
ة قةالحال السا
الفرق
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(%)

ةاجما عدد االسهم قةالحال السا
الفرق

Difference 
(%)

اجما عدد االسهم التغ  عدد االسهم

1 (NBK)  ت الوط  1,320,715,703    19.2819.280.000.00 5,529,469,478      80.7280.720.00 6,850,185,181  بنك ال

2 (GBK)   376,138,983        609,626              12.3412.320.02 2,671,988,915      0.02-87.6687.68 3,048,127,898  بنك الخليج 

3 (KIB)  ت الدو  52,673,374          113,276              4.654.640.01 1,080,087,350      0.01-95.3595.36 1,132,760,724  بنك ال

4 (BURG)  85,312,500         3.253.250.000.00 2,539,687,500      96.7596.750.00 2,625,000,000  بنك برقان 

5(KFH) ل ال ت التم  770,483,467       10.0410.040.000.00 6,903,654,655      89.9689.960.00 7,674,138,122  ب

6 (BOUBYAN)  ان  151,111,343       (605,657)            0.02-4.995.01 2,877,172,090      95.0194.990.02 3,028,283,433  بنك ب

7(WARBABANK) ة  59,850,000          157,500              3.803.790.01 1,515,150,000      0.01-96.2096.21 1,575,000,000  بنك ور

8(AUB)   5,427,257,021    56.2356.230.000.00 4,224,631,688      43.7743.770.00 9,651,888,709  البنك االه المتحد 

9( KPROJ) ضة ت القا ـــع ال ـ  45,400,000          400,000              2.272.250.02 1,954,600,000      0.02-97.7397.75 2,000,000,000  كة مشار

10( MABANEE) ا ش م ك م  141,673,046       (884,075)            0.08-12.8212.90 963,420,916         87.1887.100.08 1,105,093,962  كةالم

11
ضة  ةالقا مجموعة الصناعات الوطن

(NIND)
  1,427,845,728 93.7893.81-0.03      1,339,033,724 6.226.190.03              428,354          88,812,004 

12(BPCC) ات ماو وك ان للب  31,928,918         (53,482)              0.01-5.975.98 502,893,832         94.0394.020.01 534,822,750     كة ب

13(AGLTY) ة لي للمخازن العموم  220,375,134       (202,737)            0.01-10.8710.88 1,806,995,007      89.1389.120.01 2,027,370,141  كة أج

14(ZAIN)  554,296,246       12.8112.810.000.00 3,772,762,663      87.1987.190.00 4,327,058,909  كة االتصاالت المتنقلة 

15
ضة  كة هيومن سوفت القا

(HUMANSOFT)
     122,236,800 47.3147.200.11           57,830,230 52.6952.80-0.11            (134,460)         64,406,570 

16
ة  ول ات الب ماو ن لصناعة ال كة الق

(ALQURAIN)
  1,099,192,576 97.8797.88-0.01      1,075,779,774 2.132.120.01              109,919          23,412,802 

17
ة  ت لألو ا رق المال كة بورصة ال

(BOURSA)  ( عامة )ش.م.ك
     200,775,750 89.7689.750.01         180,216,313 10.2410.25-0.01              (20,078)         20,559,437 

18
ضة  املة القا كة المت ال
(INTEGRATEDHLD)

     220,000,000 92.8892.880.00         204,336,000 7.127.120.000.00         15,664,000 

19(MEZZAN) ضة ش.م.ك ان القا  21,170,100         6.806.800.000.00 290,154,900         93.2093.200.00 311,325,000     كة م

20
اة    كة شمال الزور االو للطاقة والم

(AZNOULA)
  1,100,000,000 98.5498.56-0.02      1,083,940,000 1.461.440.02              220,000          16,060,000 
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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

              جدول نسب الملكيات في السوق األول      
     Holdings in Premier Market as of      

(17/12/2020)

ة ات االجن سب المل ع  مجم
ي  ن غ ال ثم  المس

(Foreigner %) اسم البنك
(Bank Name) م

ي  ن ال ثم ات المس سب مل ع  مجم
(KWT %) 


