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االسهم

اجما عدد االسهم

1 (NBK)  ت الوط  1,350,856,518    (685,019)       0.01-19.7219.73 5,499,328,663     80.2880.270.01 6,850,185,181  بنك ال

2 (GBK)   364,860,909       (304,813)       0.01-11.9711.98 2,683,266,989     88.0388.020.01 3,048,127,898  بنك الخليج 

3 (KIB)  ت الدو  51,767,165          566,380        4.574.520.05 1,080,993,559     0.05-95.4395.48 1,132,760,724  بنك ال

4 (BURG)  68,775,000         2.622.620.000.00 2,556,225,000     97.3897.380.00 2,625,000,000  بنك برقان 

5(KFH) ل ال ت التم  787,366,571       10.2610.260.000.00 6,886,771,551     89.7489.740.00 7,674,138,122  ب

6 (BOUBYAN)  ان  152,625,485       5.045.040.000.00 2,875,657,948     94.9694.960.00 3,028,283,433  بنك ب

7(WARBABANK) ة  66,150,000         4.204.200.000.00 1,508,850,000     95.8095.800.00 1,575,000,000  بنك ور

8(AUB)   5,344,250,778    (965,189)       0.01-55.3755.38 4,307,637,931     44.6344.620.01 9,651,888,709  البنك االه المتحد 

9(NINV) ة ثمارات الوطن  8,856,269           1.111.110.000.00 789,005,834        98.8998.890.00 797,862,103     كة االس

10(KRE) ت  15,915,733          947,365        1.681.580.10 931,449,326        0.10-98.3298.42 947,365,059     كة عقارات ال

11( KPROJ) ضة ت القا ــــع ال  45,800,000         2.292.290.000.00 1,954,200,000     97.7197.710.00 2,000,000,000  كة مشار

12( MABANEE) ا ش م ك م  142,225,593       12.8712.870.000.00 962,868,369        87.1387.130.00 1,105,093,962  كةالم

13
ضة  ةالقا مجموعة الصناعات الوطن

(NIND)
  1,427,845,728 93.4493.440.00     1,334,179,048 6.566.560.000.00         93,666,680 

14
الت والصناعات  ا كة الخليج لل

(CABLE) ة ائ ه ال
     209,931,309 97.9897.970.01        205,690,697 2.022.03-0.01         (20,993)           4,240,612 

15(BPCC) ات ماو وك ان للب  34,335,621         6.426.420.000.00 500,487,129        93.5893.580.00 534,822,750     كة ب

16(AGLTY) ة لي للمخازن العموم  225,443,560        608,211        11.1211.090.03 1,801,926,581     0.03-88.8888.91 2,027,370,141  كة أج

17(ZAIN)  554,296,246       (432,706)       0.01-12.8112.82 3,772,762,663     87.1987.180.01 4,327,058,909  كة االتصاالت المتنقلة 

18
ضة  كة هيومن سوفت القا

(HUMANSOFT)
     122,236,800 51.5551.60-0.05          63,013,070 48.4548.400.05          61,118          59,223,730 

19
ة  ول ات الب ماو ن لصناعة ال كة الق

(ALQURAIN)
  1,099,192,576 96.2596.250.00     1,057,972,854 3.753.750.000.00         41,219,722 

20
اء وتأج الطائرات  ل  كة االفكو لتم

(ALAFCO)
     952,093,482 83.9483.940.00        799,187,269 16.0616.060.000.00       152,906,213 

21
ة  ثمار از االس مجموعة االمت

(ALIMTIAZ)
  1,133,617,350 71.5971.60-0.01        811,556,661 28.4128.400.01        113,362        322,060,689 

22
ة  ت لألو ا رق المال كة بورصة ال

(BOURSA)  ( عامة )ش.م.ك
     200,775,750 92.1092.16-0.06        184,914,466 7.907.840.06        120,465          15,861,284 

23
ضة  املة القا كة المت ال
(INTEGRATEDHLD)

     220,000,000 93.8693.860.00        206,492,000 6.146.140.000.00         13,508,000 

24(MEZZAN) ضة ش.م.ك ان القا  15,068,130         4.844.840.000.00 296,256,870        95.1695.160.00 311,325,000     كة م

25
اة    كة شمال الزور االو للطاقة والم

(AZNOULA)
  1,100,000,000 98.2998.290.00     1,081,190,000 1.711.710.000.00         18,810,000 
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انت صادرة عن جهات  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  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 موثوق منها. 

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

عدد االسهم 
المصدرة

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

(14/04/2021)

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 %) 


