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ي 1
 6,850,185,181 79.0979.070.02      5,417,811,460 20.9120.93-0.02      (1,370,037)    1,432,373,721   (NBK) بنك الكويت الوطنى

 3,048,127,898 90.2890.280.00      2,751,849,866 9.729.720.000.00       296,278,032   (GBK) بنك الخليج  2

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

 2,625,000,000 97.4097.390.01      2,556,750,000 2.602.61-0.01         (262,500)         68,250,000   (BURG)  بنك برقان4

ي 5
 7,674,138,122 89.0289.020.00      6,831,517,756 10.9810.980.000.00       842,620,366  (KFH)بيت التمويل الكوين 

 3,028,283,433 94.7594.750.00      2,869,298,553 5.255.250.000.00       158,984,880   (BOUBYAN) بنك بوبيان 6

 1,575,000,000 95.8495.85-0.01      1,509,480,000 4.164.150.01          157,500          65,520,000  (WARBABANK)بنك وربة 7

 9,651,888,709 44.2344.220.01      4,269,030,376 55.7755.78-0.01         (965,189)    5,382,858,333  (AUB)البنك االهلي المتحد   8

9(NINV) كة االستثمارات الوطنية  11,728,573          79,786            1.471.460.01 786,133,530         0.01-98.5398.54 797,862,103     شر

كة عقارات الكويت 10  947,365,059 97.9197.98-0.07         927,565,129 2.092.020.07          663,156          19,799,930     (KRE)شر

كة مشاري    ع الكويت القابضة 11  2,000,000,000 97.8997.890.00      1,957,800,000 2.112.110.000.00         42,200,000  ( KPROJ)شر

ي ش م ك م 12
ى
كةالمبان  1,105,093,962 86.8886.89-0.01         960,105,634 13.1213.110.01          110,509        144,988,328  ( MABANEE)شر

13
مجموعة الصناعات الوطنيةالقابضة 

(NIND)
  1,427,845,728 93.0492.990.05      1,328,467,665 6.967.01-0.05         (713,923)         99,378,063 

14
كة الخليج للكابالت والصناعات  شر

(CABLE)الكهربائية 
     209,931,309 97.7697.750.01         205,228,848 2.242.25-0.01           (20,993)           4,702,461 

وكيماويات 15 كة بوبيان للبي   534,822,750 93.2493.240.00         498,668,732 6.766.760.000.00         36,154,018     (BPCC)شر

ي للمخازن العمومية 16
كة أجيلين   2,027,370,141 88.6088.62-0.02      1,796,249,945 11.4011.380.02          405,474        231,120,196  (AGLTY)شر

كة االتصاالت المتنقلة  17  4,327,058,909 87.2687.240.02      3,775,791,604 12.7412.76-0.02         (865,412)       551,267,305  (ZAIN)شر

18
كة هيومن سوفت القابضة  شر

(HUMANSOFT)
     122,236,800 57.5457.420.12           70,335,055 42.4642.58-0.12         (146,684)         51,901,745 

19
ولية  كة القرين لصناعة الكيماويات البي  شر

(ALQURAIN)
  1,099,192,576 96.3396.330.00      1,058,852,208 3.673.670.000.00         40,340,368 

20
اء وتأجير الطائرات  كة االفكو لتمويل شر شر

(ALAFCO)
     952,093,482 84.1284.110.01         800,901,037 15.8815.89-0.01           (95,209)       151,192,445 

21
مجموعة االمتياز االستثمارية 

(ALIMTIAZ)
  1,133,617,350 71.5271.520.00         810,763,129 28.4828.480.000.00       322,854,221 

22
كة بورصة الكويت لألو ا رق المالية  شر

(BOURSA)  (عامة  )ك.م.ش
     200,775,750 91.7191.670.04         184,131,440 8.298.33-0.04           (80,310)         16,644,310 

23
كة المتكاملة القابضة  الشر

(INTEGRATEDHLD)
     220,000,000 95.9895.980.00         211,156,000 4.024.020.000.00           8,844,000 

ان القابضة ش24 ى كة مير  311,325,000 94.6494.630.01         294,637,980 5.365.37-0.01           (31,132)         16,687,020     (MEZZAN)ك .م.شر

25
كة شمال الزور االولي للطاقة والمياة   

شر

(AZNOULA)
  1,100,000,000 98.3198.32-0.01      1,081,410,000 1.691.680.01          110,000          18,590,000 

www.waseet.com.kw         

Tel No: (+965) 1880014

       Whatsapp: (+965) 99960789

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

جدول نسب الملكيات في السوق األول                    

      Holdings in Premier Market as of     

(26/09/2021)

مجموع نسب الملكيات االجنبية
ى  المستثمرين غير الكويتيير

( %Foreigner) اسم البنك

(Bank Name) م

ى مجموع نسب ملكيات المستثمرين الكويتيير

 ( %KWT)
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