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النسبة املالك الشركة م
 %

أهلية1
13.7خولة محمد الشهاب

29.96الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار

 مستثمر د2
8.3املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

13.7عدنان عبدالعزيز البحر
7.3شركة الصاحلية العقارية

أ صناعية3

20.7الشركة التجارية العقارية
7.6شركة ديوان العمدة للتجارة
7.1شركة مركز زينو للتجارة
5.01مجموعة الصفوة القابضة

7.6شركة جبلة القابضة

كميفك4
47.7بنك الكويت والشرق األوسط

24.8البنك األهلي املتحد

املجموعة د5

5.2شركة البركة لالستثمار والتنمية
8.04املجموعة اخلليجية للمال

املؤسسة العربية املصرفية لالستثمار 
5.6واخلدمات

األمان6
43.5بيت األوراق املالية

6.6مجموعة الصفوة القابضة
5.6عبداللطيف خالد السهلياملال7

شركة عبداهلل حمد الصقر وإخوانه 
6.5وآخرين

شركة اخلير الوطنية لألسهم 
48.6والعقارات

اخلليجي8
30.7بيت التمويل الكويتي

5.8صندوق الوطنية االستثماري

أعيان9

9.6محمد يوسف عبدالرحمن الرومي
11.2املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

9.7شركة أوالد علي الغامن
15.9شركة املثنى لالستثمار

بيان10
7.2شركة بهبهاني املالية

7.3شركة فيصل علي املطوع وأوالده
11.4شركة قاروه العقارية

جلوبل 11

9.1املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
7.02مجموعة دبي كابيتال

7.3بي ان واي نومينيز ليمتد
ذي بنك اف نيويورك انترناشيونال 

11.4نومينيز
7.08بنك أوال

أصول 12

شركة اإلجنازات الكويتية للتجارة 
19.1العامة واملقاوالت

6.01عادل يعقوب يوسف الهاجري
23.9املجموعة الدولية لالستثمار

جلف 13
إنفست

34.9الشركة األهلية القابضة
6.18شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده

7.91حميد عبداهلل حميد الشيبة

مدار14
5.3شركة ادمي لالستثمار

70.7شركة استحواذ القابضة
77.97مدينة الكويت القابضةالسالم15
25.1شركة املدينة للتمويل واالستثماراكتتاب16

قرين قابضة17
6.6شركة لؤلؤة الكويت العقارية

42.6شركة الزمردة القابضة
48.8مجموعة عارف االستثماريةصكوك18

النسبة املالك الشركة م
 %

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة 
5.5واملقاوالت

21.8مدينة الكويت القابضةاملدينة19
50.8مجموعة الصناعات الوطنيةنور20

داماك كويت21

5.08شركة اوراكل إنفست ليمتد
5.9شركة أورينت جراند ليمتد

7حسني علي سجواني
51شركة دراية للتجارة العامة

السورية22

شركة محمد عبداحملسن اخلرافي 
11.9وأوالده

7الشيخة سعاد محمد الصباح
6.98شركة األمانة لالستثمار

5.5صندوق الوطنية االستثماري
6.9مجموعة الصناعات الوطنية
6.2شركة االستثمارات الوطنية

استراتيجيا23

21.8شركة املدينة للتمويل واالستثمار
10.7مجموعة الصناعات الوطنية

5البنك األهلي الكويتي
5.07شركة التخصيص للخدمات البيئية

6.7املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

وثاق24

10.2بيت االستثمار اخلليجي
69.5شركة الدار لالستثمار
6.5شركة وربة للتأمني

6.6الشركة األولى لالستثمار

عقارات ك25

9.6شركة ديوان العمدة للتجارة
7.6محمد عبدالرحمن البحر
9.97شركة كويت القابضة

13.6الشركة الدولية الكويتية لالستثمار

متحدة26
28.9بنك اخلليج املتحد

11.3شركة االستشارات الكويتية املتحدة

ع عقارية27
21.8شركة براري الكويت التجارية

9.5شركة العماد العقارية
9.1شركة النجوم العقارية

اإلمناء28
62.07بيت التمويل الكويتي

5.1الهيئة العامة لشؤون القصر
6.3حميد عبداهلل حميد الشيبةجيزان29
66.7شركة املشروعات الكبرى العقاريةاملستثمرون30

املنتجعات31
13.6الشركة الدولية الكويتية لالستثمار

8.2شركة عقارات الكويت

العقارية32

16.4الشركة الكويتية لالستثمار
6.0ابتسام على محمد البسام
8.7شركة االمتياز لالستثمار

19.3شركة االمتياز األولى القابضة
15.5شركة الدرة الوطنية العقارية وآخرين

أدنك33

20.5شركة الدار لالستثمار
17.2شركة االولى القابضة
8.5شركة وارة العقارية
5.7شركة الدار القابضة

7.9حميد عبداهلل حميد الشيبة

جراند34
17.2املجموعة الدولية لالستثمار
22.9املجموعة اخلليجية للمال

7.35بنك املستثمرون
46.8الشيخ/ سالم جابر الصباحجتارة35

النسبة املالك الشركة م
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شركة مجاص للتجارة العامة 
23.6واملقاوالت

التعمير ك36
45.54شركة املصالح العقارية

16.06بيت االستثمار العاملي - جلوبل

أركان37
22.57بيت االستثمار اخلليجي
9.93بيت التمويل الكويتي

26.03الشركة األولى لالستثمار

أبيار38
17.65شركة اعيان لالجارة واالستثمار

9مرزوق الرشدان
8.25راشد عبداهلل الرشدان

منشآت39
25شركة صكوك القابضة

26.1مجموعة عارف االستثمارية

دبي األولى 40
62.98شركة مزايا القابضة

13.95صندوق جلوبل ماكرو

مدينة 41
األعمال

30.51شركة القرين القابضة
33.91شركة الزمردة القابضة

8.62املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

منازل42
25.55شركة الدار لالستثمار

13.85شركة صواف العاملية العقارية

املعدات43

5.9الشركة الكويتية لصناعات االنابيب
6.25شركة جزور للتجارة العامة واملقاوالت

5شركة النبعة للتجارة العامة
شركة مجاص للتجارة العامة 

6.25واملقاوالت
15.18شركة مجموعة اخلصوصية القابضة

5.63بيت التمويل الكويتي

صلبوخ44

الشركة الكويتية للمشروعات 
10.50الصناعية

16.97فالح فالح ابطيحات
13.19أميرة قاسم قاسم

6.09شركة الصفاة لالستثمار
24.9الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

صفاة طاقة45
21.94شركة الصفاة لالستثمار
9.156مجموعة الصفوة القابضة
8.453شركة دانة الصفاة الغذائية

ك تلفزيوني46

9.66شركة النجوم العقارية
9.56شركة مصادر االمناءالعقارية

9.975شركة البركة الكويتية للتجارة
شركة عبداهلل حمد الصقر واخوانه 

25.94وآخرين

9.17شركة الصفاة لالستثمارالصفوة 47

التخصيص48
27.79مجموعة الصناعات الوطنية

8.05شركة نور لالستثمار

نفائس49

شركة الوزان الكويتية للتجارة العامة 
14.39واملقاوالت

5.54شركة مجموعة الوزان العقارية
9.82شركة مجموعة اليمامة القابضة

9.83شركة برهان القابضة
7.12عدنان محمد عبدالعزيز الوزان
7.32صالح محمد عبدالعزيز الوزان

7.12سعد عبدالعزيز الوزان
19.1مجموعة عارف االستثمارية

النسبة املالك الشركة م
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5.44شركة مخزن التجهيزات

بترو جلف50

27.84املجموعة الدولية لالستثمار
11.2شركة املشروعات الكبرى العقارية

7.39بنك املستثمرون
9.6الهيئة العامة لالستثمار
7.39الشركة اخلليجية للمال
6.94شركة طاقات القابضة

امتيازات51

5.33املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
30.25صندوق جلوبل ماكرو

7.33الشركة الكويتية لألغذية
5.25شركة املجموعة العملية القابضة

ميادين52
5محمد عبدالرحمن البحر
13.55صندوق جلوبل ماكرو

جيران 53
قابضة

40.75علي يار مرتضى دهقاني
9.83شركة جيران املتحدة للتجارة العامة

5شهرام علي يار دهقاني

صافتك54

26.75شركة الصفاة لالستثمار
14.51مجموعة الصفوة القابضة

8.79نبيل راشد الرومي
7.05الصفاة للسياحة والسفر

أبراج55

5.74عايشة عبداهلل حسن الشراح
6.035عبداهلل سالم السديراوي

22.17بسام عبداهلل ابراهيم املطوع
7.56الشبكة القابضة

مبرد56

54.55شركة اعيان لالجارة واالستثمار
5.25شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني

6.64عبداللطيف محمد الفضالة

منتزهات57

36.74الشركة التجارية العقارية
9.95البنك التجاري الكويتي

5شركة ريادة كابيتال لالستثمار
6.60شركة املثنى لالستثمار

-ال يوجد إعالن عن كبار املالكقوين ا58

أسمنت 59
أبيض

9.13حكومة رأس اخليمة

متويل 60
خليج

عبداللطيف علي الشايع وعبدالعزيز 
5.45محمد الشايع

33شركة دار املال االسالمياإلثمار61

املساكن62

35شركة اسيكو للصناعات
10بيت االوراق املالية

10.5شركة املثنى لالستثمار
6.91صندوق جلوبل ماكرو

51شركة مجموعة دلقان القابضةالعيد63

ثريا64
66.62شركة املدار للتمويل واالستثمار
8.06شركة مباني الكويت العقارية

عمار65

13.82بيت االستثمار اخلليجي
9.5مجموعة الصناعات الوطنية
7.5الشركة التجارية العقارية

6.52الشركة األهلية للتأمني
5املركز املالي الكويتي
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4912484364834417238جتارة35
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متويل خليج 60
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511121711600015ثريا64
5911435132312355420عمار65

امللكيات املعلنة للشركات املدرجة التي يقل سهمها عن 100 فلس كما في 2010/1/31

»الجمان«: 65 سهماً تقلّ قيمتها السوقية عن 100 فلس منها 6 شركات موقوفة
ق���ال حتليل أول���ي ومختصر من مرك���ز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادي���ة لألس���هم املدرجة في س���وق الكويت ل���ألوراق املالية 
والت���ي يقل س���عرها ع���ن 100 فل���س ان ع���دد الش���ركات املدرجة 
ف���ي س���وق الكويت ل���ألوراق املالية يبلغ 65 ش���ركة، مما يش���كل 
 30% م���ن إجمالي األس���هم املدرجة في الس���وق والبال���غ عددها 221
شركة، منها 6 شركات موقوفة عن التداول، وذلك كما في 2010/1/31.

واضاف التقرير ان عدد األسهم التي تساوي أو تقل قيمتها الدفترية 
عن القيمة االسمية يبلغ 17 سهما، والتي متثل 26% من األسهم التي يقل 
سعرها عن 100 فلس، بينما انخفض 61 سهما عن قيمته الدفترية، وبالتالي 
كانت هناك 4 أسهم تقل قيمتها الدفترية عن السوقية. وينتمي 51 سهما 
تقل قيمتها عن 100 فلس في 2010/1/31 لكتل استثمارية رئيسية مبا يعادل 
78% من إجمالي عدد األسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس، وتأتي كتلة 
 »جلوبل« في املقدمة بواقع 6 أسهم، تليها كتلة »املجموعة الدولية« بواقع

5 أسهم، ثم كتلتا »الصناعات« و»بيتك« بواقع 4 أسهم لكل منهما.

تشكل 30% من الشركات المدرجة

ترتيب الكتل املسيطرة على الشركات التي تقل أسعارتوزيع األسهم املدرجة ما بني ما يزيد سعرها ويقل عن 100 فلس
أسهمها عن 100 فلس كما في 2010/1/31

عارف     أعيان   املدينة   الصفاة   الدار     إيفا    بيتك الصناعات املجموعة  جلوبل
الدولية
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أسهم يقل 
سعرها عن 
100 فلس 

%30

أسهم يزيد سعرها 
على 100 فلس

%70

333333

44

5

6

توزيع الشركات التي يقل سعر سهمها عن 100 فلس كما
في 2010/1/31 ما بني منتمية إلى كتل استثمارية وغير منتمية

غير منتمية
إلى كتل

%22

منتمية إلى كتل 
استثمارية

%78

* السنة املالية تختلف عن السنة امليالدية وقد مت األخذ بآخر بيانات مالية متوافرة      ** بالنسبة للبنوك، ال ينطبق عليها اصطالح القروض باملعنى املعروف، وبيانات اإلثمار كما في 2009/3/31

معلومات وحتليالت أولية لألسهم التي يقل سعرها  عن 100 فلس كما في 2010/1/31


