
ة قةالحال السا
الفرق

Difference 
(%)

ةاجما عدد االسهم قةالحال السا
الفرق

Difference 
(%)
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1 (NBK)  ت الوط  1,246,048,684      98,642,667   18.1916.751.44 5,604,136,497     1.44-81.8183.25 6,850,185,181   بنك ال

2 (GBK)   384,368,928         4,572,192     12.6112.460.15 2,663,758,970     0.15-87.3987.54 3,048,127,898   بنك الخليج 

3 (CBK)    1,195,234            0.060.0600 1,990,861,211     99.9499.940 1,992,056,445   البنك التجاري ال 

4(ABK) 4,209,832             1,133,416     0.260.190.07 1,614,956,402     0.07-99.7499.81 1,619,166,234   البنك االه ال 

5(ALMUTAHED) 6,064,430            (216,587)       0.01-0.280.29 2,160,019,914     99.7399.720.01 2,165,867,757   البنك االه المتحد 

6 (KIB)  ت الدو  43,498,012           1,132,761     3.843.740.10 0.11,089,262,712-96.1696.26 1,132,760,724   بنك ال

7 (BURG)  85,837,500          (2,362,500)    0.09-3.273.36 2,539,162,500     96.7396.640.09 2,625,000,000   بنك برقان 

8(KFH) ل ال ت التم  731,345,363         73,671,726   9.538.570.96 6,942,792,759     0.96-90.4791.43 7,674,138,122   ب

9 (BOUBYAN)  ان  145,660,433         16,352,731   4.814.270.54 2,882,623,000     0.54-95.1995.73 3,028,283,433   بنك ب

10(WARBABANK) ة  49,770,000           1,890,000     3.163.040.12 1,525,230,000     0.12-96.8496.96 1,575,000,000   بنك ور
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انت صادرة عن جهات موثوق  ن  ة’ بهذا الخصوص و ط العمال المال كة الوس ة ع  لة للتغ من وقت ألخر دون أد مسئول أن هذه المعلومات قا ة علما  دة وذات أهم جدونها مف المعلومات ال قد  د المتداول  نما تهدف فقط إ تزو ات أو عقود أخري و اء أو بيع أسهم أو الدخول  أي اتفاق ة ل ر ال تعت توص إن المعلومات الواردة  هذا التق
جة ذلك االستخدام  شأ ن مختلف صورها ال قد ت عات  افة الت كون ع مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم ل د ع أن أي اعتماد من المتداول ع هذه المعلومات  انات خاطئة نتجت عن السهو او الخطأ، لذا وجب التأ ر أو ب جة استخدام المعلومات الواردة بهذا التق الغ ن ة أو محتملة قد تلحق  ا ار م كة غ مسئولة عن أي أ ما أن ال منها. 

ة. ط العمال المال كة الوس ة ع  ودون أد مسؤول

عدد االسهم المصدرة


