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 التغ  عدد 
االسهم

اجما عدد االسهم

1 (NBK)  ت الوط  1,365,926,925     685,019        19.9419.930.01 5,484,258,256     0.01-80.0680.07 6,850,185,181  بنك ال

2 (GBK)   384,064,115       (1,524,064)    0.05-12.6012.65 2,664,063,783     87.4087.350.05 3,048,127,898  بنك الخليج 

3 (KIB)  ت الدو  54,712,343         (1,132,761)    0.10-4.834.93 1,078,048,381     95.1795.070.10 1,132,760,724  بنك ال

4 (BURG)  67,725,000         2.582.580.000.00 2,557,275,000     97.4297.420.00 2,625,000,000  بنك برقان 

5(KFH) ل ال ت التم  809,621,572       (767,414)       0.01-10.5510.56 6,864,516,550     89.4589.440.01 7,674,138,122  ب

6 (BOUBYAN)  ان  154,139,627       (302,828)       0.01-5.095.10 2,874,143,806     94.9194.900.01 3,028,283,433  بنك ب

7(WARBABANK) ة  64,575,000         4.104.100.000.00 1,510,425,000     95.9095.900.00 1,575,000,000  بنك ور

8(AUB)   5,407,953,244    (1,930,378)    0.02-56.0356.05 4,243,935,465     43.9743.950.02 9,651,888,709  البنك االه المتحد 

9(NINV) ة ثمارات الوطن  8,537,125           1.071.070.000.00 789,324,978        98.9398.930.00 797,862,103     كة االس

10(KRE) ت  18,947,301          568,419        2.001.940.06 928,417,758        0.06-98.0098.06 947,365,059     كة عقارات ال

11( KPROJ) ضة ت القا ــــع ال  44,600,000         (200,000)       0.01-2.232.24 1,955,400,000     97.7797.760.01 2,000,000,000  كة مشار

12( MABANEE) ا ش م ك م  142,778,140        110,509        12.9212.910.01 962,315,822        0.01-87.0887.09 1,105,093,962  كةالم

13
ضة  ةالقا مجموعة الصناعات الوطن

(NIND)
  1,427,845,728 93.1593.120.03     1,330,038,296 6.856.88-0.03       (428,354)         97,807,432 

14
الت والصناعات  ا كة الخليج لل

(CABLE) ة ائ ه ال
     209,931,309 97.5997.590.00        204,871,964 2.412.410.000.00           5,059,345 

15(BPCC) ات ماو وك ان للب  35,833,124          53,482          6.706.690.01 498,989,626        0.01-93.3093.31 534,822,750     كة ب

16(AGLTY) ة لي للمخازن العموم  221,388,819       10.9210.920.000.00 1,805,981,322     89.0889.080.00 2,027,370,141  كة أج

17(ZAIN)  545,642,128       12.6112.610.000.00 3,781,416,781     87.3987.390.00 4,327,058,909  كة االتصاالت المتنقلة 

18
ضة  كة هيومن سوفت القا

(HUMANSOFT)
     122,236,800 54.0254.03-0.01          66,032,319 45.9845.970.01          12,224          56,204,481 

19
ة  ول ات الب ماو ن لصناعة ال كة الق

(ALQURAIN)
  1,099,192,576 96.1496.15-0.01     1,056,763,743 3.863.850.01        109,919          42,428,833 

20
اء وتأج الطائرات  ل  كة االفكو لتم

(ALAFCO)
     952,093,482 83.8483.85-0.01        798,235,175 16.1616.150.01          95,209        153,858,307 

21
ة  ثمار از االس مجموعة االمت

(ALIMTIAZ)
  1,133,617,350 71.2971.290.00        808,155,809 28.7128.710.000.00       325,461,541 

22
ة  ت لألو ا رق المال كة بورصة ال

(BOURSA)  ( عامة )ش.م.ك
     200,775,750 93.2093.200.00        187,122,999 6.806.800.000.00         13,652,751 

23
ضة  املة القا كة المت ال
(INTEGRATEDHLD)

     220,000,000 95.6695.660.00        210,452,000 4.344.340.000.00           9,548,000 

24(MEZZAN) ضة ش.م.ك ان القا  16,998,345         5.465.460.000.00 294,326,655        94.5494.540.00 311,325,000     كة م

25
اة    كة شمال الزور االو للطاقة والم

(AZNOULA)
  1,100,000,000 98.2798.270.00     1,080,970,000 1.731.730.000.00         19,030,000 
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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      

(23/06/2021)

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 %) 


