦٪  ١١٫١٤٪  الشركة األهلية للتأمني   عمار 


