
 

    الواردة المعلومات إن
 
اء توصية تعتب   ال التقرير   هذا ف    الدخول أو أسهم بيع  أو لشر

 
   بالمعلومات المتداولي    تزويد إىل فقط تهدف وإنما  أخري عقود أو اتفاقيات أي ف

   دون ألخر  وقت من للتغب   قابلة المعلومات هذه بأن علما  أهمية وذات مفيدة يجدونها  قد الت 
 عىل مسئولية أدن 

كة كة  أن  كما .  )الموقع الرسم  لبورصة الكويت(  منها   موثوق  جهات  عن  صادرة  كانت  وإن  الخصوص  بهذا  ’الوسيط ألعمال المالية  شر ار  أي  عن  مسئولة  غب    الشر ة  أض  أو بيانات خاطئة نتجت عن    التقرير   بهذا   الواردة  المعلومات  استخدام  نتيجة  بالغب    تلحق  قد  محتملة  أو  مباشر
   صورها  بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع  الخاصة  مسؤوليتهم عىل يكون المعلومات  هذه عىل المتداولي    من اعتماد أي أن عىل التأكيد  وجب السهو او الخطأ، لذا 

كة عىل مسؤولية أدن   ودون االستخدام ذلك نتيجة تنشأ  قد الت   الوسيط ألعمال المالية شر
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السهم اسم كود السهم  رقم السهم    السهمكود  
 بالمقاصة 

 عدد االسهم 

101 NBK  621,715,980 0001 الكويت الوطني بنك 

102 GBK  103,084,100 0002 بنك الخليج 

103 CBK 146,101,656 0003 البنك التجاري الكويتي 

104 ABK 190,893,042 0004 البنك االهلي الكويتي 

105 ALMUTAHED  1,042,098,354 0005 المتحد  االهليالبنك 

106 KIB  250,176,833 0006 بنك الكويت الدولي 

107 BURG 26,324,486 0007 بنك برقان 

108 KFIN 150,094,541 0008 بيت التمويل الكويتي 

201 KINV  7,518 0021 الشركة الكويتية لالستثمار 

202 FACIL  64,436,236 0024 شركة التسهيالت التجارية 

203 IFA  308,931 0026 شركة االستشارات الماليه الدوليه 

204 NINV  824,267 0028 شركة االستثمارات الوطنية 

209 SECH  247,280 0030 شركة بيت االوراق المالية 

212 ARZAN 7,021,429 0033 (ع.ك.م.ش(االستثمار و لتمويل المالية ارزان مجموعة 

213 MARKAZ 123,679,608 0035 ويتىالمالى الك  شركة المركز 

408 AREEC  1,742,701 0036 العقارية الترفيهية شركة اجيال 

214 KMEFIC 0 0037 المالي  لالستثمار  االوسط والشرق  الكويت شركة 

301 KINS  1,114,399 0041 شركة الكويت للتامين 

302 GINS  601,006 0042 مجموعة الخليج للتامين 

303 AINS  15,115,332 0043 هليه للتامين ة االالشرك 

304 WINS   54,801,157 0044 وربه للتامينشركة 

305 KUWAITRE 0 0045 شركة اعادة التأمين الكويتية 

401 KRE  133,971,354 0061 شركة عقارات الكويت 

402 URC  295,284 0062 شركة العقارات المتحده 

403 NRE  140,697,592 0063 العقاريه  الوطنيةالشركة 

404 SRE  45,670,110 0064 شركة الصالحيه العقاريه 

205 KPROJ  149,948 0065 شركة مشاريع الكويت القابضة 

406 TAM  15,116,983 0067 شركة التمدين العقارية 

409 MASSALEH  0 0068 شركة المصالح العقارية 

410 ARABREC  1,731,743 0069 الشركة العربية العقارية 

412 ERESCO  36,883 0071 شركة االنماء العقارية 

413 MABANEE 214,497,747 0072 م  ك م ش - المباني شركة 

811 EKHOLDING  117,021,389 0073 الشركة القابضة المصرية الكويتية 

219 ALOLA  230,000 0074 الشركة االولي لالستثمار 

220 ALMAL  0 0075 شركة المال لالستثمار 

221 GIH 17,582 0076 بيت االستثمار الخليجي  كةشر 

414 INJAZZAT  69,129,720 0077 شركة انجازات للتنمية العقارية 

222 AAYAN  3,391,378 0078 شركة أعيان لالجارة واالستثمار 

علي األوراق المالية المدرجة  المرهونة الكميات  



 

    الواردة المعلومات إن
 
اء توصية تعتب   ال التقرير   هذا ف    الدخول أو أسهم بيع  أو لشر

 
   بالمعلومات المتداولي    تزويد إىل فقط تهدف وإنما  أخري عقود أو اتفاقيات أي ف

   دون ألخر  وقت من للتغب   قابلة المعلومات هذه بأن علما  أهمية وذات مفيدة يجدونها  قد الت 
 عىل مسئولية أدن 

كة كة  أن  كما .  )الموقع الرسم  لبورصة الكويت(  منها   موثوق  جهات  عن  صادرة  كانت  وإن  الخصوص  بهذا  ’الوسيط ألعمال المالية  شر ار  أي  عن  مسئولة  غب    الشر ة  أض  أو بيانات خاطئة نتجت عن    التقرير   بهذا   الواردة  المعلومات  استخدام  نتيجة  بالغب    تلحق  قد  محتملة  أو  مباشر
   صورها  بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع  الخاصة  مسؤوليتهم عىل يكون المعلومات  هذه عىل المتداولي    من اعتماد أي أن عىل التأكيد  وجب السهو او الخطأ، لذا 

كة عىل مسؤولية أدن   ودون االستخدام ذلك نتيجة تنشأ  قد الت   الوسيط ألعمال المالية شر
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السهم اسم كود السهم  رقم السهم    السهمكود  
 بالمقاصة 

 عدد االسهم 

223 BAYANINV  2,992,000 0080 شركة بيان لالستثمار 

501 NIND 38,830,238 0081 القابضة  مجموعة الصناعات الوطنية 

503 KCEM  3,776,651 0083 الكويت شركة اسمنت 

505 CABLE 475,014 0086 الكهربائية والصناعات للكابالت  الخليج شركة 

225 OSOUL  535 0087 شركة اصول لالستثمار 

506 SHIP 123,339 0088 السفن  وبناء الثقيلة الهندسية الصناعات شركة 

508 PCEM 6,630,317 0091 شركة اسمنت بورتالند 

509 PAPER  368,933 0092 شركة الشعيبه الصناعية 

510 MRC  0 0093 شركة المعادن والصناعات التحويلية 

511 KFOUC 2,397,211 0094 شركة السكب الكويتية 

512 ACICO  120,259,184 0095 شركة اسيكو للصناعات 

514 BPCC  59,597,407 0097 شركة بوبيان للبتروكيماويات 

516 HCC  0 0099 الهالل شركة أسمنت 

517 ALKOUT  3,245,880 0100 الشركة الكوت للمشاريع الصناعية 

601 KCIN  29,288,468 0102 شركة السينما الكويتيه الوطنيه 

602 KHOT 245 0103 شركة الفنادق الكويتيه 

603 AGLTY  127,319,895 0104 شركة أجيليتي للمخازن العمومية 

605 ZAIN  106,796,325 0105 االتصاالت المتنقلة شركة 

606 SENERGY 2,214,712 0107 )مقفله( ك.م.ش القابضة للطاقة  الصفاة شركة 

607 EDU  0 0108 المجموعه التعليمية القابضه 

608 IPG  10,000 0109 شركة المجموعة البترولية المستقلة 

609 CLEANING  10,676,358 0110 الشركة الوطنية للتنظيف 

610 SULTAN 20,454,545 0111 الغذائية  للمواد  سلطان مركز  شركة 

611 AGHC  9,208,778 0112 شركة مجموعة عربي القابضة 

613 OOREDOO  91,848 0113 الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة 

614 KGL 26,220,223 0114 للنقل   والخليج الكويت رابطة شركة 

615 CABLETV 0 0115 كيبل التلفزيوني الشركة الكويتية لل 

616 ASC  0 0116 شركة االنظمة االلية 

227 KFIC  7,891,494 0119 الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 

701 CATTL  5,489,771 0121 شركة نقل وتجارة المواشى 

702 DANAH  651,855 0122 شركة دانة الصفاة الغذائية 

520 NICBM 1,388,624 0126 البناء  دلموا  الوطنية الصناعات شركة 

617 NAPESCO 3,192,452 0127 نابيسكو  - البترولية للخدمات الوطنية الشركة 

228 KAMCO 3,546,676 0128 كامكو  - كامكو لالستثمار ش.م.ك شركة 

416 INVESTORS  77,250,003 0129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 

618 KCPC 0 0131 والمقاوالت  لالمعام  لبناء الكويتية الشركة 

522 EQUIPMENT  0 0135 شركة المعدات القابضة 

306 FTI  0 0138 الشركة االولي للتأمين التكافلي 

علي األوراق المالية المدرجة  المرهونة الكميات  



 

    الواردة المعلومات إن
 
اء توصية تعتب   ال التقرير   هذا ف    الدخول أو أسهم بيع  أو لشر

 
   بالمعلومات المتداولي    تزويد إىل فقط تهدف وإنما  أخري عقود أو اتفاقيات أي ف

   دون ألخر  وقت من للتغب   قابلة المعلومات هذه بأن علما  أهمية وذات مفيدة يجدونها  قد الت 
 عىل مسئولية أدن 

كة كة  أن  كما .  )الموقع الرسم  لبورصة الكويت(  منها   موثوق  جهات  عن  صادرة  كانت  وإن  الخصوص  بهذا  ’الوسيط ألعمال المالية  شر ار  أي  عن  مسئولة  غب    الشر ة  أض  أو بيانات خاطئة نتجت عن    التقرير   بهذا   الواردة  المعلومات  استخدام  نتيجة  بالغب    تلحق  قد  محتملة  أو  مباشر
   صورها  بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع  الخاصة  مسؤوليتهم عىل يكون المعلومات  هذه عىل المتداولي    من اعتماد أي أن عىل التأكيد  وجب السهو او الخطأ، لذا 

كة عىل مسؤولية أدن   ودون االستخدام ذلك نتيجة تنشأ  قد الت   الوسيط ألعمال المالية شر
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السهم اسم كود السهم  رقم السهم    السهمكود  
 بالمقاصة 

 عدد االسهم 

621 AAN 0 0140 القابضة  سيرفسس  ديجيتال  آن شركة 

207 COAST  7,436,533 0145 الساحل للتنميه واالستثمار 

812 BKIKWT  4,000,000 0150 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 

813 GFH  5,600 0151 بيت التمويل الخليجي 

307 WETHAQ  0 0162 شركة وثاق للتأمين التكافلي 

418 ALTIJARIA  306,408,470 0163 الشركة التجارية العقارية 

419 SANAM  120,835 0166 شركة سنام العقارية 

231 NIH  756,414 0167 الوطنية الدوليه القابضه الشركة 

623 HUMANSOFT  0 0169 شركة هيومن سوفت القابضة 

624 KPPC 0 0170 القابضة  التخصيص لمشاريع الكويتية الشركة 

420 AAYANRE  58,413,862 0173 شركة أعيان العقارية 

421 AQAR  64,662,780 0174 شركة عقار لالستثمارات العقارية 

422 ALAQARIA  0 0175 الشركة الكويتية العقارية القابضة 

423 MAZAYA 2,116,715 0176 مقفلة  ك.م.ش القابضة المزايا شركة 

232 UNICAP  56,793,943 0179 شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل 

627 ENERGYH  1,000,000 0180 شركة بيت الطاقة القابضة 

629 GPI 0 0182 مقفلة  ك.م.ش البترولي لإلستثمار  الخليجية 

233 MADAR  0 0183 ثمار لتمويل واالستشركة المدار ل 

630 GFC 0 0184 مقفلة .ك.م.ش الخليجية االمتيازات شركة 

631 TAHSSILAT  0 0185 شركة تصنيف وتحصيل االموال 

632 SHOOTING 0 0188 مقفلة  ك.م.ش للميادين الوطنية الشركة 

234 ALDEERA  0 0189 شركة الديرة القابضة 

817 INOVEST 0 0191 ب. م. ش انوفست شركة 

427 TIJARA 0 0192 شركة التجاره واالستثمار العقارى 

236 ALSALAM  11,235 0194 مجموعة السالم القابضة 

633 ABAR 37,781,405 0195 والصيانة  والتجارة االبار لحفر برقان شركة 

428 TAAMEER 0 0196 شركة التعمير لالستثمار العقاري 

237 EKTTITAB  198,465 0197 شركة اكتتاب القابضه 

239 SOKOUK  4,152,015 0198 شركة صكوك القابضة 

634 IFAHR  12,867,500 0200 شركة ايفا للفنادق والمنتجعات 

635 CGC  28,803,017 0201 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 

240 ALMADINA  9,047,970 0203 شركة المدينة للتمويل واالستثمار 

241 NOOR  411,896 0204 ستثمار المالي شركة نور لال 

638 OSOS  0 0205 شركة مجموعة أسس القابضة 

109 BOUBYAN  4,267,679 0206 بنك بوبيان 

808 RKWC 1,497,308 0207 االنشائية  والمواد االبيض االسمنت لصناعة  الخيمة رأس شركة 

807 FCEM  0 0209 اسمنت الفجيره 

804 SCEM  0 0210 اسمنت الشارقه 

علي األوراق المالية المدرجة  المرهونة الكميات  



 

    الواردة المعلومات إن
 
اء توصية تعتب   ال التقرير   هذا ف    الدخول أو أسهم بيع  أو لشر

 
   بالمعلومات المتداولي    تزويد إىل فقط تهدف وإنما  أخري عقود أو اتفاقيات أي ف

   دون ألخر  وقت من للتغب   قابلة المعلومات هذه بأن علما  أهمية وذات مفيدة يجدونها  قد الت 
 عىل مسئولية أدن 

كة كة  أن  كما .  )الموقع الرسم  لبورصة الكويت(  منها   موثوق  جهات  عن  صادرة  كانت  وإن  الخصوص  بهذا  ’الوسيط ألعمال المالية  شر ار  أي  عن  مسئولة  غب    الشر ة  أض  أو بيانات خاطئة نتجت عن    التقرير   بهذا   الواردة  المعلومات  استخدام  نتيجة  بالغب    تلحق  قد  محتملة  أو  مباشر
   صورها  بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع  الخاصة  مسؤوليتهم عىل يكون المعلومات  هذه عىل المتداولي    من اعتماد أي أن عىل التأكيد  وجب السهو او الخطأ، لذا 

كة عىل مسؤولية أدن   ودون االستخدام ذلك نتيجة تنشأ  قد الت   الوسيط ألعمال المالية شر
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السهم اسم كود السهم  رقم السهم    السهمكود  
 بالمقاصة 

 عدد االسهم 

806 QCEM 10,013 0211 اسمنت ام القيوين 

805 GCEM  0 0212 اسمنت الخليج 

242 TAMINV  15,415,882 0213 شركة التمدين االستثمارية 

640 UPAC 0 0214 الجوية للخدمات المتحده المشاريع شركة 

524 NCCI 0 0215 )قابضة.ك.م.ش (القابضة االستهالكية الوطنية الشركة 

818 AUB 871,679,035 0217 ي المتحد البنك االهل 

642 ALAFCO 2,905,741 0222 الطائرات وتأجير شراء  لتمويل أالفكو شركة 

644 MASHAER  221,803 0224 شركة مشاعر القابضة 

429 ARKAN  0 0225 شركة أركان الكويت العقارية 

645 OULAFUEL 14,915 0226 للوقود   المحلي للتسويق األولى الشركة 

430 TAMKEEN 0 0229 ) ك م ش ( القابضة تمكين شركة 

649 HAYATCOMM  0 0231 شركة حيات لالتصاالت 

2003 SANAD  0 0232 القابضة شركة البريق 

650 MUBARRAD   81,993,060 0233 مبرد للنقل شركة 

526 ALQURAIN 576,529 0234 البترولية  الكيماويات لصناعة القرين شركة 

651 MUNTAZAHAT  0 0235 لكويتية للمنتزهات ا ةالشرك 

431 ARGAN  37,980,584 0236 شركة أرجان العالمية العقارية 

652 ATC  27,191,250 0238 شركة التقدم التكنولوجى 

432 ABYAAR 184,666,515 0239 شركة ابيارللتطوير العقارى 

433 MUNSHAAT  80,370,000 0240 شركة منشات للمشاريع العقارية 

653 YIACO 1,312,869 0241 كة ياكو الطبية شر 

437 REAM 27,431,250 0242 ع .ك.م.ش العقارية ريم شركة 

527 SALBOOKH  0 0243 شركة الصلبوخ التجارية 

434 FIRSTDUBAI 636,755,000 0244 العقارى للتطوير  االولى دبي  شركة 

654 JAZEERA 106,730,816 0245 ك. م. ش الجزيرة طيران  شركة 

820 ITHMR  0 0248 بنك االثمار 

2007 EFFECT  0 0249 شركة الصفاة العقارية 

245 KSHC  0 0252 الشركة الكويتية السورية القابضة 

2008 AJWAN  0 0253 اجوان الخليج العقارية شركة 

438 MENA 0 0254 م ك م ش العقارية مينا  شركة 

2010 SPEC 48,675,000 0255 م .ك.م.  ش  القابضة الخصوصية مجموعة  شركة 

655 SOOR 7,062 0256 ك. م. ش الوقود لتسويق  السور شركة 

2011 MASAKEN 0 0257 م.ك.م .ش العقاري  للتطوير الدولية المساكن 

2012 DALQAN 28,307,768 0258 )مقفلة ك م ش( العقارية دلقان  شركة 

2013 ALEID 0 0259 )مقفلة ك م ش( لالغذية العيد شركة 

2014 MIDAN 20,000,000 0260 واالسنان   الفم طب لخدمات الميدان عيادة شركة 

439 ALMUDON  0 0262 الشركة العالمية للمدن العقارية 

435 KBT 0 0264 العقاري الكويتية االعمال مدينة  شركة 

علي األوراق المالية المدرجة  المرهونة الكميات  



 

    الواردة المعلومات إن
 
اء توصية تعتب   ال التقرير   هذا ف    الدخول أو أسهم بيع  أو لشر

 
   بالمعلومات المتداولي    تزويد إىل فقط تهدف وإنما  أخري عقود أو اتفاقيات أي ف

   دون ألخر  وقت من للتغب   قابلة المعلومات هذه بأن علما  أهمية وذات مفيدة يجدونها  قد الت 
 عىل مسئولية أدن 

كة كة  أن  كما .  )الموقع الرسم  لبورصة الكويت(  منها   موثوق  جهات  عن  صادرة  كانت  وإن  الخصوص  بهذا  ’الوسيط ألعمال المالية  شر ار  أي  عن  مسئولة  غب    الشر ة  أض  أو بيانات خاطئة نتجت عن    التقرير   بهذا   الواردة  المعلومات  استخدام  نتيجة  بالغب    تلحق  قد  محتملة  أو  مباشر
   صورها  بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع  الخاصة  مسؤوليتهم عىل يكون المعلومات  هذه عىل المتداولي    من اعتماد أي أن عىل التأكيد  وجب السهو او الخطأ، لذا 

كة عىل مسؤولية أدن   ودون االستخدام ذلك نتيجة تنشأ  قد الت   الوسيط ألعمال المالية شر
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السهم اسم كود السهم  رقم السهم    السهمكود  
 بالمقاصة 

 عدد االسهم 

657 FUTUREKID 0 0266 العقارية  الترفيهية المستقبل طفل  شركة 

436 MANAZEL  66,220 0267 شركة منازل القابضة 

2017 THURAYA  0 0268 شركة دار الثريا العقارية 

247 ASIYA  273,281 0270 شركة آسيا كابيتال االستثمارية 

2019 AMAR 0 0271 مقفلة   ك م ش واإلجارة  للتمويل  عمار شركة 

658 LOGISTICS 292,319,741 0272 ك م ش لوجستيك  ال جي  كي شركة 

249 GNAHC 0 0274 المغاربية القابضة  الشركة الخليجية 

250 AMWAL  0 0275 شركة اموال الدولية لالستثمار 

660 ALRAI  0 0278 اإلعالمية شركة مجموعة الراي 

529 WARBACAP 0 0279 )ع.ك.م.ش( القابضة كابيتال وربة  شركة 

440 MARAKEZ 0 0280 ك  م ش العقارية التجارة مراكز  شركة 

441 REMAL 0 0281 ك  م ش العقارية تالكوي رمال شركة 

661 JIYAD 6,000,000 0282 ك  م ش القابضة زيما شرك 

252 ALIMTIAZ  4,241,162 0283 االمتياز االستثمارية مجموعة 

822 VIVA 0 0315 شركة االتصاالت الكويتية 

823 MEZZAN 40,000 0388 ) مقفلة ( ك.م.ش القابضة ميزان  شركة 

821 WARBABANK 103,981,500 0441 بنك وربة 

826 AZNOULA 440,000,000 0479 شركة شمال الزور االولي للطاقة والمياة ش. م. ك. ع 

637 PAPCO  0 0502 شركة النخيل لالنتاج الزراعي 

827 BOURSA   0 0702 عامة  (ش.م.ك)وراق المالية  أللشركة بورصة الكويت 

825 ALMANAR  0 0883 شركة المنار للتمويل والإلجارة 

824 INTEGRATEDHLD  1,041,246 0888 الشركة المتكاملة القابضة 

3001 BAITAKREIT 0 5034 صندوق بيتك كابيتال ريت 

 

علي األوراق المالية المدرجة  المرهونة الكميات  


