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ي 1
 6,850,185,181 79.8979.97-0.08      5,472,612,941 20.1120.030.08      5,480,148     1,377,572,240   (NBK) بنك الكويت الوطنى

 3,048,127,898 87.0787.08-0.01      2,654,004,961 12.9312.920.01         304,813        394,122,937   (GBK) بنك الخليج  2

 1,132,760,724 95.3495.340.00      1,079,974,074 4.664.660.000.00         52,786,650   (KIB) بنك الكويت الدولي 3

 2,625,000,000 97.4797.450.02      2,558,587,500 2.532.55-0.02       (525,000)         66,412,500   (BURG)  بنك برقان4

ي 5
 7,674,138,122 89.4189.42-0.01      6,861,446,895 10.5910.580.01         767,414        812,691,227  (KFH)بيت التمويل الكوين 

 3,028,283,433 94.9594.96-0.01      2,875,355,120 5.055.040.01         302,828        152,928,313   (BOUBYAN) بنك بوبيان 6

 1,575,000,000 95.9295.910.01      1,510,740,000 4.084.09-0.01       (157,500)         64,260,000  (WARBABANK)بنك وربة 7

 9,651,888,709 44.0944.090.00      4,255,517,732 55.9155.910.000.00    5,396,370,977  (AUB)البنك االهلي المتحد   8

9(NINV) كة االستثمارات الوطنية  10,611,566          79,786           1.331.320.01 787,250,537         0.01-98.6798.68 797,862,103     شر

كة عقارات الكويت 10  947,365,059 98.3698.360.00         931,828,272 1.641.640.000.00         15,536,787     (KRE)شر

كة مشاري    ع الكويت القابضة 11  2,000,000,000 97.7697.78-0.02      1,955,200,000 2.242.220.02         400,000          44,800,000  ( KPROJ)شر

ي ش م ك م 12
ى
كةالمبان  1,105,093,962 87.1187.12-0.01         962,647,350 12.8912.880.01         110,509        142,446,612  ( MABANEE)شر

13
مجموعة الصناعات الوطنيةالقابضة 

(NIND)
  1,427,845,728 93.1793.160.01      1,330,323,865 6.836.84-0.01       (142,785)         97,521,863 

14
كة الخليج للكابالت والصناعات  شر

(CABLE)الكهربائية 
     209,931,309 97.5397.530.00         204,746,006 2.472.470.000.00           5,185,303 

وكيماويات 15 كة بوبيان للبي   534,822,750 93.1893.19-0.01         498,347,838 6.826.810.01           53,482          36,474,912     (BPCC)شر

ي للمخازن العمومية 16
كة أجيلين   2,027,370,141 88.9288.94-0.02      1,802,737,529 11.0811.060.02         405,474        224,632,612  (AGLTY)شر

كة االتصاالت المتنقلة  17  4,327,058,909 87.4487.420.02      3,783,580,310 12.5612.58-0.02       (865,412)       543,478,599  (ZAIN)شر

18
كة هيومن سوفت القابضة  شر

(HUMANSOFT)
     122,236,800 55.2555.130.12           67,535,832 44.7544.87-0.12       (146,684)         54,700,968 

19
ولية  كة القرين لصناعة الكيماويات البي  شر

(ALQURAIN)
  1,099,192,576 96.2996.290.00      1,058,412,531 3.713.710.000.00         40,780,045 

20
اء وتأجير الطائرات  كة االفكو لتمويل شر شر

(ALAFCO)
     952,093,482 84.1584.16-0.01         801,186,665 15.8515.840.01           95,209        150,906,817 

21
مجموعة االمتياز االستثمارية 

(ALIMTIAZ)
  1,133,617,350 71.4071.380.02         809,402,788 28.6028.62-0.02       (226,723)       324,214,562 

22
كة بورصة الكويت لألو ا رق المالية  شر

(BOURSA)  (عامة  )ك.م.ش
     200,775,750 92.4092.54-0.14         185,516,793 7.607.460.14         281,086          15,258,957 

23
كة المتكاملة القابضة  الشر

(INTEGRATEDHLD)
     220,000,000 95.7595.750.00         210,650,000 4.254.250.000.00           9,350,000 

ان القابضة ش24 ى كة مير  311,325,000 94.3594.340.01         293,735,138 5.655.66-0.01         (31,132)         17,589,863     (MEZZAN)ك .م.شر

25
كة شمال الزور االولي للطاقة والمياة   

شر

(AZNOULA)
  1,100,000,000 98.2898.280.00      1,081,080,000 1.721.720.000.00         18,920,000 
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كة الوسيط العمال المالية ي مسئولية عل شر
ى
ي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية علما بأن هذه المعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدن

ى بالمعلومات الن  ي أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إل تزويد المتداولير
ى
اء أو بيع أسهم أو الدخول ف ي هذا التقرير ال تعتير توصية لشر

ى
بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات ’ إن المعلومات الواردة ف

ي قد تنشأ نتيجة ذلك . موثوق منها
ى عل هذه المعلومات يكون عل مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها الن  ة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام المعلومات الواردة بهذا التقرير أو بيانات خاطئة نتجت عن السهو او الخطأ، لذا وجب التأكيد عل أن أي اعتماد من المتداولير ار مباشر كة غير مسئولة عن أي أضى كما أن الشر

كة الوسيط العمال المالية  مسؤولية عل شر
ى
.االستخدام ودون أدن

عدد االسهم 

المصدرة
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