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181,516.52%14,691.045%138,084.955ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية - �شابك
241,435.88%142,700.530.4-%214,243.85المارات موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت - اإت�شالت 

336,567.16%452,370.0414-%314,028.60ال�شعودية�شركة الت�شالت ال�شعودية
431,966.01%23,404.815%511,668.0411قطربنك قطر الوطني

530,280.37%3.66-0.0433,094.43-115,527.47المارات بنك اأبوظبي الأّول
629,268.03%262,481.365-%96,083.43ال�شعوديةالبنك الأهلي التجاري

727,987.07%72,164.1912%134,506.035ال�شعوديةم�شرف الراجحي
823,364.91%101,210.5452%413,279.512ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للكهرباء

2.86P916,163.12-79%252,520.5128ال�شعودية�شركة التعدين العربية ال�شعودية - معادن
1016,117.82%219811.1111-%741,283.04قطر�شركة ال�شناعات القطرية 

703NANA699162.29N1114,642.01ال�شعودية�شركة جبل عمر للتطوير
1214,325.69%330572.022-%183,818.80ال�شعودية�شركة املراعي

1314,078.11%151,019.099%203,250.2412الكويتبنك الكويت الوطني
1413,528.07%91,634.0913%124,315.7021المارات �شركة اإعمار العقارية 
1512,526.65%111,332.430%352,456.100ال�شعوديةجمموعة �شامبا املالية

1612,407.77%81,970.9315%105,567.937المارات بنك الإمارات دبي الوطني
1710,853.07%23653.267%243,077.187الكويتبيت التمويل الكويتي

1810,794.24%1161,037.292-%432,272.47ال�شعوديةالبنك ال�شعودي الربيطاين
1910,534.40%22558.2216%461,994.4610املغرب التجاري وفا بنك 

209,994.67%17890.2118%312,714.271ال�شعوديةبنك الريا�ض
219,623.73%141,131.803%223,119.8210المارات بنك اأبوظبي التجاري

229,139.50%18934.881%392,235.775ال�شعوديةالبنك ال�شعودي الفرن�شي
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93.21P238,830.11-486-%155480.55ال�شعودية�شركة اململكة القاب�شة
248,821.30%27624.381%541,659.4116ال�شعودية�شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات - ين�شاب

258,328.93%131,102.6611%302,301.2719المارات بنك دبي الإ�شلمي
267,983.81%14-26754.12%78,921.730قطر�شركة اوريدو 

3277,776.02-%34569.85%781,016.5115قطرم�شرف الرّيان 
287,724.00%28-41511.34%18-40882.50الكويت�شركة را�ض اخليمة للإ�شمنت الأبي�ض

297,647.92%36400.1034%661,118.6426ال�شعوديةم�شرف الإمناء 
307,547.09%32510.3011%93878.1212المارات �شركة اإعمار مول

317,229.48%15-367275.90-%111760.62ال�شعودية�شركة الأ�شمدة العربية ال�شعودية
326,583.16%20760.086%412,172.374ال�شعوديةالبنك العربي الوطتي

2336,293.99-%41477.15%213,462.112المارات �شركة الإمارات للإت�شالت املتكاملة - دو
346,287.28%29577.926%811,014.4212قطربنك قطر الإ�شلمي

356,137.07%638518.213-%233,551.18الكويت�شركة الت�شالت املتنقلة - زين
365,730.18%50300.0112%871,108.290املغرب البنك ال�شعبي املركزي 

375,649.33%121,155.0715%144,228.1112المارات �شركة موانئ دبي العاملية 
96.75P385,620.18-958-%87,012.70ال�شعوديةجمموعة �شافول

395,435.61%25-211,005.90%471,946.744المارات �شركة داماك العقارية دبي
405,377.64%245431.863-%104851.77قطر�شركة الكهرباء واملاء القطرية 

415,289.10%224624.317-%841,145.49البحرين البنك الهلي املتحد
425,061.33%37532.670%481,926.413الأردن جمموعة البنك العربي 
435,020.41%34-46640.00%23-562,389.28م�شرالبنك التجاري الدويل 
444,907.11%58-134226.38%55-216627.47بحرينبيت التمويل اخلليجي
454,709.44%27-135749.37-%611,696.83المارات �شركة الدار العقارية 

464,269.72%8440.50339%332,292.7916ال�شعودية�شركة كيان ال�شعودية للبرتوكيماويات
474,144.99%9766.80121%73498.10153ال�شعودية�شركة دار الأركان للتطوير العقاري

484,107.07%53279.930%691,316.913املغرب البنك املغربي للتجارة اخلارجية  يف اأفريقيا 
493,961.24%60-119288.64%322,557.896قطر�شركة قطر للتاأمني 

4503,921.85-%14882.73%303106.1850ال�شعودية�شركة مكة للإن�شاء والتعمري
513,838.34%489.263992%66,697.1836ال�شعودية�شركة برتو رابغ

4523,718.69-%85184.79%11-156514.30الأردن بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل 
533,607.13%652283.5725-%701,400.41ال�شعوديةالبنك الأول 

543,519.40%68195.5718%551,630.6213ال�شعودية�شركة جرير للت�شويق
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553,419.94%340444.465-%142523.80قطر�شركة بروة العقارية 
563,383.38%31531.977%362,444.081المارات بنك امل�شرق

573,303.64%53-75457.52%11-621,807.98ال�شعوديةال�شركة الوطنية للملحة يف اململكة العربية ال�شعودية -بحري
583,297.63%61220.7521%164,028.7014الكويت�شركة اأجيليتي

593,275.05%64215.1217%96818.8515ال�شعوديةبنك البلد
603,260.29%28531.8718%571,748.714المارات بنك اأبوظبي الإ�شلمي

613,241.13%96134.8315%126468.2422الكويتبنك بوبيان 
623,212.46%92137.6219%591,659.005قطرالبنك التجاري القطري

698208.92N681213.32N633,144.99ال�شعودية�شركة التعاونية للتاأمني
643,128.56%59273.090%97832.6810المارات بنك دبي التجاري

653,056.10%67-167191.67%37-174603.98ال�شعوديةاإعمار املدينة القت�شادية
663,049.20%33469.9519%36-642,348.29لبنانبنك عودة 

56.90N673,043.47-700%10-263,347.61ال�شعودية�شركة احتاد ات�شالت - موبايلي
683,014.39%49280.4334%861,013.639ال�شعوديةالبنك ال�شعودي للإ�شتثمار

692,923.82%8027.01601%282,295.6425ال�شعودية�شركة الت�شنيع الوطنية - الت�شنيع
702,846.56%44430.875%651,356.339المارات بنك الإحتاد الوطني

712,845.67%12871.0345%161404.329الكويتال�شركة القاب�شة امل�شرية الكويتية 
722,789.92%23-562328.53-%123646.66المارات �شركة دبي للإ�شتثمار

732,786.97%55267.6311%153,799.9823قطر�شركة قطر للوقود
742,772.70%43458.480%821,080.975�شلطنة عمانبنك م�شقط  

752,502.60%39462.685%22-891,314.50لبنانبنك لبنان واملهجر 
762,449.14%12-169262.24-%102857.44قطر�شركة قطر غاز

8772,439.42-%16869.10%11-381100.49المارات �شركة �شوق دبي املايل
782,426.90%54289.254%791,030.2012قطربنك الدوحة

792,406.95%14-89194.92%120569.7811ال�شعودية�شركة املتقدمة للبرتوكيماويات
802,370.58%66105.83124%491,615.7021ال�شعوديةال�شركة الوطنية لل�شناعات البرتوكيماوية - نابتيت

812,297.97%6022.051113%501,615.7021ال�شعوديةاملجموعة ال�شعودية لل�شتثمار ال�شناعي
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822,269.91%71215.415%139486.026قطربنك قطر الدويل الإ�شلمي  
832,263.32%95140.1911%103720.9817الكويتبنك اخلليج

842,181.84%17258.245%221256.958البحرين بنك البحرين الوطني
127.84P852,168.64-3691-%127581.74قطر�شركة فودافون قطر

862,167.44%74180.5022%801,129.731المارات بنك راأ�ض اخليمة الوطني - راك بنك
872,162.13%125616.107-%631,601.20الكويتبنك الأهلي املتحد 

882,152.14%73217.903%711,286.692الكويتبنك برقان
892,150.59%194157.131-%230256.29الكويت�شركة املباين

902,137.60%83164.5410%122572.818الكويتالبنك التجاري الكويتي
912,107.02%31717.211%291164.656الكويتم�شنع اإ�شمنت ال�شارقة 

922,017.59%13768.5031%168331.1121ال�شعودية�شركة املوا�شاة للخدمات الطبية
931,983.37%21-101167.98%20-331170.13ال�شعودية�شركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين

941,969.69%27-5100182.64-%115726.20ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للخدمات الأر�شية
951,934.11%50-112239.96%33-203473.57ال�شعودية�شركة الأ�شمنت ال�شعودية

706NANA116114.893%961,928.50ال�شعودية�شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات
971,921.22%98122.9018%134511.815الكويتالبنك الأهلي املتحد 

981,860.23%107125.362%136479.9610المارات بنك الفجرية الوطني
991,805.97%58-132233.71%40-215473.02ال�شعودية�شركة اإ�شمنت املنطقة اجلنوبية

1001,799.44%31-4121164.01-%581,849.30ال�شعودية�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه
1011,798.84%13-851410.41-%372,624.76م�شر�شركة ال�شويدي للكهرباء

1021,768.81%27-290230.64-%422,307.57الكويتال�شركة الوطنية للأت�شالت املتنقلة - اأوريدو
21031,754.58-%70232.22%94931.225ال�شعوديةبنك اجلزيرة

71041,753.21-%1108138.25-%124601.01ال�شعودية�شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين - التموين
1051,745.59%32-3103193.12-%116700.29قطر�شركة امللحة القطرية 

1061,714.03%109121.102%721,181.509المارات �شركة ارامك�ض
1071,705.31%11711.47915%77936.1627ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية العاملية للبرتوكيماويات -�شبكيم

1081,670.54%77203.362%158422.769لبنانبنك بريوت 
1091,588.69%14959.8531%201309.694ال�شعودية�شركة دله للخدمات ال�شحية القاب�شة

1101,578.60%72181.8723%15-105938.09م�شرال�شركة ال�شرقية اي�شرتن كومباين
1111,575.47%182138.5230-%901,027.76المارات �شركة العربية للطريان 

1121,522.23%118106.1410%109709.108الكويتالبنك الأهلي الكويتي
1131,509.79%39-2102216.73-%128571.14ال�شعوديةجمموعة الطيار لل�شفر القاب�شة
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1141,509.39%13088.6814%292167.583المارات بنك اأم القيوان الوطني
81151,501.90-%99153.78%44-164776.56قطر�شركة اعمال

1161,486.49%13679.0216%264177.9413الكويت�شركة هيومن �شوفت القاب�شة
1171,475.09%11460.7497%451,868.1915ال�شعودية�شركة اأ�شواق عبد اهلل العثيم

1181,469.78%29-78287.65%442,046.347الكويت�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة
1191,460.87%881169.048-%293,089.88الكويتجمموعة اأمريكانا 

1201,419.68%39-140140.03%29-234342.58ال�شعودية�شركة اإ�شمنت ينبع
1211,398.45%12-91186.89%16-130656.24قطر�شركة املتحدة للتنمية 

1221,390.46%26-19464.71%18-350150.21ال�شعودية�شركة طيبة القاب�شة
132.00N1231,383.05-702%30820.65627المارات �شركة دي اك�ض بي انرتتيمنت�ض

1241,354.02%16352.7725%241201.3213الأردن �شركة القبال لل�شتثمار
1251,345.57%124101.208%175348.179المارات ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

1261,321.24%17-14796.58%165430.291ال�شعودية�شركة ال�شرق الأو�شط للرعاية ال�شحية
1271,310.02%88165.283%33-159677.25لبنانبنك بيبلو�ض 

1281,303.90%1105129.960-%99911.02الكويت�شركة فيفا الكويت للت�شلت 
1291,301.93%110123.660%198330.780�شلطنة عمانبنك ظفار 

1301,279.83%38-87284.40%30-881,485.74م�شرال�شركة امل�شرية للت�شالت 
15.24P1311,261.41-351%154385.2420ال�شعوديةاملجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

1321,249.76%10-15976.04%11-263226.48قطرجمموعة امل�شتثمرين القطريني 
1331,207.08%117542.7326-%212310.02املغرب البنك املغربي للتجارة وال�شناعة 

1341,206.13%50-21175.61%167252.6464م�شر�شركة م�شر لنتاج الأ�شمدة
1351,187.65%17356.754%176354.187البحرين بنك البحرين والكويت 

1361,186.57%24519.4348%276161.4617ال�شعودية�شركة احلمادي للتنمية وال�شتثمار
6323.73N1371,160.24%70-59328.05ال�شعودية�شركة مدينة املعرفة القت�شادية

1381,157.27%693121.2533-%146529.19الكويت�شركة القرين لل�شناعات البرتوكيماوية
707N/A#N/A#4748.02-49%1391,153.82الكويت�شركة اأم القيوان لل�شتثمارات العامة 

1401,145.47%14469.3017%10-152528.08ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان والأغذية - �شدافكو
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1411,138.78%12645.97132%227235.9313الكويت�شركة الأفكو لتمويل وتاأجري الطائرات
70557.56N1421,138.66%26-295230.05المارات �شركة الإحتاد العقارية 

260.62P1431,137.28-492%521,844.785ال�شعودية�شركة الت�شالت املتنقلة ال�شعودية  - زين ال�شعودية
1441,129.77%15-15388.03%31-150697.61م�شرجمموعة طلعت م�شطفى

1451,128.07%35-738515.24-%314160.35الكويتم�شنع اإ�شمنت الفجرية
1461,126.32%12-217963.65-%204321.62الكويت�شركة اإ�شمنت الكويت

69273.98N1471,102.57%209271.9111المارات بنك ال�شتثمار
1481,086.69%104126.033%160409.038المارات بنك ال�شارقة الإ�شلمي
1491,079.66%38-162107.88%27-298226.93ال�شعودية�شركة اإ�شمنت الق�شيم

1501,013.91%12983.738%147445.9211تون�ض بنك تون�ض العربي الدويل 
NA#!NA#35010.4718%1511,007.35!673المارات �شركة اأمانات القاب�شة
152989.99%111109.6613%28-348171.53المارات �شركة الواحة كابيتال

153977.14%55-22974.54%16-38999.75الكويت�شركة بوبيان للبرتوكيماويات
955.96P154971.96-264%342,226.8412المارات �شركة ارابتك القاب�شة 

155960.13%29-18573.71%181335.1910ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية املحدودة
156951.51%70-24395.31%33-265299.62ال�شعودية�شركة اإ�شمنت اليمامة

157926.66%215276.190-%254210.99الأردن البنك الإ�شلمي الأردين 
158917.33%63234.008%101568.0053البحرين املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

159914.98%46-156130.40%28-236334.75ال�شعودية�شركة اإ�شمنت العربية
160908.33%56123.33130%174,384.693المارات �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة

161903.43%27918.3826%18-117820.39قطر�شركة اخلليج تلدولية للخدمات
162898.28%28-106179.31%40-226439.40م�شر�شركة اعمار م�شر للتعمري 

163846.26%16659.528%246179.7622الأردن بنك الأردن 
164813.81%19642.910%262187.2710املغرب القر�ض العقاري وال�شياحي 

165808.64%54-158150.62%46-235448.69م�شراملجموعة املالية هريم�ض 
142.31P166804.88-461%12-214324.21المارات البنك العربي املتحد

167804.43%21-3120144.84-%100918.29�شلطنة عمانالبنك الوطني العماين
4168795.94-%18454.86%106714.899قطر�شركة املرية للمواد الإ�شتهلكية 

8169795.57-%18357.81%207308.060ال�شعودية�شركة هريف للخدمات الغذائية
170788.49%27-220257.17-%119677.19الكويت�شركة ميزان القاب�شة

171784.10%20-17869.23%129547.322المارات جمموعة اغذية
172775.93%216166.372-%189352.54المارات �شركة اأبوظبي للفنادق
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173770.82%40-22258.85%250131.5363المارات �شركة الديار للتطوير 
174751.63%2848.41162%269128.4155الكويتبنك وربة

175745.27%58-169152.04%23-219364.45م�شر�شركة �شيدي كرير للبرتوكيماويات
176738.03%27422.1111%12-190395.68المارات �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية

69919.07N69518.01N177738.01ال�شعودية�شركة املتو�شط واخلليج للتاأمني - ميدغلف
178730.29%58-737425.10-%132579.67ال�شعوديةال�شركة الوطنية للنمية الزراعية - نادك

179727.27%24-123144.16%27-193458.39م�شربنك كريدي اأغريكول م�شر 
180721.99%47-26649.37%14-40281.03م�شر�شركة هيليوبولي�ض للإ�شكان

181718.55%29014.8039%19-42471.66المارات �شركة الوثبة للتاأمني
182716.42%22419.6280%38483.033ال�شعوديةال�شركة العقارية ال�شعودية

183712.77%16542.8435%278174.6015تون�ض البنك التون�شي  
184708.03%17456.454%228233.1913قطر�شركة اخلليج للمخازن

185707.31%16051.4219%220259.0616تون�ضالتجاري بنك
186704.59%16449.6333%267184.148�شلطنة عمانبنك �شحار

187703.24%34-155109.49%170350.9414المارات بنك ال�شارقة
188700.55%21834.355%172352.6510ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للعدد والأدوات

3189695.69-%17659.56%213275.696الكويتبنك الكويت الدويل
190680.79%3625.15124%36-293266.57م�شر�شركة ايديتا لل�شناعات الغذائية

191678.36%27-21549.95%32-325209.72م�شرال�شركة امل�شرية لل�شناعات ال�شيدلنية
78.01P192666.59-141%185359.950الكويتجمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة

193665.04%19143.8813%270195.330�شلطنة عمانبنك ات�ض ا�ض بي �شي ُعمان 
194663.11%20-17769.71%77-396329.12ال�شعودية�شركة الريا�ض للتعمري

221.97N195658.98-703%16-110886.56المارات �شركة دريك اآند �شكل 
196650.48%20530.4918%249219.431املغرب م�شرف املغرب 
197647.30%430916.1012-%248225.98البحرين م�شرف ال�شلم

198640.34%10-15776.74%322139.153�شلطنة عمانالبنك الهلي 
199631.00%1398.40923%107759.822المارات �شركة �شرياميك راأ�ض اخليمة 

البلدال�شركة

املرتبة بح�شب 
 الإيرادات 

Ranking by
 revenues 

2017

بالدولر
2016 

)مليون(
ن�شبة التغيري 

املرتبة 
بح�شب 
 الأرباح 

 Ranking
 By Profits

2017

بالدولر
2016 

)مليون(

ن�شبة 
التغيري 
)باملئة(

املرتبة بح�شب
 القيمة ال�شوقية 
 Ranking by
 Market cap

2017

 بالدولر 
)مليون(



8
20

19
ير 

ينا
 /

ين 
لثا

ن ا
انو

 ك
- 

ال
عم

الأ
د و

�صا
قت

ال

200630.06%19326.3785%37362.4152ال�شعوديةتكافل الراجحي للتاأمني التعاوين
569417.30N201619.99-%382,469.76م�شر�شركة حديد عز 

202610.47%13-22739.08%135526.260ال�شعودية�شركة الغاز والت�شنيع الأهلية - غازكو
203604.89%53-24760.51%25-294228.14ال�شعودية�شركة ا�شمنت املنطقة ال�شرقية

204596.04%57-27357.61%11-323160.30ال�شعودية�شركة اإ�شمنت املدينة
205593.15%19040.1528%315143.293الكويت�شركة ال�شاحلية العقارية 

206585.33%12255.28101%44-49448.95الكويتجمموعة المتياز لل�شتثمار
207584.38%17-34116.68%11-48834.79العراقم�شرف جيهان لل�شتثمار والتمويل 

208564.62%21433.5011%42257.053الكويت�شركة التمدين العقارية 
209553.80%3675.7094%36-191531.76م�شر�شركة جهينة لل�شناعات الغذائية

3.30P210541.38-2605-%6363.08الكويت�شركة التعمري للإ�شتثمار العقاري 
211541.30%14568.3118%531,808.567م�شر�شركة العز الدخيلة لل�شلب

212541.21%21035.806%118570.7616ال�شعوديةال�شركة الكيميائية ال�شعودية
213539.92%128617.8822-%342128.73قطر�شركة حلول الرعاية الطبية 

214539.22%26519.1439%131323.5669الكويت�شركة التقدم التكنولوجي
215537.05%40-228935.28-%210306.72ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للنقل اجلماعي

5216533.94-%18655.56%33997.8033الكويتال�شركة التجارية العقارية 
0.63P217530.04-213%831,000.5212ال�شعوديةال�شركة املتحدة للإلكرتونيات

218520.58%528213.3970-%242239.87ال�شعوديةال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
219515.92%12-120345.31-%205314.94ال�شعوديةال�شركة املتحدة الدولية للموا�شلت - بدجت

220512.38%21734.186%231211.4018المارات م�شرف عجمان
221512.37%66-33840.55%38-349199.97ال�شعودية�شركة اإ�شمنت املنطقة ال�شمالية

222508.80%19-327729.69-%341132.96ال�شعودية�شركة دور لل�شيافة
223503.07%34-19868.14%38-179599.69م�شر�شركة بامل هيلز للتعمري 

224496.88%14353.6554%112539.1634م�شر�شركة اأموك الإ�شكندرية للزيوت املعدنية
225493.65%12-20943.37%290167.624الأردن البنك الأردين الكويتي  

226482.01%24-22347.04%141434.4218الكويت�شركة جمموعة اخلليج للتاأمني 
63333.49N227472.57%45-375168.11ال�شعودية�شركة اإ�شمنت جنران

228452.44%23-76267.64%681,258.666البحرين جمموعة الربكة امل�شرفية
82.76P229449.43-400%5607.5179المارات �شركة ا�شراق العقارية
69021.86N64915.61N230446.72�شوريا البنك العربي-�شورية

48.11N231435.89-9693-%144555.02ال�شعودية�شركة ع�شري للتجارة وال�شياحة والت�شنيع
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232435.29%24-26335.24%281172.227الكويت�شركة طريان اجلزيرة
233435.17%19534.0540%199302.477المارات البنك التجاري الدويل 

234429.53%28-25638.99%11-751,353.18ال�شعودية�شركة الزامل للإ�شتثمار ال�شناعية 
235429.35%523230.489-%42560.88الكويت�شركة ال�شينما الكويتية الوطنية 

236426.67%12-22639.87%11-40179.01العراقم�شرف كورد�شتان الدويل الإ�شلمي لل�شتثمار والتنمية 
68913.62N237426.33%183361.861البحرين �شركة اإثمار القاب�شة

88.00P238418.89-142%218254.7910المارات �شركة دانا غاز
239410.95%26-20751.57%21-125722.01م�شر�شركة الن�شاجون ال�شرقيون

569013.80N240409.10-%171413.17البحرين الثمار القاب�شة 
241408.39%52-33929.14%36912.83653المارات �شركة اأملك للتمويل

242403.15%3818.4220%346103.3921البحرين بنك البحرين ال�شلمي
708N/A#N/A#21630.7218%243392.66ال�شعودية�شركة اللجني

244386.60%18847.5910%17-380107.68المارات �شركة راأ�ض اخليمة العقارية 
245386.54%30013.8337%15-245263.04ال�شعودية�شركة حلواين اإخوان

246385.45%23524.4629%46335.0712ال�شعودية�شركة الأندل�ض العقارية
247383.80%43-37119.19%17-39985.20ال�شعودية�شركة اإ�شمنت اجلوف

248380.82%14-219948.99-%287180.72الأردن بنك القاهرة عمان 
249380.57%4738.05928%48-353230.40المارات �شركة اخلليج للم�شاريع الطبية

250376.48%34-22054.38%333113.6120الكويتال�شركة الوطنية العقارية 
702N/A#N/A#66311.88N251373.78الكويت�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات
252370.24%24-27631.93%22-388107.31الأردن بنك ال�شتثمار العربي الأردين 

253369.34%15176.341%11-163491.09المارات �شركة طريان اأبوظبي
254369.00%18235.9432%178317.7627تون�ض بنك الإ�شكان 

255367.54%29-131823.74-%98921.86ال�شعودية�شركة الدري�ض للخدمات البرتولية والنقليات
256365.59%19241.2419%253142.1246الأردن بنك الحتاد 

257365.25%27-23045.72%41-327237.83م�شرال�شاد�ض من اكتوبر للتنميه وال�شتثمار
2258363.69-%19747.33%347119.474لبنانالبنك اللبناين للتجارة 
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259361.78%93-450733.64-%211312.55ال�شعوديةجمموعة عبداملح�شن احلكري لل�شياحة - جمموعة احلكري
260361.34%3374.48213%338117.7510ال�شعودية�شركة باتيك للخدمات اللوج�شتية

261359.58%20031.1120%260183.4420تون�ض الحتاد الدويل للبنوك 
6715.38N262355.41%13-208347.17ال�شعودية�شركة اخلزف ال�شعودي

36.06P263350.84-7292-%44748.42المارات �شركة �شعاع كابيتال
264350.65%3870.283351%42345.1429�شلطنة عمانبنك نزوى 

265347.13%217155.8111-%186360.53المارات �شركة اأبوظبي الوطنية للتامني
266343.60%21231.2521%46132.1023ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية املتحدة للتاأمني التعاوين - ولء للتامني

25.02P267340.51-328%151463.823ال�شعوديةجمموعة ا�شرتا ال�شناعية
8268339.29-%15479.27%18-196404.29م�شربنك الإ�شكان والتنمية 

269338.30%528721.800-%55814.54الكويت�شركة متدين للإ�شتثمار
270337.13%45-26248.34%24-195438.93ال�شعودية�شركة اليمامة لل�شناعات احلديدية

63414.60N271335.58%32-45065.66ال�شعودية�شركة اإ�شمنت تبوك
272334.61%68-131310.35%46-140950.20م�شربنك في�شل الإ�شلمي م�شر

273331.61%44-20175.01%36-145786.51م�شر�شركة الرّواد القاب�شة للتمويل
274329.23%65128.3691%401,776.5528البحرين �شركة األومنيوم البحرين األبا

275328.60%85-65485.31-%37995.27البحرين امل�شرف اخلليجي التجاري
8.91N664-8.91N276322.71-696ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

27.07P277320.14-638%283169.407ال�شعودية�شركة كيمانول
22.40P278319.22-411%232221.1212المارات �شركة اركان ملواد البناء

279315.23%18039.9622%202299.6615تون�ض بنك الأمان 
280310.58%86-45934.00%217231.3422الكويت�شركة العقارات املتحدة

281308.98%24025.0617%334121.9311قطر�شركة ودام للأغذية
282305.82%3028.85112%296163.522الأردن البنك الأهلي الأردين 

66224.06N283305.60%25-255274.43ال�شعودية�شركة البحر الأحمر العاملية
5284304.28-%20441.26%192332.592ال�شعودية�شركة البابطني للطاقة والت�شالت 

4285303.92-%24630.03%251183.7416الكويتال�شركة الأهلية للتاأمني 
286302.96%23826.5813%222263.246الكويت�شركة اإ�شمنت بورتلند الكويت

287298.20%25226.407%39862.1715الكويت�شركة الت�شهيلت التجارية
288295.53%36-18781.64%37-332215.26م�شر�شركة مدينة ن�شر للإ�شكان

289295.31%34-525342.76-%169419.97م�شرالبنك امل�شري اخلليجي 
290295.12%11573.2076%206191.5763ال�شودان بنك اخلرطوم 
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40.20P291294.75-6322-%317155.01م�شر�شركة اأورا�شكم امل�شرية للتطوير
292292.56%3947.6323%10-286197.30ال�شعودية�شركة العبداللطيف لل�شتثمار ال�شناعي

293287.45%26122.3420%32-271285.62الكويت�شركة اخلليج للكابلت
67724.24N294283.29%19-42868.96المارات �شركة ال�شمنت الوطنية

295281.25%35-232524.40-%162446.63ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للت�شويق
296280.17%38-30130.46%38-53030.46ال�شعودية�شركة بوان 

92.20P297274.42-679%39-921,627.99م�شرجمموعة غبور لل�شيارات 
298273.89%4176.9215%200291.4011ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية ال�شركة ال�شعودية خلدمات ال�شيارات واملعدات

299272.69%327017.6128-%240254.75تون�ض ال�شركة التون�شية للبنك 
300271.53%40-4379.95%51716.0635الكويت�شركة اإنوف�شت 

301262.94%30417.1010%6521.054الكويتجمموعة التعليمية القاب�شة 
302262.44%85-48922.43%61-58325.65�شوريا بنك �شورية الدويل الإ�شلمي 

303259.91%19-27530.45%188321.989الكويت�شركة ا�شيكو لل�شناعات
304258.82%23425.1729%37086.9212الكويتال�شركة الوطنية للخدمات البرتولية

9.99P305258.80-228%43518.56181الكويت�شركة ال�شتثمارات الوطنية
306258.32%84-47226.54%40-45272.47ال�شعودية�شركة اإ�شمنت حائل

4307258.10-%335612.34-%57511.09ال�شعوديةالعامليه للتاأمني التعاونى
62.03P308257.97-670%40-247363.28ال�شعودية�شركة اميانتيت العربية ال�شعودية

309257.46%28-30725.28%257168.9622ال�شعودية�شركة ال�شرق الأو�شط ل�شناعة واإنتاج الورق - مبكو
16.54N310256.49-683%12-197377.02ال�شعودية�شركة تكوين املتطورة لل�شناعات

311255.60%4096.9020%5907.5220ال�شعودية�شركة اجلزيرة للتكافل التعاوين
312255.24%25815.4378%173333.2016المارات �شركة اجلرافات البحرية الوطنية

313253.78%233013.1516-%239235.64ال�شعودية�شركة ال�شناعات الكهربائية
314253.09%428818.2418-%48134.39العراقامل�شرف الوطني الإ�شلمي 

315247.93%35-32624.04%19-309183.97ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للخدمات ال�شناعية
316247.42%27-26036.96%244190.4518الكويت�شركة املزايا القاب�شة

56.19P317247.18-685%45-182654.55م�شر�شركة ا�شمنت ال�شوي�ض
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2.78P318246.42-313%43610.67383ال�شعودية�شركة اإ�شمنت اأم القرى
8319246.05-%57300.73%511,348.9645�شلطنة عمانال�شركة العمانية للإت�شالت عمانتل

320246.05%25522.9822%300153.286المارات �شركة اإ�شمنت الإحتاد
321245.67%29316.3524%601,658.885الكويتاملجموعة البرتولية امل�شتقلة

322245.31%62-42718.15%20-392101.26ال�شعودية�شركة اجلوف للتنمية الزراعية
323245.14%21-34217.25%25-355154.44م�شرالعبور لند لل�شناعات الغذائية

324245.03%23723.7326%301151.847المارات �شركة المارات للتامني
325242.59%29913.7424%328129.2616تون�ض الحتاد البنكي للتجارة وال�شناعة 

326238.19%32411.3741%54211.8339ال�شعودية�شركة اأك�شا للتاأمني التعاوين  -اأك�شا للتامني 
57.57P327237.40-378%52213.6052الكويت�شركة الثمار الدولية القاب�شة 

328236.08%3921.89411%319133.8410الكويت�شركة ال�شناعات الوطنية 
329231.32%60-41919.51%60-60519.51ال�شعوديةال�شركة العربية لنتاج الأنابيب الفخارية

330230.11%34610.3532%95810.6419الكويت�شركة املجموعة امل�شرتكة للمقاولت
331226.95%64-85472.39-%51823.27ال�شعودية�شركة جازان للطاقة والتنمية - جازدكو

332226.35%25021.4832%138480.748المارات �شركة عمان للتامني
333223.72%24418.7853%48921.6638ال�شعودية�شركة الدرع العربية للتاأمني التعاين

334222.85%220622.7669-%337132.84الأردن بنك املال )كابيتال بنك( 
75.85P335222.12-686%32-351178.15م�شر�شركة احلديد وال�شلب امل�شرية 

336221.31%19-36813.64%305152.514المارات �شركة اإ�شمنت اخلليج
337220.88%26824.237%49725.205ال�شعودية�شركة بروج للتاأمني التعاوين

338219.77%56-127233.05%64-259570.05البحرين جمموعة جي اف ات�ض املالية 
339219.00%19-37313.46%306150.624الكويت�شركة اإ�شمنت اخلليج

12.02P340218.71-455%280161.0715ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لأنابيب ال�شلب
6773.68N6003.16N341218.39ال�شعودية�شركة �شاب تكافل

38.32P613-40.00P342212.29-689ال�شعودية�شركة ملذ للتاأمني التعاوين 
343211.83%33611.1825%275167.7813ال�شعودية�شركة اخلليج للتدريب والتعليم

344210.76%56-40619.16%13-153537.54ال�شعودية�شركة لزوردي للمجوهرات
0.44P219-440.50P345208.33-658العراقم�شرف زين العراق الإ�شلمي لل�شتثمار والتمويل

346208.33%4500.124339%5622.57403العراقم�شرف نور العراق الإ�شلمي 
347208.33%11-4654.88%16-53720.52العراقم�شرف الإقليم التجاري لل�شتثمار والتمويل
348208.33%5440.6050%5981.90333العراقم�شرف العامل الإ�شلمي لل�شتثمار والتمويل

0.12N349208.33-608%6440.20881العراقم�شرف العربية الإ�شلمي 
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350204.16%3774.92111%5488.7179ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لإعادة التاأمني التعاونية - الإعادة ال�شعودية 
351204.15%17019.19227%36657.5173الكويتال�شركة الكويتية للإ�شتثمار

352201.41%59-344613.15-%40570.02الأردن البنك التجاري الأردين 
353197.84%29419.066%40055.9327الكويت�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية 

68413.00N354196.46%37-223440.62ال�شعودية�شركة احل�شن غازي اإبراهيم �شاكر 
9355195.56-%823932.51-%41370.60المارات �شركة المارات لتعليم قيادة ال�شيارات 

356195.25%70-36637.18%46935.237المارات �شركة اخلليج للملحة القاب�شة
357191.18%23627.4814%44443.496الكويت�شركة امل�شاريع املتحدة للخدمات اجلّوية

358187.50%89-5613.17%5779.809العراقم�شرف �شومر التجاري 
359185.81%69-42821.81%69-60921.81ال�شعودية�شركة احتاد م�شانع الأ�شلك

4.95P360184.85-568%21-45752.03ال�شعودية�شركة جمموعة فتيحي القاب�شة
361184.76%3165.77201%48726.8516ال�شعودية�شركة ال�شناعات الزجاجية الوطنية - زجاج
362183.69%3956.5143%5877.3430ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية الفرن�شية للتاأمني التعاوين

363183.37%4143.23152%6113.6270ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات املتطورة
364183.03%13364.7331%180333.7519تون�ض البنك الوطني الفلحي 

26.89N365182.85-688%16-285212.45المارات �شركة اخلليج العامة للإ�شتثمار
366180.83%86-47629.24%89-60274.93ال�شعودية�شندوق جدوى ريت احلارمني

367179.70%32712.3926%44535.5329م�شر�شركة ال�شناعات امل�شرية الكيميائية 
69757.26N66954.00N368177.47�شوريا بنك قطر الوطني �شورية 

498NANA456NANA369175.93البحرين �شركة اخلليج املتحد القاب�شة 
370175.54%31117.441%289166.716المارات �شركة ال�شارقة للإ�شمنت والتنمية ال�شناعية

3.78P595-4.64P371174.47-665ال�شعودية�شركة الإمناء طوكيو مارين
372173.52%19-22144.10%24-225355.39م�شربنك اأبوظبي الإ�شلمي - م�شر

373172.07%4168.040%45138.9513الأردن بنك �شفوة الإ�شلمي
374171.27%34812.464%44043.809الكويتاملركز املايل الكويتي

39.44P375169.59-678%36091.3623ال�شعودية�شركة احتاد عذيب للت�شالت 
376169.39%4942.5814%5918.069الكويت�شركة رمي العقارية
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377168.86%63-38826.57%63-58426.57ال�شعوديةال�شركة املتحدة للتاأمني التعاوين
37.83P378167.02-257%4072.852272المارات ال�شركة الإ�شلمية العربية للتامني

379166.67%23-538013.29-%47835.26العراقم�شرف التنمية الدويل
380166.23%54-42415.73%24-46651.35الكويت�شركة عقارات الكويت
1.94P381166.08-267%37291.605الكويت�شركة الكويت للتاأمني

382165.58%3148.08116%5348.25116ال�شعودية�شركة �شلمة للتاأمني التعاوين - �شلمة للتامني 
383163.51%87-44344.43%89-61943.08ال�شعودية�شركة ال�شقر للتاأمني التعاوين

384161.44%54-35426.09%41-312250.29م�شرال�شركة العربية لل�شمنت
2.84P385161.28-497%320113.2428المارات �شركة الحتاد للتاأمني

10.54N386160.07-652%41-58916.05ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للأ�شماك
387157.72%4882.7227%30-345181.31م�شر�شركة ال�شناعات الغذائية العربية - دومتي

8.89P388157.24-609%42748.7716ال�شعودية�شركة الح�شاء للتنمية
11.25P389156.64-643%49124.7715ال�شعودية�شركة تبوك الزراعية

390156.57%33-40712.69%258181.4913الكويت�شركة املوا�شي للحوم 
391156.46%97-55420.81%65-57929.92�شوريا بنك الربكة �شورية 

5392155.24-%35912.30%304148.577ال�شعودية�شركة ال�شناعات الكيميائية الأ�شا�شية
393155.19%19-34316.95%340100.0629المارات �شركة العني الأهلية للتاأمني

394155.15%28-36915.39%13-47241.31الأردن بنك �شو�شيته جرنال 
395151.84%11-29522.33%11-256231.30م�شربنك قناة ال�شوي�ض

6286.01N396150.53%39372.737ال�شعوديةال�شركة الوطنية للت�شنيع و�شبك املعادن - معدنية
397149.79%28-40811.49%18-40483.53المارات �شركة راأ�ض اخليمة لل�شمنت الأبي�ض

398149.74%533411.6322-%361116.73المارات �شركة البحرية الوطنية للتامني
399147.33%35510.3215%56610.3215ال�شعوديةال�شركة الوطنية للتاأمني

400146.81%36511.101%148381.8428الكويت�شركة �شور لت�شويق الوقود
401145.21%14-39810.37%11-363117.03المارات �شركة دار التمويل

402144.97%44-5252.57%39-367161.93م�شر�شركة غاز م�شر
403144.86%3918.888%57110.529ال�شعودية�شركة الأهلي للتكافل
404144.53%36011.353%149382.7226الكويتال�شركة الأوىل للوقود

405143.29%31011.9749%53311.9749ال�شعودية�شركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين
�شركة متليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين - 

متليف
5.44N659-5.92N406142.82-695ال�شعودية

407141.67%74424.1836-%56413.42العراقم�شرف الئتمان العراقي
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31.78P408140.94-673%51-329282.32ال�شعودية�شركة اأبناء عبداهلل عبداملح�شن اخل�شري 
409140.35%2965.79241%23-49336.21الكويت�شركة دبي الأوىل للتطوير العقاري

410140.21%32313.1822%46521.9476المارات �شركة ابوظبي الوطنية للتكافل
411137.67%94-53321.93%46-426106.08م�شرم�شنع ا�شمنت جنوب الوادي بني �شويف

412136.86%22-39711.60%19-58811.70ال�شعودية�شركة �شوليدرتي تكافل
413135.93%84-49021.29%11-284202.25ال�شعودية�شركة ال�شرق الأو�شط للكابلت املتخ�ش�شة

414134.49%31213.9426%40359.7117المارات �شركة فودكو القاب�شة
415130.65%4345.2616%33-55421.75المارات �شركة ال�شارقة للتامني

416130.17%5271.1523%31197.1953ال�شعوديةال�شركة العربية للأنابيب
417129.90%2784.29444%43-57618.84الكويت�شركة الأرجان  العاملية العقارية

441.10P418129.13-8701-%133589.10م�شرجمموعة القلعة القاب�شة
419127.91%71-225122.34%91973.823البحرين �شركة البحرين للإت�شالت 

49.66P420126.74-426%12-113811.55الكويت�شركة مركز �شلطان
421126.07%3848.0724%57410.980ال�شعودية�شركة ت�شب العربية للتاأمني التعاوين

9.94P422125.22-319%10-6146.11الكويت�شركة ال�شكب الكويتية
1.08P423124.57-513%6270.261478ال�شعودية�شركة امل�شايف العربية ال�شعودية

5424121.93-%529720.67-%52620.67الكويت�شركة ال�شناعات الهند�شية الثقيلة وبناء ال�شفن
425121.33%89-5564.72%46424.5759م�شر�شركة بلتون املالية القاب�شة 

426118.73%4702.2587%6182.5890ال�شعوديةال�شركة العربية للتاأمني التعاوين 
427118.40%11-34015.49%11-55715.49ال�شعوديةال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني التعاوين )�شايكو(

428116.76%30615.7517%43945.954لبنانبنك بيمو 
62.69P429116.43-665%14-184416.69ال�شعودية�شركة الكابلت ال�شعودية

430112.09%5370.0113966%17-6432.37ال�شعودية�شركة الباحة للإ�شتثمار والتطوير
431110.51%4026.3737%11-39094.08المارات �شركة راأ�ض اخليمة الوطنية للتامني

216.11P432110.33-586%302120.6132ال�شعودية�شركة مناء للكيماويات
5.37N433109.86-655%25-54321.72ال�شعودية�شركة الوفرة لل�شناعة والتنمية 

69861.00N434109.48%272,955.502م�شر�شركة اأورا�شكوم للإت�شالت القاب�شة
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5942.23N435107.50%56712.146تون�ض الوفاق الدويل للبنوك 
76100.01N436107.46-%41569.12ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية للتنمية ال�شناعية - �شدق

437106.53%3904.87101%5449.4572الكويت�شركة اأجيال العقارية الرتفيهية
14.02P438106.25-550%48010.50219الكويت�شركة التخ�شي�ض القاب�شة

439105.66%32014.2025%42-53132.10ال�شودان م�شرف ال�شلم 
440105.01%229819.410-%343131.67الكويت�شركة كي جي اإل لوجي�شتيك

14.94P541-30.96P441104.58-595الكويت�شركة اآ�شيا كابيتال الإ�شتثمارية 
699N/A#N/A#6224.16N442104.57ال�شعودية�شركة اجلب�ض الأهلية -جيب�شكو

6760.76N443104.03%17-233295.61الكويت�شركة ياكو الطبية 
444103.89%24816.6971%23-272252.41المارات �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن

445103.52%4582.22117%6152.54110ال�شعوديةاملجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين - اآ�شيج
446103.46%33355.94136-%41466.14المارات �شركة الظفرة للتامني

447102.51%94-54515.60%19-6215.90ال�شعودية�شركة الق�شيم القاب�شة لل�شتثمار
19.09P448102.19-654%330127.118ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية ل�شناعة الورق

449102.08%4056.4133%52415.2133العراقامل�شرف التجاري العراقي 
450101.65%43866.3756-%37199.60الكويت�شركة اإعادة التاأمني الكويتية

62914.33N451100.51%4828.39284الكويت�شركة اأعيان العقارية
45299.61%54-75292.98-%45943.96ال�شعودية�شركة ت�شنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو

45397.92%87-50319.91%17-48637.84العراقامل�شرف الأهلي العراقي 
7.62P617-6.88P45497.76-686ال�شعودية�شركة عناية ال�شعودية للتاأمني التعاوين

45597.50%27-14834.89-%51322.08العراقم�شرف اخلليج التجاري
45696.85%82-5248.13%5095.20349المارات ال�شركة العربية ال�شكندنافية للتامني

6740.00N4718.12-49%45796.13المارات �شركة اأم القيوان لل�شتثمارات العامة 
45895.91%34412.529%44940.0412المارات �شركة دبي الوطنية للتامني واإعادة التامني

6311.59N45995.88%13-43162.44المارات �شركة ا�شمنت راأ�ض اخليمة
46095.08%56-5213.63%55513.893الكويتال�شركة الأويل للإ�شتثمار

46194.37%11390.0534%166383.4810البحرين بنك اإنف�شتكورب
46293.98%35-738215.44-%307162.36المارات �شركة الفجرية لل�شناعة ال�شمنت

46393.22%33-146120.18%114702.161�شلطنة عمانال�شركة العمانية القطرية للإت�شالت 
46493.08%36310.3211%14-54518.70الكويت�شركة اإجنازات للتطوير العقاري

46592.46%33313.714%335128.564م�شر�شركة بورتو القاب�شة
4.34P46692.03-621%69-6631.29ال�شعوديةال�شركة ال�شرقية للتنمية 
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64219.29N46791.69%56-434119.74الكويت�شركة اأعيان للإجارة وال�شتثمار 
46891.39%71-48013.43%28-45658.50الكويتجمموعة الراعي الإعلمية 

46991.21%3769.975%43840.5622المارات �شركة دبي للتاأمني
22.39P47088.74-661%54014.5617الكويت�شركة �شكوك القاب�شة

47188.73%11-13897.60%121565.029�شلطنة عمانال�شركة العمانية العاملية للتنمية والإ�شتثمار - اأومنف�شت 
47288.43%21-4516.63%23-6206.30ال�شعوديةال�شركة العامة اخلليجية للتاأمني التعاوين

NA#!NA#3837.7430%47388.18!377المارات ال�شركة الوطنية العامة للتامني
47487.49%3586.7373%34-6177.49م�شر�شركة القناة للتوكيلت امللحية

10.82N656-10.82N47587.23-694ال�شعودية�شركة تهامة للإعلن والعلقات العامة
47686.23%33-4865.26%15-54618.54م�شرال�شركة امل�شرية للمنتجعات ال�شياحية

47785.24%18947.829%42050.6620المارات �شندوق الإمارات ريت
47883.33%5730.0651%6221.10330العراقامل�شرف الدويل الإ�شلمي 

6440.08N47983.33%6510.6862العراقم�شرف الثقة الدويل الإ�شلمي 
48083.12%37910.320%23-55618.19الكويت�شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية 

48182.69%94-5673.12%79-6573.52ال�شعودية�شركة اأمانة للتاأمني التعاوين
48282.25%62-46911.18%92-64028.13�شوريا امل�شرف الدويل للتجارة والتمويل 

48381.82%4291.86266%41845.3340الكويت�شركة نور للإ�شتثمار املايل
48481.57%97-5762.47%6450.54251الكويت�شركة بيت الأوراق املالية 

48581.51%74-45719.14%54-352260.27م�شرجمموعة اأمري القاب�شة
48681.27%4544.0925%47331.6312المارات �شركة المارات للتاأمني التكافلي

48781.02%4811.18246%49920.1624ال�شودان بنك املال املتحد
48880.30%5060.092571%6410.092571ال�شعوديةال�شركة الوطنية للإ�شتثمار الزراعي )ثمار(

48979.99%30-40112.55%24-45456.24م�شرراية خلدمات مراكز الت�شالت
49079.98%90-5623.06%5729.6617المارات �شركة راأ�ض اخليمة للدواجن والعلف

25.62P49179.34-668%12-336151.10ال�شعوديةجمموعة ال�شريع التجارية ال�شناعية- جمموعة ال�شريع
49278.71%4790.83365%50618.5430الكويت�شركة اأرزان املالية للتمويل والإثمار

3.56N49378.51-639%35-57017.69ال�شعوديةجمموعة اأنعام الدولية القاب�شة
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49478.16%4326.111%43747.858الكويت�شركة ال�شعيبة ال�شناعية 
0.78P49575.69-447%5291.441216ال�شودانبنك اخلليج-ال�شودان

21.84N49675.01-687%32-49539.85المارات�شركة ماركة
49774.26%41-5740.15%41-6680.15ال�شعودية�شركة امل�شروعات ال�شياحية - �شم�ض

32.22P49873.45-283%37831.74187الكويت�شركة  من�شاآت للم�شاريع العقارية 
68.69P49970.59-657%43342.7926الكويت�شركة بيت الطاقة القاب�شة

50070.58%3617.9646%5788.6122الكويت�شركة اركان الكويت العقارية
50170.12%3213.66348%364101.950م�شرال�شركة العربية حلليج الأقطان

50270.08%25-40411.52%18-39794.15م�شرال�شركة املالية وال�شناعية امل�شرية 
50369.21%48-4935.91%44-52335.85م�شرال�شركة امل�شرية ملدينة الناج الإعلمي

50468.92%13-5082.64%56810.6712الكويت�شركة التجارة وال�شتثمار العقاري
50568.61%3968.537%6077.550المارات �شركة اخلليج للإ�شتثمار

69315.21N64515.89N50668.09ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية الهندية للتاأمني التعاوين - وفا للتامني
50767.65%4121.38496%22-391105.74م�شرال�شركة الوطنية ملنتجات الذرة 

50867.56%4235.9522%5996.4826ال�شعودية�شركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين
61820.07N50965.00%48323.4536�شوريا بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي 

7.92N51064.64-660%77-501106.44الكويت�شركة دانة ال�شفاة الغذائية
58533.28N51164.46%50-318289.85م�شر�شركة ا�شمنت م�شر

10.23N51263.55-675%37471.4132الكويت�شركة الإ�شت�شارات املالية الدولية 
951362.50-%36412.47%41-53929.05العراقم�شرف اآ�شور الدويل لل�شتثمار 

51462.50%53-5183.63%58010.123العراقم�شرف اإيلف الإ�شلمي 
68724.08N63522.09N51562.49�شوريا بنك عوده �شورية 

851662.21-%4853.88%47722.9147الكويت�شركة كامكو للإثمار
51762.13%77-49612.02%38-177606.98م�شر�شركة راية القاب�شة للخدمات املالية 

51862.08%4256.755%6124.5627الكويت�شركة ال�شاحل للتنمية والإ�شتثمار
2.50P51961.59-558%6381.08154الكويت�شركة بيان للإ�شتثمار

52060.42%4187.733%321123.2717الكويت�شركة برقان حلفر الآبار
67619.52N60115.14N52159.93�شوريا بنك �شورية واملهجر 

52259.77%25-124938.00-%266201.42�شلطنة عمان�شركة �شيمبكورب �شللة للطاقة واملياه 
6888.26N6231.74N52359.77�شوريا بنك �شورية واخلليج 

52459.35%31-4487.70%14-5929.96م�شرال�شركة املتحدة للتعمري والتنمية 
52559.31%2337.26350%252143.8547الكويت�شركة الكويت واخلليج خلدمات النقل
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52658.00%24-4417.43%36-58615.12م�شر�شركة ال�شم�ض للإ�شكان والتعمري 
52757.76%4205.3642%41165.880المارات �شركة الفجرية ل�شناعات البناء

52856.42%21-4953.57%47531.729الأردن �شركة الن�شر العربي للتامني
27.42P52955.95-672%48-46078.17الكويت�شركة المناء العقارية 

53054.95%46-26947.94%194304.689�شلطنة عمان�شركة العنقاء للطاقة 
53154.30%27-4388.13%31-41792.07م�شرم�شت�شفى كليوباترا

53252.78%4225.0458%38753.7656ال�شودان بنك النيل للتجارة والتنمية 
64622.11N53352.56%5288.09138�شوريا فرن�شبنك �شورية 

6120.42N53451.73%13-42167.78الكويت�شركة اإ�شمنت حائل
53551.53%915048.7061-%194,033.10م�شر�شركة اأورا�شكوم للإن�شاءات وال�شناعة

153651.29-%4405.81%6035.3747الكويت�شركة عقار للإ�شتثمارات العقارية
53750.35%75-5196.47%14-48537.06الأردن ال�شرق الأو�شط للتاأمني 

5.47P53849.11-505%11-52023.35المارات �شركة دبي الإ�شلمية للتامني واإعادة التامني - امان
7.64P53949.08-329%41255.7618م�شر�شركة رمكو لإن�شاء القرى ال�شياحية

54048.65%12549.32118%6086.879م�شرال�شركة امل�شر الكويتية القاب�شة 
22.21P54148.49-650%5072.44884الكويتال�شركة العربية العقارية 

2.13P498-5.62P54248.40-626ال�شعوديةال�شركة الأهلية للتاأمني التعاوين
54348.05%86-5329.27%187320.2011الكويت�شركة جمموعة عربي القاب�شة 

54446.21%4213.9294%29974.48123الكويتال�شركة الكويتية لبناء املعامل واملقاولت
54545.82%35310.6989-%55015.59الكويتال�شركة الكويتية للتمويل وال�شتثمار

3.79N54645.74-627%5859.482المارات �شركة اأك�شا الهلل الأخ�شر للتامني
6790.17N5092.56-11%54745.20الكويت�شركة املدينة للتمويل وال�شتثمار

554845.10-%4535.47%49225.1112الكويت�شركة الأنظمة الألية 
6032.70N54945.01%15-6461.77الكويت�شركة منازل القاب�شة 

6160.17P674-3.77N55043.07ال�شعوديةال�شركة ال�شعودية لل�شادرات ال�شناعية - �شادرات
55142.52%13-4109.44%40-419104.35م�شر�شركة البويات وال�شناعات الكيماوية 

55242.47%72-33153.79%22-277240.49�شلطنة عمان�شركة ري�شوت للأ�شمنت 
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55341.97%18-34337.52-%47435.89الكويت�شركة املنتجعات الكويتية 
55441.57%15-30322.09%38576.5511البحرين �شركة جممع البحرين للأ�شواق احلّرة 

69223.81N51413.41-86%55541.00�شوريا بنك بيبلو�ض �شورية 
55640.51%4661.00335%326135.375الكويتال�شركة الوطنية للتنظيف

55740.14%20833.3015%40659.1515�شلطنة عمان�شركة املطاحن العمانية 
30.00N55838.92-682%6047.840الكويت�شركة رمال الكويت العقارية

955938.64-%30520.19%224256.085البحرين �شركة بي اأم اأم اأي 
56038.56%46-4648.20%13-56514.30الكويتال�شركة الوطنية الدولية القاب�شة 

56137.99%15-4754.82%50324.232الكويت�شركة طفل امل�شتقبل الرتفيهية العقارية
56237.72%66-5125.89%26-45855.46م�شر�شركة امللتقى العربي
56337.21%25-27233.21%310147.022�شلطنة عمان�شركة اإ�شمنت عمان 

56437.11%24129.290%44140.8116البحرين �شركة عقارات ال�شيف
56537.07%34910.7427%17-49034.98ال�شودان البنك ال�شوداين امل�شري 
56637.07%13512.92613%35-46260.69البحرين �شركة البحرين لل�شينما

6060.90N56736.42%27-45359.11الكويت�شركة وربة للتاأمني 
56835.69%60-5511.68%17-6353.67الكويتجمموعة ال�شلم القاب�شة 

56935.15%4910.58473%6133.5861الكويت�شركة اأ�شول للإ�شتثمار
5870.17N57034.81%99-66139.92الكويتجمموعة امل�شتثمرين القاب�شة 

2.12N57134.30-648%51515.4441المارات �شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء
21.15N57234.30-680%66-54945.17المارات �شركة اخلزنة للتاأمني

9.90P57333.71-636%42937.6248الكويت�شركة جمموعة اخل�شو�شية القاب�شة 
57433.28%64-37030.59%279173.467�شلطنة عمان�شركة اأكوا باور بركاء 

5910.96N57533.08%11-55316.73المارات �شركة المارات للمرطبات
57632.62%14634.641-%55913.90الكويت�شركة يونيكاب لل�شتثمار والتمويل 

1.07N624-3.02N57732.59-683الكويت�شركة اإكتتاب القاب�شة 
57832.30%32-24242.79%36896.492البحرين جمموعة فنادق اخلليج 

57930.63%91-5652.54%48417.5282المارات �شركة ميثاق للتامني التكافلي
58030.42%3727.3948%29-229359.37م�شر�شركة مطاحن وخمابز م�شر الو�شطى

101.85N58129.70-6696-%143536.28�شلطنة عمانالنه�شة للخدمات 
958229.57-%34514.87%313142.524�شلطنة عمان�شركة �شللة خلدمات املوانئ

58329.41%33-5491.09%6004.8468الكويت�شركة الأمان للإ�شتثمار 
58429.34%71-5028.81%46-44882.54م�شر�شركة ال�شعيد العامة للمقاولت
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58529.27%3897.4941%47628.3363ال�شودان البنك ال�شعودي ال�شوداين 
5.32N58629.26-653%32423.97499الكويت�شركة امل�شالح العقارية

58727.91%25426.815%261200.581�شلطنة عمان�شركة عمان للمرطبات 
59.74P58827.88-630%6301.52132الكويت�شركة املال للإ�شتثمار 

58927.72%44-28140.98%13-137593.87�شلطنة عمان�شركة �شناعة الكابلت العمانية 
59027.62%38-33223.55%274180.156�شلطنة عمان�شركة ال�شوادي للطاقة 

5.18P59127.49-510%44332.9941المارات �شركة بيت التامني
8.86P59226.60-543%31-41692.07م�شر�شركة الكابلت الكهربائية امل�شرية

59325.00%27-5361.55%48-59716.00م�شر�شركة امل�شريني للإ�شكان والتنمية والتعمري
359424.70-%4525.35%6244.135المارات جمموعة ال�شارقة

68511.59N6269.08N59524.59�شوريا بنك الأردن �شورية 
659610.25N59624.40-%54716.54م�شر�شركة القاهرة للزيوت وال�شابون 

859724.20-%28024.94%671,106.2921�شلطنة عمان�شركة النفط العمانية للت�شويق
45.98P604-55.72P59823.53-680الكويت�شركة �شناعات بوبيان الدولية القاب�شة 

6.60P59922.84-557%18-58112.51الكويت�شركة ال�شفاة للطاقة القاب�شة 
7.16P4783.5411%60022.61-659الكويت�شركة الأوىل تكافل للتاأمني 

60122.37%28512.2179%282149.0322�شلطنة عمانال�شركة الوطنية للتامني على احلياة والعام 
68212.38N47311.13-63%60221.43�شوريا بنك ال�شرق 

60321.33%90-49926.25%62-53547.50�شلطنة عمان�شركة ظفار الدولية للتنمية والإ�شتمثار
60420.80%30813.7931%44245.633�شلطنة عمانال�شركة العمانية خلدمات التمويل 

60520.57%43-4876.10%50-46777.51م�شر�شركة اجليزة العامة للمقالولت
3.40P60620.55-590%38-6601.10الكويت�شركة مينا العقارية

6512.16N60720.40%50-394156.96م�شرال�شركة العربية للتنمية وال�شتثمار
0.54P60820.26-504%18-47144.10م�شرالن�شر للملب�ض واملن�شوجات

60919.98%5600.14146%6392.248الكويتال�شركة الكويتية العقارية القاب�شة
61019.88%58-5164.37%28-56117.97الكويت�شركة اأموال الدولية للإ�شتثمار 

61119.18%5340.6574%50022.849الأردن القد�ض للتامني
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61219.04%37-5172.75%48-6238.88م�شر�شركة برامي القاب�شة
61318.79%38-34721.11%851,044.727�شلطنة عمان�شركة املها لت�شويق املنتجات النفطية 

61418.79%5110.101878%52511.9864المارات �شركة الوطنية للتامني التكافلي
61518.39%27-35202.21-%50225.44الأردن املتحدة للتاأمني 

1.55P61617.97-597%10-51624.29الكويت�شركة �شلبوخ التجارية
12.27P61717.97-641%43032.5469�شلطنة عمانبنك العز ال�شلمي 

61817.97%4672.4772%27-344174.32م�شر�شركة مطاحن وخمابز القاهرة
26.84P6251.28N61917.93-681الكويت�شركة الديرة القاب�شة

0.38P593-9.42P62017.70-650الكويت�شركة اخلليج و�شمال افريقيا القاب�شة
5.33P62117.14-602%52-6551.71م�شر�شركة �شارم درميز لل�شتثمار ال�شياحي

18.10P62216.78-637%5730.0715318الكويت�شركة املدار للتمويل وال�شتثمار 
6843.16N5642.95-90%62316.14الكويت�شركة وثاق تكافل للتاأمني 

5840.21N62415.66%38386.681م�شرجمموعة اأجواء لل�شناعات الغذائية 
0.27N62515.61-583%6530.8526الكويتال�شركة الكويتية ال�شورية القاب�شة

62614.29%5780.0517%6720.00104الكويت�شركة مراكز التجارة العقارية 
4.78P62714.14-530%55111.1536الكويت�شركة املنتجعات العاملية 

6780.21N611-0.84N62813.98الكويت�شركة �شنام العقارية
62913.78%77-50111.70%11-49630.10�شلطنة عمانال�شركة املتحدة للتمويل

14.34P546-16.31P63013.48-637الكويت�شركة ت�شنيف وحت�شيل الأموال
5880.98N63113.31%54115.974الأردن دلتا للتامني 

63212.96%11-5391.17%64-62811.44م�شر�شركة امل�شريني قي اخلارج لل�شتثمار والتنمية 
63312.75%86-5553.85%40-59613.70م�شر�شركة الأهلي للتطوير وال�شتثمار

1.49P63412.49-592%273171.4813البحرين زين البحرين 
63512.32%18-5152.25%47931.954الأردن الأردنية الفرن�شية للتامني 

8.67P619-5.49P63612.07-691الكويتبيت الإ�شتثمار اخلليجي
63711.81%77-43510.09%51015.9745البحرين �شركة اإنوف�شت 

63811.64%38-4399.32%16-52723.36البحرين �شركة الفنادق الوطنية 
63911.14%84-5661.40%15-51226.35م�شر�شركة ال�شرياميك والبور�شولن 

17.79P64010.89-616%29-60610.70�شلطنة عمان�شركة ظفار للتاأمني 
64110.87%24-4457.03%50523.841�شلطنة عمان�شركة فولتاب للطاقة 

671N/A#N/A#5990.63N64210.78الكويتال�شركة العاملية للمدن العقارية 
64310.35%26-40311.77%365100.120�شلطنة عمانال�شركة العمانية املتحدة للتاأمني 
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64410.06%29-5790.07%52-6670.24م�شر�شركة القاهرة للتنمية وال�شتثمار
6459.95%3579.4425%157360.4328البحرين �شركة نا�ض غروب 

6469.92%34624.690-%43255.64�شلطنة عمان�شركة الأنوار لبلط ال�شرياميك 
6479.64%5530.4148%58-6259.96م�شر�شركة العرب لل�شتثمار العقاري

6489.52%35211.952%29-288250.96�شلطنة عمان�شركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية 
2.53P6499.40-522%35996.9017م�شر�شركة الزيوت امل�شتخل�شة 

6509.12%17-34317.53-%362109.31البحرين جمموعة ترافكو 
6518.98%93935.3779-%41073.84�شلطنة عمان�شركة التاأمني الأهلية 

6528.69%27-5520.88%51420.288الأردن العربية للتاأمني 
6538.67%5350.8828%20-6323.96م�شر�شركة الوادي لل�شتثمار ال�شياحي

6548.55%21-937513.35-%50426.86�شلطنة عمان�شركة م�شقط للتمويل 
6558.47%29119.087%13-238275.54م�شر�شركة اخلدمات امللحية والبرتولية - ماريديف

6568.43%66-5630.82%46836.7511تون�ضبنك تون�ض والإمارات 
6578.30%95-5712.62%86-6498.93م�شرمينا للإ�شتثمار ال�شياحي والعقاري

7041.28N6588.25%35447.36148البحرين ال�شركة اخلليجية املتحدة للإ�شتثمار 
6598.22%35311.625%47032.6713�شلطنة عمان�شركة تاأجري للتمويل 

6608.16%78-5236.79%51918.8210�شلطنة عمان�شركة عمان كلورين 
6617.90%31515.1115%44629.6252�شلطنة عمان�شركة الأنوار القاب�شة 

2.47P6627.82-607%48-6561.42م�شرال�شركة العربية املتحدة لل�شحن والتفريغ
6637.46%60-44413.70%32-45562.27�شلطنة عمان�شركة عمان للإ�شتثمارات والتمويل 

6647.15%50-5382.12%59-56331.48م�شر�شركة نعيم القاب�شة لل�شتثمار
6656.02%55-344911.80-%297172.23�شلطنة عمان�شركة �شحار للطاقة 

28.11P6665.92-658%13-108885.39�شلطنة عمان�شركة جلفار للهند�شة واملقاولت 
6675.33%48-5750.15%83-6690.24م�شر�شركة م�شر للدواجن

6685.23%71-5700.50%82-6544.99م�شر�شركة امل�شريني لل�شتثمار والتنمية العمرانية
6695.05%37-15590.56-%53617.83م�شرال�شركة احلديثة لكفاءة املياه 

6704.72%78-5424.22%39570.6310�شلطنة عمان�شركة املدينة للتاأمني  

البلدال�شركة

املرتبة بح�شب 
 الإيرادات 

Ranking by
 revenues 

2017

بالدولر
2016 

)مليون(
ن�شبة التغيري 

املرتبة 
بح�شب 
 الأرباح 

 Ranking
 By Profits

2017

بالدولر
2016 

)مليون(

ن�شبة 
التغيري 
)باملئة(

املرتبة بح�شب
 القيمة ال�شوقية 
 Ranking by
 Market cap

2017

 بالدولر 
)مليون(
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6714.56%14822.0972-%50823.92�شلطنة عمان�شركة م�شقط غاز 
13.47P6724.41-647%6015.1058البحرين �شركة بنادر للفنادق 

6734.37%28-24775.43-%51123.05�شلطنة عمان�شركة املها لل�شرياميك 
6200.19N6744.18%356114.121�شلطنة عماناأعلف ظفار 

6754.03%4602.9163%40957.5317�شلطنة عمان�شركة الروؤية للتاأمني 
0.37N6763.97-589%24-6481.71م�شر�شركة اند�شرتيال ميديكال باكينج

6773.94%39-43010.69%11-237269.92م�شر�شركة العرفة لل�شتثمار وال�شت�شارات
6783.77%19-841310.15-%243245.43البحرين املجموعة العربية للتاأمني 

0.22P6793.06-581%6620.2289م�شر�شركة اطل�ض ل�شت�شلح الأرا�شي والتنمية الزراعية 
6802.97%5261.2712%6293.2514�شلطنة عمان�شركة الكروم العمانية 

5980.89N6812.96%5699.9017الأردن املنارة للتاأمني 
5820.04N6822.82%37-6423.12م�شر�شركة �شماد م�شر

6832.59%20-23141.62%761,020.5418�شلطنة عمان�شركة �شل العمانية للت�شويق
6842.40%35720.002489-%6640.41م�شرال�شركة امل�شرية للتطوير العمراين

16852.33-%4684.26%13-52123.83�شلطنة عمان�شركة اجلزيرة للخدمات 
0.90P6862.23-580%77-6476.11م�شرالبنك الوطني العقاري

6872.06%62-5770.18%94-6700.57م�شر�شركة الغربية الإ�شلمية للتنمية العمرانية
3.86P6882.05-614%11-53819.30�شلطنة عمان�شركة زجاج جمان 

6892.02%5690.07141%6660.1543م�شرجمموعة جى اإم �شى لل�شتثمارات ال�شناعية والتجارية واملالية
6900.85%68-5403.20%12-55216.97�شلطنة عمانال�شركة املتحدة للطاقة 
28.08N6910.82-697%39-386138.04�شلطنة عمان�شركة احل�شن الهند�شية

51.26P6920.58-42%5947.966�شلطنة عمان�شركة �شناعة مواد البناء 
693%18152.814%37679.6314البحرين �شركة البحرين للت�شهيلت التجارية 

- جرى اإعتماد اأ�شعار ال�شرف اإىل الدولر كما يف 31 / 12 / 2017
- جرى اإعتماد الأرقام اإ�شتنادًا اإىل النتائج املالية كما يف 31 /2017/12


