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ي 1
 7,552,329,162 76.3176.34-0.03     5,763,182,384 23.6923.660.03           2,265,699     1,789,146,778     (NBK) بنك الكويت الوطنى

 3,200,534,293 83.5383.56-0.03     2,673,406,295 16.4716.440.03              960,160        527,127,998     (GBK) بنك الخليج  2

 1,178,071,152 94.1794.18-0.01     1,109,389,604 5.835.820.01              117,807          68,681,548     (KIB) بنك الكويت الدولي 3

 3,287,812,500 82.2682.260.00     2,704,554,563 17.7417.740.000.00       583,257,938     (BURG)  بنك برقان4

ي 5
 9,285,707,127 88.4788.53-0.06     8,215,065,095 11.5311.470.06           5,571,424     1,070,642,032    (KFH)بيت التمويل الكوين 

 3,738,682,484 94.3494.36-0.02     3,527,073,055 5.665.640.02              747,736        211,609,429     (BOUBYAN) بنك بوبيان 6

 2,000,000,000 95.9796.00-0.03     1,919,400,000 4.034.000.03              600,000          80,600,000    (WARBABANK)بنك وربة 7

   -                        -11,147,931,458 0.00                         -   0.00  (AUB)البنك االهلي المتحد   8

9(NINV) كة االستثمارات الوطنية  65,584,265         8.228.220.000.00 732,277,838        91.7891.780.00 797,862,103       شر

كة عقارات الكويت 10  947,365,059 98.6898.70-0.02        934,859,840 1.321.300.02              189,473          12,505,219       (KRE)شر

كة مشاري    ع الكويت القابضة 11  2,640,000,000 97.3297.320.00     2,569,248,000 2.682.680.000.00         70,752,000    ( KPROJ)شر

ي ش م ك م 12
ى
كةالمبان  1,241,683,574 84.9184.92-0.01     1,054,313,523 15.0915.080.01              124,168        187,370,051    ( MABANEE)شر

13
مجموعة الصناعات الوطنيةالقابضة 

(NIND)
    2,023,971,319 92.3392.330.00     1,868,732,719 7.677.670.000.00       155,238,600 

14
كة الخليج للكابالت والصناعات  شر

(CABLE)الكهربائية 
       209,931,309 97.5897.560.02        204,850,971 2.422.44-0.02               (41,986)           5,080,338 

وكيماويات 15 كة بوبيان للبي   534,822,750 92.8592.850.00        496,582,923 7.157.150.000.00         38,239,827       (BPCC)شر

ي للمخازن العمومية 16
كة أجيلين   2,230,107,155 88.7088.690.01     1,978,105,046 11.3011.31-0.01             (223,011)       252,002,109    (AGLTY)شر

كة االتصاالت المتنقلة  17  4,327,058,909 86.3386.320.01     3,735,549,956 13.6713.68-0.01             (432,706)       591,508,953    (ZAIN)شر

18
كة هيومن سوفت القابضة  شر

(HUMANSOFT)
       122,236,800 55.8755.860.01          68,293,700 44.1344.14-0.01               (12,224)         53,943,100 

19
ولية  كة القرين لصناعة الكيماويات البي  شر

(ALQURAIN)
    1,099,192,576 95.9995.990.00     1,055,114,954 4.014.010.000.00         44,077,622 

20
اء وتأجير الطائرات  كة االفكو لتمويل شر شر

(ALAFCO)
       952,093,482 99.4599.450.00        946,856,968 0.550.550.000.00           5,236,514 

21
مجموعة االمتياز االستثمارية 

(ALIMTIAZ)
    1,133,617,350 94.7694.760.00     1,074,215,801 5.245.240.000.00         59,401,549 

22
كة بورصة الكويت لألو ا رق المالية  شر

(BOURSA)  (عامة  )ك.م.ش
       200,775,750 90.9690.98-0.02        182,625,622 9.049.020.02                40,155          18,150,128 

23
كة المتكاملة القابضة  الشر

(INTEGRATEDHLD)
       253,000,000 93.5193.56-0.05        236,580,300 6.496.440.05              126,500          16,419,700 

ان القابضة ش24 ى كة مير  311,325,000 94.6894.74-0.06        294,762,510 5.325.260.06              186,795          16,562,490       (MEZZAN)ك .م.شر

25
كة شمال الزور االولي للطاقة والمياة   

شر

(AZNOULA)
    1,100,000,000 98.0398.04-0.01     1,078,330,000 1.971.960.01              110,000          21,670,000 

26
ان الجزيرة ش  كة طير      ك.م .شر

(JAZEERA)
       220,000,000 83.6283.63-0.01        183,964,000 16.3816.370.01                22,000          36,036,000 

27
كة أوالد علي الغانم للسيارات  شر

(ALGHANIM)
       277,500,000 93.9693.920.04        260,739,000 6.046.08-0.04             (111,000)         16,761,000 

            قائمة نسب ملكيات االجانب في شركات السوق األول      

      The list of Premier Market companies with their respective Foreign ownership as of     
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مجموع نسب الملكيات االجنبية
ى   غير الكويتيير

( %Foreigner)
كة اسم الشر

(Company Name) م

ى مجموع نسب ملكيات الكويتيير

  ( %KUWITI)

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 موثوق ’ إن المعلومات الواردة ف

ي قد تنشأ نتيجة ذلك االستخدام ودون . 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
كات السوق األول . أدن ي شر

ى
ة التسوية - قائمة نسب ملكيات االجانب ف ي تم عمل التسوية لها وفقا لفي 

T+3للصفقات الن 

عدد االسهم المصدرة 

  number of 

shares issue
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