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املرتبة ح�سب 
الر�سملة

الر�سملة ال�سوقيةالبلدال�سركة
) دوالر (

املوجودات
) مليون دوالر (

النمو ال�سنوي
%

املرتبة ح�سب 
املوجودات

االأرباح
) مليون دوالر (

النمو ال�سنوي
%

املرتبة ح�سب 
االأرباح 

19.841-61,134,789,557.8187354.174.465003.79ال�سعوديةال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(1
7.085-1.0182249.59-38,120,811,162.5434920.92االماراتجمموعة االمارات للإت�ساالت2
15.203-36,457,112,413.4326029.807.9302486.60ال�سعوديةاالت�ساالت ال�سعودية3
33,622,364,538.71147887.7410.713110.597.712قطربنك قطر الوطني4
27,213,638,785.30119696.443.322421.205.014ال�سعوديةالبنك االهلي التجاري5
22,548,281,832.7184075.562.671899.334.297ال�سعوديةم�سرف الراجحي6
29.9113-2.2611220.48-18,455,656,232.849818.36قطر�سناعات قطر7
58.2543-17,436,651,261.0595372.6512.75401.56ال�سعوديةكهرباء ال�سعودية8
18.6374-7.954188.37-15,597,480,111.8811465.54ال�سعوديةاململكة القاب�سة9

ول10 15,498,230,329.4361937.487.2111635.216.208االماراتبنك اخلليج االأ
78.45231-13,740,463,505.595327.847.78824.49ال�سعوديةجبل عمر11
13,262,414,473.6877623.788.38928.167.7718الكويتبنك الكويت الوطني12
12,505,061,267.987291.1714.373510.3114.4134ال�سعوديةاملراعي13
12,429,408,630.7962664.548.291388.484.149ال�سعوديةجمموعة �سامبا املالية14
11,580,092,637.8112888.188.250567.2151.8527قطرجمموعة اإزدان15
9.8310-11,290,332,814.95110689.858.131369.62االماراتبنك ابوظبي الوطني16
11,197,259,179.15110688.8612.041939.2938.626االماراتبنك االمارات دبى الوطني17
11,091,397,409.3121659.897.2401111.4023.9615االماراتاعمار العقارية18
55.4285-10,324,566,839.9023808.645.735161.21ال�سعوديةمعادن19
10,039,473,656.6362147.3211.9101305.5824.1311االماراتبنك اأبوظبي التجاري20
6.9616-9,925,412,892.9159487.454.1121078.71ال�سعوديةبنك الريا�ض21
9,889,451,252.0050013.400.1141153.601.5014ال�سعوديةالبنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(22
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9,779,326,980.676686.888.978450.9422.6441االماراتجمموعه اعمار مولز 23
32.8826-9,118,051,841.242400.731.0123567.51ال�سعوديةاالأ�سمدة العربية ال�سعودية24
2.7151074.4414.7117-8,990,410,409.1648940.94ال�سعوديةالبنك ال�سعودي الفرن�سي25
3.813479.7415.3138-8,464,217,105.2654364.05الكويتبيت التمويل الكويتي )بيتك(26
7,742,998,352.5522796.883.738556.330.4430قطرم�سرف الريان27
13.5439-7,146,294,502.937226.542.274477.29ال�سعوديةجمموعة �سافوال28
6,922,703,031.3034879.3332.219557.4821.6829قطرامل�سرف )م�سرف قطر االإ�سلمي(29
39.4655-2.1102298.49-6,692,081,136.743929.91قطرم�سيعيد للبرتوكيماويات30
6,652,377,305.0040810.6521.017866.4719.6119االماراتبنك دبي اال�سلمي31
9.2924-3.931629.73-6,596,375,617.7925851.75قطراأوريدو-قطر32
1.9842-6,535,969,247.673693.063.9105421.62قطرالكهرباء واملاء القطرية33
0.7925-4.032581.54-6,453,493,057.4525846.99االماراتات�ساالت قطر34
7.9632-6,347,477,732.674884.390.392528.55االماراتدو35
6,273,308,470.9645397.253.516789.403.0721ال�سعوديةالبنك العربي الوطني 36
5,901,704,848.1623634.669.736391.5816.2645ال�سعوديةم�سرف االإمناء37
291.19495-12.855-5,802,690,463.5111288.33ال�سعوديةموبايلي38
20.5835-4,981,812,500.0011497.306.753507.60الكويتزين-الكويت39
4,966,321,992.6411049.875.358690.6613.5022االماراتالدار العقارية40
4,879,395,311.675017.0210.090484.30240.5437ال�سعوديةال�سعودية الوطنية للنقل البحري41
51.2751-6.787321.61-4,856,319,925.415585.58ال�سعوديةينبع الوطنية للبرتوكيماويات 42
79.2557-84.143290.29-4,807,303,018.1915753.85االماراتبنك دبي التجاري43
4,524,024,069.1533965.321.620566.616.6628البحرينالبنك االهلي املتحد 44
8.90103-4,441,976,973.6812843.108.551140.80الكويتالبنك االهلي املتحد-الكويت 45
4,392,331,806.0728788.0511.927538.7411.0731ال�سعوديةالبنك االأول )البنك ال�سعودي الهولندي(46
1.871842.6510.1920-4,273,746,699.627807.84قطربروة العقارية47
4,156,770,410.216619.4449.879292.143.7656قطرقطر للتاأمني48
24.8844-4,116,496,633.4433895.966.721400.20قطرالبنك التجاري49
4,083,087,458.712423.2047.212287.080.88123ال�سعوديةمكة للإن�ساء والتعمري50
3,963,389,004.6331352.358.825653.990.0423االماراتبنك امل�سرق51
3,952,743,740.011801.7234.8142213.894.1069ال�سعوديةفواز عبد العزيز احلكري و�سركاه52
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 2015

3,851,891,315.932243.9835.8130309.423.4152ال�سعوديةجمموعة الطيار لل�سفر53
2.1235220.6911.9065-3,834,230,154.50642.25ال�سعوديةجرير الت�سويق54
3,821,399,401.036383.7524.5811229.1939.5712االماراتداماك العقاريه دبي 55
1.166270.119.9160-3,590,334,980.788440.54قطرناقلت )قطر لنقل الغاز(56
7.4936-3,505,765,398.9027739.329.029504.33االماراتبنك االحتاد الوطني57
8.1116372.5211.8548-3,420,581,497.122641.84قطرقطر للوقود58
3,398,290,225.9732229.155.823525.9210.5833االماراتم�سرف اأبوظبي اال�سلمي59
8.7570-3,277,836,973.8913644.2213.248210.02ال�سعوديةبنك البلد60
3,156,937,181.2222874.5510.337377.191.1147قطربنك الدوحة61
88.47197-4.913434.60-3,048,701,298.702060.24ُعمانعمانتل62
2,987,340,472.276076.9218.482304.565.5353قطرامللحة القطرية63
2,986,282,894.7410305.5618.360115.9224.79111الكويتبنك بوبيان64
7.5149-2,985,082,578.5824942.390.033353.93ال�سعوديةالبنك ال�سعودي لل�ستثمار65
90.66486-78.43-3.6136-2,947,990,115.321969.69قطرفودافون قطر66
20.27126-2,929,941,395.844804.9211.39480.64ال�سعوديةاإعمار املدينة االإقت�سادية67
202.05492-2,865,551,411.8313676.3625.947ال�سعوديةرابغ للتكرير والبرتوكيماويات68
3.7346-2,852,309,808.0611040.8516.459381.27االماراتبنك راأ�ض اخليمه الوطني69
2,811,417,763.1631545.722.824174.4415.0679الكويتالكويت القاب�سة70
2,809,714,976.6232583.1928.922455.727.4940ُعمانبنك م�سقط71
2695.79496-331.12-6.756-2,705,114,544.4911241.52ال�سعوديةكيان ال�سعودية للبرتوكيماويات72
2,687,826,318.59492.331.9276186.076.8275ال�سعوديةاخلطوط ال�سعودية للتموين 73
65.63137-5.212571.05-2,679,008,984.482323.58االمارات �سوق دبي املاىل74
5.0567-2,672,435,628.9711131.265.657215.31قطربنك قطر الدويل االإ�سلمي75
15.61100-2,644,750,000.002278.520.7127144.41الكويتالكويتية للغذية76
12.2061-2,643,875,865.741196.930.2170251.51ال�سعوديةاالأ�سمنت ال�سعودية77
43.1666-2,627,898,065.213083.133.7110220.05قطراخلليج الدولية للخدمات78
2,627,082,236.842030.2619.0135159.610.7188الكويتاملباين79
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0.8059-2,611,667,554.611171.2513.0173276.25ال�سعوديةا�سمنت اجلنوب80
2,606,953,947.3717887.242.041128.299.98105الكويتبنك اخلليج81
12.039250.4323.2762-2,595,407,894.7422449.70الكويتبنك برقان82
2,449,014,384.661639.1330.1150171.84114.1181ال�سعوديةبوبا العربية83
2,420,016,474.462591.344.1120180.329.4276قطراأعمال84
5.9694-4.249151.94-2,322,276,315.7913280.76الكويتالبنك التجاري الكويتي85
2,297,660,488.928868.472.964177.857.7277قطرالبنك االأهلي86
5.4784-2,267,117,741.08865.5510.3206165.44ال�سعوديةال�سعودية للخدمات االأر�سية87
17.3454-2,227,082,977.204153.045.0100302.16االماراتدبي لل�ستثمار88
2,135,322,322.865965.311.883241.5117.0263ال�سعوديةالوطنية للبرتوكيماويات 89
2,110,815,130.533081.8116.1111159.416.8490ال�سعوديةالتعاونية للتاأمني90
0.489201.238.3671-2,017,377,728.585254.89قطراملتحدة للتنمية91
45.24481-7.980-2,014,070,694.556447.49االماراتالبنك العربي املتحد92
19.23115-1,997,332,236.8414339.0124.64699.87الكويتالبنك االأهلي الكويتي93
1,962,400,851.067977.959.570146.973.4197البحرينبنك البحرين الوطني94
421.29477-30.20-1,944,912,962.172348.5725.4124االماراتدبى بارك�ض اند ريزورت�ض 95
1,913,447,368.424810.560.793175.635.0278الكويتاأجيليتي للمخازن العمومية96
380.07497-6.352-1,890,564,544.7512018.84ال�سعوديةالت�سنيع الوطنية97
1.8177214.730.5268-1,830,507,458.711109.97ال�سعوديةا�سمنت ينبع98
41.67122-9.19587.73-1,823,792,763.164630.10الكويتاوريدو-الكويت99

37.50117-4.17795.67-1,783,697,389.456740.87ال�سعوديةدار االأركان للتطوير العقاري100
1,776,276,771.0015550.2610.544171.7511.1282قطراخلليجي )بنك اخلليج التجاري(101
7.53104-1,727,936,836.373103.427.8109139.19االماراتالعربية للطريان102
4.942342.04124.2950-1,727,224,294.0916852.46ال�سعوديةبنك اجلزيرة103
4.3183-1.5180171.00-1,697,029,834.841070.05ال�سعوديةا�سمنت اليمامة104
3.2253156.224.0891-1,679,648,375.07562.92ال�سعوديةا�سمنت الق�سيم105
1,660,332,167.033643.730.6106147.7741.4496االماراتبنك ام القوين الوطني106
22.0172-1,655,434,203.527077.150.875193.67ال�سعوديةاملجموعة ال�سعودية للإ�ستثمار ال�سناعي107
5.0573-1,649,560,788.491035.181.7183189.94ال�سعوديةاملتقدمة للبرتوكيماويات108
1,626,335,526.32865.4623.0208141.326.44102الكويتاالت�ساالت الكويتية)فيفا(109
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13.04153-1,622,269,579.12499.5310.627155.62ال�سعوديةاملوا�ساة للخدمات الطبية110
1,615,828,214.3314484.6724.045174.4375.9280االماراتم�سرف االمارات اال�سلمي111
638.91499-9.9107-1,570,604,750.883520.73االماراتارابتك القاب�سة112
7.726337.659.60189-1,566,648,907.83515.67ال�سعوديةاحلمادي للتنمية واالإ�ستثمار113
1,512,654,286.66910.4311.1197127.2810.28106قطرقطر الوطنية ل�سناعة اال�سمنت114
1,487,380,887.568176.7422.267152.1310.5593االماراتبنك الفجرية الوطني115
64.02110-14.9172116.39-1,478,822,589.241181.65ال�سعوديةطيبة القاب�سة116
10.40224-0.939326.83-1,415,489,361.70214.87البحرينالبحرين للملحة و التجارة الدولية117
37.8389-1,404,893,617.023144.781.8108159.47البحريناأملنيوم البحرين118
3.0161.15435-1.4201-1,400,945,657.96880.87ال�سعوديةمدينة املعرفة االإقت�سادية119
52.45129-1.09676.78-1,368,407,030.104540.46ال�سعوديةال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات 120
25.4764-4.028237.00-1,325,265,292.5528195.00البحريناملوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 121
258.9123.44494-1,301,495,257.066938.790.776ال�سعوديةزين-ال�سعودية122
1,286,963,078.141196.426.917169.1810.92140قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني123
6.6986-4.9181160.68-1,267,181,672.881037.83ال�سعوديةا�سمنت العربية124
2.23124-1,259,612,306.02938.027.419484.75االماراتارامك�ض125
1,254,251,348.409696.814.162141.496.19101البحرينبنك البحرين والكويت126
1,252,926,762.86646.627.523362.9819.65150االماراتجمموعة اأغذية127
1.52158-1,238,071,390.52316.7921.933953.99ال�سعوديةهريف للخدمات الغذائية128
301.93480-41.65-4.2215-1,231,113,478.96817.50ال�سعوديةاملجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق129
28.40176-1.225844.58-1,208,127,402.53539.89قطراملرية للمواد االإ�ستهلكية130
89.4464108.149.89113-1,197,061,077.92106.61ُعماناأوريدو-عمان131
91.13325-0.01289.31-1,196,926,158.762266.11ال�سعوديةال�سحراء للبرتوكيماويات132
1,193,714,925.861883.491.5138145.030.2799قطرجممع �سركات املناعي133
66.0787-1.9118160.04-1,143,520,752.502615.28االماراتالواحة كابيتال134
1,131,381,578.95593.1910.124563.9531.80148الكويتميزان القاب�سة135
1,116,168,081.802.5810.05000.250.63420قطرالقطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني136
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1,104,088,971.76533.2019.625943.9712.20178ال�سعوديةدله للخدمات ال�سحية القاب�سة137
1,066,022,908.90824.7631.421261.507.50151ال�سعوديةاأ�سواق عبداهلل العثيم138
8.418595.1112.69118-1,061,267,980.821013.89ال�سعوديةال�سعودية لل�سناعات الدوائية139
0.245510.10141.73321-1,003,289,473.68121.55الكويتعيادة امليدان خلدمات طب االأ�سنان140
990,539,068.888135.7714.969111.618.68112االماراتم�سرف ال�سارقة اال�سلمي141
17.52188-969,718,966.44322.085.933637.69ال�سعوديةال�سعودية ملنتجات االألبان واالأغذية142
967,599,841.583903.628.3103145.6617.0798االماراتدانة غاز143
3.41168-966,529,035.70392.7013.430350.55ال�سعوديةجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية144
9.00141-965,782,951.52869.809.020568.70ال�سعوديةالكيميائية ال�سعودية145
4.819163.4511.37149-952,812,500.00965.07الكويتا�سمنت الكويت146
929,791,264.948476.459.765156.1219.5792ُعمانالبنك الوطني العماين147
0.63170-921,908,602.42354.7524.231449.53قطراملجموعة للرعاية الطبية148
914,828,947.371357.044.615990.590.81120الكويتبوبيان للبرتوكيماويات149
13.22145-880,479,172.347510.7310.17266.36االماراتبنك ال�سارقة150
879,552,631.581353.755.216032.4333.24203الكويتالتمدين العقارية151
127.02491-16.397-875,077,223.664486.00االماراتالبنك التجاري الدويل152
2.21123.2082.34396-865,677,912.232716.52البحرينبنك اخلليج املتحد153
29.96142-864,756,329.984058.657.810168.66االماراتبنك االإ�ستثمار154
858,628,335.069332.6312.563121.4715.60107ُعمانبنك ظفار155
808,573,917.781689.841.814679.323.37127االماراتديار للتطوير156
789,545,330.792657.232.211464.5118.20147االماراتاأبوظبي الوطنية للفنادق157
0.81171-4.217449.21-789,509,708.841168.61ال�سعوديةع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة158
0.315276.600.87130-776,791,245.291628.58االمارات�سرياميك راأ�ض اخليمة159
490.0640.20498-5.526-776,248,570.6529612.58االماراتاأبوظبي الوطنية للطاقة160
758,009,589.77588.324.424664.789.66146ال�سعوديةا�سمنت املدينة161
49.76108-2.4129118.33-749,870,345.722257.59االماراتاالحتاد العقارية162
743,058,615.46818.3841.821450.8432.00165قطراخلليج للمخازن163
0.915751.550.00164-741,342,567.931472.07ال�سعوديةميدغلف للتاأمني164
734,576,451.78307.809.734625.078.40229ال�سعوديةالعقارية ال�سعودية165
9.76121-726,441,129.46703.904.422389.67ال�سعوديةا�سمنت ال�سرقية166
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725,472,945.454930.5615.49172.0210.35135ُعمانالبنك االأهلي167
11.67155-716,355,887.05862.364.120955.12ال�سعوديةا�سمنت ال�سمالية168
714,674,652.87511.342.826641.8713.47180االماراتاخلليج لل�سناعات الدوائية169
713,106,020.25606.956.824338.1537.72185ال�سعوديةدور لل�سيافة170
694,125,000.005888.327.78452.6316.96161الكويتبنك الكويت الدويل171
679,763,157.891736.7444.9144103.1314.21114الكويتالقرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية172
663,072,722.43376.4912.330434.8239.72196ال�سعوديةالوطنية للرعاية الطبية173
0.321368.095.11143-661,161,427.81818.67ال�سعوديةا�سمنت جنران174
658,212,573.261019.0911.618437.6531.84190ال�سعوديةالوطنية للتنمية الزراعية 175
650,683,713.64685.539.222978.4355.48128ال�سعوديةالريا�ض للتعمري176
30.53191-5.527937.09-648,225,226.43478.29ال�سعوديةالعبداللطيف للإ�ستثمار ال�سناعي177
644,736,842.112552.9930.51213.29733.33394الكويتبنك وربة178
637,666,683.5124618.204.934286.194.1658البحرينجمموعة الربكة امل�سرفية179
636,313,265.85231.819.837933.5914.64201ال�سعوديةال�سعودية للعدد واالأدوات180
634,713,885.715841.1620.68596.6130.85116ُعمانالعمانية العاملية للتنمية واالإ�ستثمار )اومنيف�ست(181
2.83747.27346-631,326,584.98241.61ال�سعوديةالعاملية للتاأمني التعاوين182
624,039,473.68888.681.319938.261.84184الكويتال�ساحلية العقارية183
8.50131-623,068,726.69870.408.320475.61ال�سعوديةاخلزف ال�سعودي184
2.5195500-607,454,877.92932.70ُعمان�سيمبكورب �سللة للطاقة واملياه185
78.342450.59167-592,105,263.16162.76الكويتطريان اجلزيرة186
591,750,612.583899.1727.510433.2470.98202االماراتم�سرف عجمان187
7.14134-587,808,000.005734.096.48672.07ُعمانبنك �سحار188
585,788,500.00453.598.928850.2910.36169ال�سعوديةاملتحدة الدولية للموا�سلت 189
5.713934.34114.29199-575,823,577.461875.33االماراتاملك للتمويل190
573,761,321.26349.3420.731829.365.50214ال�سعوديةال�سعودية للت�سويق191
2.91160-565,592,105.262314.976.612652.76الكويتاأالفكو لتمويل �سراء وتاجري الطائرات192
10.08125-6.29983.65-563,621,710.534274.14الكويتجمموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة193
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558,404,368.67699.8525.822552.3892.70162ال�سعوديةال�سعودية للنقل اجلماعي194
2.814974.73154.35132-547,050,935.061652.59ُعمانالعنقاء للطاقة195
541,110,808.60698.502.022613.77285االماراتامانات القاب�سه 196
535,809,449.12289.908.835830.6626.75208ال�سعوديةحلواين اإخوان197
6.2133116.7113.19109-529,404,255.322161.42البحرينانف�ستكورب 198
33.33218-15.39828.05-523,844,757.984405.97البحرينم�سرف ال�سلم البحرين199
520,245,071.921717.081.614570.061.03138ال�سعوديةالزامل للإ�ستثمار ال�سناعي200
519,953,871.50507.486.726847.846.26172قطرالقطرية لل�سناعات التحويلية201
1.924990.035.56422-519,561,763.645.71ُعماناأت�ض اأ�ض بي �سي عمان202
23.60157-0.526054.43-519,480,519.48528.99ُعمانري�سوت للإ�سمنت203
4.033245.064.28175-514,565,750.07328.79االماراتاملوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة و الفنادق204
508,058,071.39374.600.030537.800.00187ال�سعوديةالغاز والت�سنيع االأهلية205
502,314,184.59337.235.032940.505.99182االماراتدبي للمرطبات206
20.415522.70245-500,667,763.161554.34الكويتالقاب�سة امل�سرية الكويتية207
493,506,493.51215.305.239236.8215.45192ُعمان�سل العمانية للت�سويق208
475,712,016.06511.342.826769.9118.19139االماراتاخلليج للم�ساريع الطبية209
70.02195-475,269,046.35641.3118.723736.37ال�سعوديةاحل�سن غازي اإبراهيم �ساكر210
464,407,894.741598.5518.015367.738.83144الكويتالتجارية العقارية211
461,444,078.951211.916.116846.3517.42173الكويتجمموعة اخلليج للتامني212
460,095,897.71335.354.433138.3716.42183ال�سعوديةالدري�ض للخدمات البرتولية والنقليات213
454,029,605.26880.725.720237.8927.29186الكويتالتمدين اال�ستثمارية214
453,947,368.42496.3530.527316.2511.76272الكويتالتقدم التكنولوجي215
424.42482-46.40-440,628,255.328138.643.568البحرينبنك االثمار216
0.118627.5326.38220-428,804,791.721005.62االماراتاركان ملواد البناء217
23.01907.89337-426,411,184.21968.16الكويتايفا للفنادق واملنتجعات218
94.11405-0.31871.72-421,736,814.06980.10ال�سعوديةاأ�سرتا ال�سناعية219
46.09364-4.42485.58-420,191,795.42582.62ال�سعوديةال�سعودية للطباعة والتغليف220
83.3554.35487-51.6398-417,887,586.57206.77ال�سعوديةجمموعة حممد املعجل 221
4.130155.447.36154-412,387,012.99398.82ُعمان�سناعة الكابلت العمانية222
33.47207-409,390,444.81573.6313.425130.95قطرمزايا قطر للتطوير العقاري223
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408,385,515.931146.4216.117653.2242.56159االماراتمنازل العقارية 224
56.67255-4.035419.84-406,366,542.35294.25ال�سعوديةال�سناعات الكهربائية225
6.4114.04441-397,482,685.14297.2431.3353ال�سعوديةا�سمنت ام القرى226
11.00211-395,328,433.77513.923.526430.40ُعمانا�سمنت عمان227
51.43254-390,303,676.08422.384.429420.27ال�سعوديةالبحر االأحمر خلدمات االإ�سكان228
59.40296-384,070,324.99349.780.631713.10ال�سعوديةاملتحدة للإلكرتونيات229
3.423423.434.66242-383,715,179.22646.12ُعمانا�ض اأن اأن باور القاب�سة230
381,990,131.58230.7635.438257.63112.11152الكويتهيومن �سوفت القاب�سة231
3.045627.502.62221-375,919,019.71120.48ال�سعوديةال�سعودية الإنتاج االأنابيب الفخارية 232
22.79212-1.431030.25-374,492,274.91367.75ال�سعوديةا�سمنت حائل233
50.05241-7.426523.48-373,201,917.95513.59ال�سعوديةبوان234
5.116541.3469.72181-372,992,104.551256.56االماراتاجلرافات البحرية الوطنية235
18.40232-371,681,848.40219.424.738924.46البحرينجمموعة فنادق اخلليج236
371,243,421.051821.976.314128.068.25217الكويتالعقارات املتحدة237
371,004,508.061335.774.916134.0242.70200قطرال�سلم العاملية للإ�ستثمار238
370,587,779.262596.6711.611929.8020.52213البحرينبنك البحرين االإ�سلمي239
21.13261-367,501,331.91300.9720.435018.75ال�سعوديةاخلليج للتدريب والتعليم240
366,728,822.59676.882.723020.8629.59251ال�سعوديةا�سمنت اجلوف241
363,289,300.301271.578.516472.7225.12133االماراتطريان اأبوظبي242
56.03302-4.811512.03-362,013,593.092647.78البحرينبيت التمويل اخلليجي 243
2.521818.8250.40260-354,419,768.83793.40ُعمانال�سوادي للطاقة244
47.63342-2.53517.57-353,274,468.09299.91البحريناالأوراق املالية واال�ستثمار245
5.628736.4228.51194-348,750,024.51456.05ال�سعوديةالبابطني للطاقة واالإت�ساالت246
348,684,210.53799.4748.821736.8131.34193الكويتاالأهلية للتاأمني247
348,148,652.33616.750.52412.72401االماراتا�سراق العقارية248
33.56235-347,149,706.98540.8311.625724.35ال�سعوديةا�سمنت تبوك249
7.31445-346,643,580.18710.03110.1222ال�سعوديةتكوين املتطورة لل�سناعات250
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16.67228-11.524925.46-339,946,637.63576.27االماراتاال�سمنت الوطنية251
50.49281-339,637,719.77424.475.829314.68ال�سعوديةال�سرق االأو�سط ل�سناعة واإنتاج الورق252
42.14274-73.436915.86-339,095,394.74260.30الكويتا�سمنت بورتلند253
338,854,555.14146.1883.643213.6716.59288ال�سعوديةال�سعودية للنقل واالإ�ستثمار254
0.9595-338,810,739.362672.824.8113151.18البحرينبتلكو 255
2.522018.4041.44264-334,814,283.12738.42ُعمانالباطنة للطاقة256
332,347,739.36810.1016.221646.3020.00174البحرينالبحرين للت�سهيلت التجارية257
14.07237-1.736823.90-324,389,610.39264.65ُعماناملها لت�سويق املنتجات النفطية258
84.78382-320,420,909.281677.920.81483.91االماراتاخلليجية لل�ستثمارات العامة259
76.53367-319,914,757.59348.2015.93205.09ال�سعوديةال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات260
20.74294-319,039,473.68852.2713.421013.45الكويتاملجموعة امل�سرتكة للمقاوالت261
318,311,688.31276.069.536331.728.94206ُعمانالنفط العمانية للت�سويق262
311,587,639.85124.1019.34504.70154.83371ال�سعوديةجزيرة تكافل263
3.94826.7078.65352-307,565,438.8371.59البحرينبنك طيب264
21.38216-307,226,973.681096.0910.717928.19الكويتالت�سهيلت التجارية265
305,848,684.21315.5313.234232.3412.73204الكويتال�سينما الكويتية الوطنية266
11.77177-304,578,409.23574.174.025044.02قطرزاد القاب�سة267
8.05222-304,207,792.21473.7123.728227.31ُعماناكوا باور بركاء268
1.52293-8.136113.46-302,687,363.64283.20ُعمان�سللة خلدمات املوانئ269
299,482,711.681294.580.716343.592.80179االماراتراأ�ض اخليمة العقارية270
78.60411-4.23830.97-297,884,922.75227.14ال�سعودية�ساب للتكافل271
296,540,362.44223.755.738622.5111.74246قطراال�سلمية القطرية للتاأمني272
8.032710.6727.30315-295,484,816.20343.28ال�سعوديةال�سعودية الأنابيب ال�سلب 273
19.29488-91.08-294,037,571.471525.670.9156االماراتابوظبي الوطنية للتاأمني274
4.53230-288,311,688.31150.476.743024.94ُعمانعمان للمرطبات275
8.629530.4743.60210-288,303,130.15422.00قطرالدوحة للتاأمني276
5.8425.43440-288,292,488.01153.17216.6428ال�سعوديةاالإمناء طوكيو مارين277
28.47475-9.9326-284,916,961.61343.87االماراتال�سقر الوطنية للتامني278
7.019334.5470.45198-283,404,605.26940.95الكويتجمموعة االمتياز اال�ستثمارية279
5.49439-282,072,368.422638.16110.5117الكويتجمموعة جي اإف اإت�ض املالية280
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274,443,260.521213.393.516727.0022.69223ال�سعوديةاميانتيت العربية ال�سعودية281
13.6631.76454-272,727,272.73898.9536.7198ُعمانبنك نزوى282
64.00248-271,615,515.931678.002.314722.04االماراتعمان للتامني امل�ساهمة العامة283
268,933,239.36145.083.143323.764.41240البحرينجممع البحرين للأ�سواق احلرة284
7.20276-268,051,948.05130.287.744715.53ُعمانال�سفاء للأغذية285
267,819,078.95374.212.530625.635.84227الكويتال�سناعات الوطنية286
266,638,157.891907.604.913750.7647.23166الكويتالوطنية العقارية287
4.624423.8225.91238-266,447,368.42595.43الكويتالثمار الدولية القاب�سة288
14.31233-266,435,801.81258.907.737024.45ال�سعوديةاجلوف الزراعية289
266,167,763.161220.7624.616627.570.60219الكويتاأ�سيكو لل�سناعات290
265,732,551.94692.730.722724.1115.92236ال�سعوديةال�سعودية للخدمات ال�سناعية291
36.44215-5.820328.34-265,629,195.52875.54ال�سعوديةاللجني292
8.3917.5447-261,660,895.05141.19268.3437ال�سعوديةمتليف اإيه اأي جي العربي293
260,955,518.95148.7811.343118.9826.18259قطرودام الغذائية294
225.05493-5.6132-258,985,388.912199.21االماراتدريك اآند �سكل انرتنا�سيونال295
103.85489-17.8252-258,960,526.32566.02الكويتاخلليج للكابلت وال�سناعات الكهربائية296
20.57258-1.142919.23-256,891,981.89151.84ال�سعوديةاحتاد م�سانع االأ�سلك297
26.40273-1.337615.95-254,996,710.53239.67الكويتنفائ�ض القاب�سة298
1.83205-254,720,000.00646.878.223232.12ُعمانظفار الدولية للتنمية واالإ�ستثمار299
18.32466-6.7238-253,641,447.37636.55الكويتاال�ستثمارات الوطنية300
83.35370-5.53124.94-253,607,405.39357.40االماراتالوثبة الوطنية للتاأمني301
30.41336-247,127,659.57293.7510.43558.05البحريننا�ض 302
13.29234-1.425624.40-246,991,560.03541.68االماراتاالمارات للتاأمني303
هلية للتاأمني304 68.19363-245,031,309.56551.037.42555.62االماراتالعني االأ
19.7234.17469-7.6236-244,441,342.57641.36ال�سعوديةمناء للكيماويات305
1.213194.026.05119-241,270,781.052241.44االماراتالوطنية للتربيد املركزي306
237,080,447.52477.0155.628010.19120.91319ال�سعوديةتكافل الراجحي307
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33.07268-2.245316.98-233,893,400.00121.94ُعماناالأنوار لبلط ال�سرياميك308
25.79473-42.6328-233,141,447.37342.37الكويتايكارو�ض لل�سناعات النفطية309
4.121130.6615.20209-230,934,210.53825.79الكويتاملزايا القاب�سة310
13.6510.36453-10.5472-230,892,947.5293.96ال�سعوديةال�سعودية للأ�سماك311
37.12479-2.2228-229,698,987.75690.39ال�سعوديةكيمائيات امليثانول312
14.9877.00460-13.1291-228,656,100.16431.07ال�سعوديةاحتاد عذيب للت�ساالت313
228,556,206.71184.802.34066.40187.66355ال�سعوديةجازان للتنمية 314
16.55270-228,532,946.81125.393.044916.78البحرينالبحرين لل�سينما315
66.88329-226,708,177.94865.523.92078.93ال�سعوديةاأبناء عبداهلل حم�سن اخل�سري316
30.38478-222,362,813.00456.580.5286ال�سعوديةال�سعودية ل�سناعة الورق317
87.49408-7.53971.48-220,205,114.54207.14ال�سعوديةجمموعة فتيحي القاب�سة318
219,818,859.88467.308.02856.3550.03357ال�سعوديةاأليانز اإ�ض اإف319
0.630725.9825.37226-216,888,434.52372.67االماراتا�سمنت االحتاد320
4.930219.4517.95256-214,607,391.02393.44االماراتا�سمنت اخلليج321
41.69306-1.735611.91-213,783,912.96293.45قطراخلليج التكافلى322
26.66303-2.540012.02-210,255,727.22197.51ال�سعوديةال�سناعات الزجاجية الوطنية323
207,511,987.21344.850.032423.340.00243ال�سعوديةال�سقر للتاأمني324
14.91323-2.42989.76-202,066,285.71416.70ُعمان�سحار للطاقة325
200,186,467.77406.7331.73007.4254.35344ال�سعوديةاك�سا التعاونية326
197,816,657.14712.4013.522117.292.73267ُعمانالعمانية خلدمات التمويل327
197,034,278.37299.8212.83529.1613.72327ال�سعوديةاالأهلي للتكافل328
7.027418.7210.49262-194,677,631.58495.69الكويتالكويت للتاأمني329
194,677,631.58111.947.646217.437.07266الكويتالكوت للم�ساريع ال�سناعية330
بي�ض واملواد االن�سائية331 51.06376-9.23454.23-192,001,462.02310.66االماراتراأ�ض اخليمة للإ�سمنت االأ
4.44347.8241.40338-191,707,372.94144.82ال�سعوديةالوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن332
24.20472-19.0313-191,562,553.54356.53قطراالجارة333
98.99423-190,463,505.59584.7013.62470.03ال�سعوديةال�سعودية الإعادة التاأمني334
188,829,787.231739.309.614321.33109.81250البحرينامل�سرف اخلليجي التجاري335
5.78292-8.341013.61-186,397,311.69182.77ُعمانمطاحن �سللة336
31.73279-181,488,542.381372.683.415815.00االماراتدار التمويل337
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92.25419-5.53960.31-181,406,499.73212.31ال�سعوديةال�سعودية لل�سناعات املتطورة338
76.37369-181,332,236.84977.805.01884.97الكويتالكويتية لل�ستثمار339
179,142,248.27112.211.24610.58412ال�سعوديةالق�سيم الزراعية340
28.36324-178,266,447.37487.662.22789.47الكويتاملركز املايل الكويتي)املركز(341
28.74404-177,631,578.9587.041.34762.04الكويتطيبة الكويتية القاب�سة342
15.10456-13.85-176,984,549.8181.222.7479ال�سعوديةعناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين343
176,398,026.32131.978.244522.2019.26247الكويتامل�ساريع املتحدة للخدمات اجلوية344
176,170,212.77312.364.834313.6924.26287البحرينزين-البحرين345
3.616952.274.35163-174,696,110.171201.20االماراتجمموعة �سوداتل للإت�ساالت املحدودة346
2.6327.94432-2.7269-174,294,086.31504.89ال�سعوديةملذ للتاأمني347
174,272,727.27214.1210.039421.5116.60249ُعماناملطاحن العمانية348
2.89434-171,923,281.83180.6518.4413ال�سعوديةالوطنية للتاأمني349
10.65326-1.12819.29-170,160,631.64476.11االماراتالبحرية الوطنية للتاأمني350
0.739918.0937.84265-169,453,947.37201.05الكويتاملجموعة التعليمية القاب�سة351
21.430823.79239-167,377,293.77372.20االماراتابوظبي لبناء ال�سفن352
13.902.60457-166,233,766.23656.40111.3231ُعمانبنك العز االإ�سلمي353
50.95391-36.24783.44-164,944,059.6783.20ال�سعوديةامل�سايف العربية ال�سعودية354
1.37269-2.027016.91-164,095,880.12503.98االماراتال�سارقة للإ�سمنت والتنمية ال�سناعية355
262.88462-15.49-163,354,206.37303.29128.7348االماراتماركة يف اأي بي356
1.027755.03259.01156-162,138,157.89491.15الكويتاالأرجان العاملية العقارية357
7.593.49446-6.0360-161,327,916.89283.72ال�سعوديةجمموعة ال�سريع التجارية ال�سناعية358
161,070,857.75180.1432.241411.31310ال�سعوديةاالح�ساء للتنمية359
40.39283-161,059,210.53774.414.121913.98الكويتعقارات الكويت360
160,835,829.02164.998.442314.7826.14280االماراتالعاملية القاب�سة لزراعة اال�سماك361
14.113.78458-158,721,363.88498.1534.3272ال�سعوديةاملتحدة للتاأمني362
42.82353-0.03356.68-157,894,736.84326.55الكويتدبي االأوىل للتطوير العقاري363
0.93156.86349-157,791,688.87353.86ال�سعوديةاالحتاد التجاري للتاأمني التعاوين364
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8.320012.472.43300-157,759,868.42885.07الكويتاملجموعة البرتولية امل�ستقلة365
155,684,603.09703.651.32240.45416ال�سعوديةالكابلت ال�سعودية366
25.66409-155,474,160.90184.9551.34051.44ال�سعوديةتبوك الزراعية367
70.49356-155,139,021.40304.6715.43476.40االماراتالوطنية للتامينات العامة368
1.05427-2.2444-150,346,297.28133.23ال�سعوديةال�سعودية للتنمية ال�سناعية369
149,220,831.11181.656.24128.6837.54331ال�سعوديةال�سناعات الكيميائية االأ�سا�سية370
218.35468-19.68-12.1344-147,842,301.55310.82ال�سعوديةال�سرق االأو�سط للكابلت املتخ�س�سة 371
146,440,789.47240.467.737513.651.47289الكويتال�سور لت�سويق الوقود372
146,388,157.89271.8410.936613.190.04295الكويتاالأوىل للت�سويق املحلي للوقود373
11.27384-144,992,008.52179.288.94153.71ال�سعوديةاي�ض العربية للتاأمني التعاوين374
11.52451-30.4380-144,264,645.80231.03قطرداللة للو�ساطة واالإ�ستثمار375
3.60437-16.5465-144,126,055.00106.04االماراتال�سارقة للتاأمني376
12.1113.14452-10.4365-143,846,563.67274.73ال�سعوديةالعربية للأنابيب377
56.538711.00169.69313-140,863,079.38222.88ال�سعوديةالدرع العربي للتاأمني التعاوين378
5.04094.105.30378-136,977,402.67183.75االماراتاأ�سمنت راأ�ض اخليمة379
1.50429-136,707,511.9971.159.3483ال�سعوديةوفرة لل�سناعة والتنمية380
1.54465.783.53359-135,220,210.97130.89ال�سعوديةاجلب�ض االأهلية381
131,648,026.32117.206.645912.663.22299الكويتاإيا�ض للتعليم االكادميي والتقني382
16.72464-2.7384-130,683,365.10226.54االماراتالظفرة للتاأمني383
46.71483-6.5196-129,795,807.24914.56االماراتاال�سلمية العربية للتاأمني384
128,777,566.02189.8010.240211.3216.30308االماراتاأبوظبي الوطنية للتكافل385
127,572,368.42947.700.01923.297.53395الكويتمركز �سلطان للمواد الغذائية386
5.338811.189.94311-126,781,914.89220.80البحرينالبحرين الوطنية القاب�سة387
27.49244-0.917523.26-125,855,263.161158.26الكويتاعيان للأجارة واال�ستثمار388
66.75372-2.82844.64-124,217,105.26469.08الكويتاالوىل لل�ستثمار389
97.82417-12.72620.36-123,855,263.16520.26الكويتالتخ�سي�ض القاب�سة390
123,447,133.13156.0015.042626.5642.36225االماراتاالمارات لتعليم قيادة ال�سيارات391
123,205,319.48215.6033.83916.4062.00354ُعمانال�سرقية لتحلية املياه392
123,177,631.5886.0215.947718.6867.55263الكويتالوطنية للخدمات البرتولية نابي�سكو393
77.99485-6.7140-123,054,846.751870.68ُعمانالنه�سة للخدمات394
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39.02358-122,787,911.79178.9924.94166.29االماراتراأ�ض اخليمة الوطنية للتاأمني395
121,108,535.26472.300.128313.7996.55284االمارات�سناعات ا�سمنت الفجرية396
119,339,371.34213.4374.93957.5259.76343ال�سعوديةبروج للتاأمني397
10.8821.44450-9.1474-119,112,946.1988.99ال�سعوديةتهامه للإعلن والعلقات العامة398
118,540,223.76328.3925.93338.6177.33334ال�سعوديةالعربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين399
51.80484-0.4290-117,721,208.82435.62االمارات�سعاع كابيتال 400
59.31413-116,505,993.6129.152.14940.54ال�سعوديةامل�سروعات ال�سياحية 401
45.82390-6.64883.50-115,888,385.7261.85ال�سعوديةت�سنيع مواد التعبئة والتغليف 402
14.99461-115,823,122.00315.5433.1341ال�سعوديةال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين 403
116.53490-9.7151-115,654,778.111637.35االماراتاال�سث�سارات املالية الدولية404
115,644,736.84352.1710.831619.2812.05257الكويتكي جي ال لوج�ستيك405
114,655,301.0166.321.64865.67361ال�سعوديةجمموعة اأنعام الدولية القاب�سة406
4.24438-114,347,944.46176.851.8418االماراتالفردو�ض القاب�سة 407
36.14347-7.83627.20-114,095,744.68276.46البحرينالبحرينية الكويتية للتاأمني408
31.25415-5.04910.47-113,897,709.1135.14ال�سعوديةال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية 409
9.70449-12.7425-112,375,000.00162.17الكويتال�سكب الكويتية410
110,388,157.89170.075.042220.7624.95252الكويتجمموعة الراي االعلمية411
110,142,514.6524.9110.74972.40403ال�سعوديةال�سرقية للتنمية412
13.729.71455-109,846,830.05182.3714.8411ال�سعودية�سوليدرتي تكافل413
1.29428-109,021,619.33302.9525.0349االماراتاالحتاد للتامني414
1.337815.0630.11278-108,902,804.25236.22االماراتفودكوالقاب�سه415
8.51448-108,897,176.35177.667.3417ال�سعوديةاخلليجية العامة للتاأمني التعاوين416
11.73330-106,644,736.84346.940.03238.91الكويتاأعيان العقارية417
106,579,648.3845.2883.948911.96155.75305ال�سعوديةالوطنية للت�سويق الزراعي418
98.92421-23.53400.09-106,493,506.49315.65ُعمانظفار للتاأمني419
29.42368-9.14715.04-106,383,855.0294.44قطرقطر وعمان للإ�ستثمار420
0.07424-0.1239-105,628,289.47625.30الكويتاأبيار للتطوير العقاري421
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104,933,615.58319.753.333813.615.64291ُعماناملتحدة للتمويل422
8.58304-104,410,563.57344.694.332511.98االماراتاللين�ض  للتاأمني423
7.1853.15442-67.0490-103,303,143.3143.34ال�سعوديةوقاية للتاأمني واعادة التاأمني التكافلي424
35.50314-102,857,142.86291.9918.635710.70ُعمانعمان للإ�ستثمارات والتمويل425
349.43474-26.02-10.3385-99,917,763.16226.38الكويتبيت الطاقة القاب�سة426
23.03470-99,039,473.68617.802.2240الكويتجمموعة اأرزان املاليه للتمويل واال�ستثمار427
7.22443-10.2404-98,829,294.85185.88االماراتام القوين للإ�ستثمارات العامه428
98,684,210.53349.082.431910.49317الكويتاإعادة التـاأمني الكويتية429
97,832,236.84136.0517.844012.4020.06301الكويت�سناعات التربيد والتخزين430
77.06375-3.33774.29-97,481,622.65238.05االماراتامل�ستثمر الوطني431
17.96465-20.7334-97,368,421.05327.73الكويتاآ�سيا كابيتال اال�ستثمارية432
0.632214.4129.97282-96,332,236.84347.37الكويتاالإمنــاء العقارية433
5.51387-95,841,628.57111.320.24633.61ُعمانالفجر العاملية434
15.11360-1.04755.75-93,455,166.2388.27ُعمانفنادق اخلليج-عمان435
7.433710.10101.97320-93,233,552.63321.12الكويتاإجنازات للتنمية العقاريه436
2.63675.49101.10366-93,120,972.75271.31االماراتاخلليج للملحة القاب�سة437
0.1459.69425-4.5498-92,900,905.7011.29ال�سعوديةبي�سة للتنمية الزراعية438
91.71397-92,151,315.79554.5426.82543.16الكويتمن�سات للم�ساريع العقارية439
2.50431-91,703,947.37372.041.7309الكويت�سكوك القاب�سة440
91,617,194.81492.7014.827515.6415.72275ُعمانالوطنية للتمويل441
91,209,376.66135.860.04412.960.00399ال�سعوديةاملجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين442
91,197,368.42141.882.543612.89297الكويتنقل وجتارة املوا�سي443
2.72922.5018.75402-90,519,736.84428.68الكويتاجيال العقارية والرتفيهية444
90,248,235.091556.6632.515471.856.97136االماراتاورينت للتاأمني 445
56.68386-90,144,296.22119.195.74583.66االماراتالعربية اال�سكندنافية للتامني446
89,013,157.89417.070.029712.830.00298الكويتجمموعة االوراق املالية447
88,229,854.55410.9112.729911.310.48309ُعمانم�سقط للتمويل448
87,240,277.04130.0268.04480.5050.40414ال�سعودية�سلمة للتاأمني التعاوين449
13.40388-86,648,936.1769.404.94843.60البحرينالبحرين لت�سليح ال�سفن والهند�سة450
73.47406-86,611,842.11230.923.63811.71الكويتكامكو لل�ستثمار451
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86,549,342.11133.751.944313.6512.16290الكويتاأركان الكويت العقارية452
86,522,072.73420.0514.029613.6916.15286ُعمانعمان اأوريك�ض للتاأجري453
62.04407-55.84851.68-86,436,024.1668.42قطراملجموعة االإ�سلمية القاب�سة454
85,919,272.73155.0474.44276.7935.56351ُعمانعمان كلورين455
79.57377-85,636,244.1698.4521.64684.18ُعمانالعمانية للألياف الب�سرية456
85,627,792.21336.7017.133011.4813.86307ُعمانتاأجري للتمويل457
42.99379-85,504,934.21527.479.62614.01الكويتبرقان حلفر االآبار458
23.19471-84,973,684.21361.911.1311الكويتياكو الطبية459
7.26444-0.5178-83,822,340.431099.10البحريناملجموعة العربية للتاأمني)اأريج( 460
83,569,078.95449.9013.328915.3383.46277الكويتالكويتية لل�سناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن461
33.74348-83,496,710.53275.433.03647.17الكويتالبحرينية الكويتية للتاأمني462
82,101,063.83249.210.537310.0423.39322البحرينالفنادق الوطنية463
1.97467-18.68-4.0372-81,782,894.74251.74الكويتهيت�ض تيليكوم القاب�سة464
20.99383-0.64603.90-81,677,103.19116.10االماراتالفجرية الوطنية للتاأمني465
60.73381-45.94013.91-81,644,736.84196.25الكويتبيت االأوراق املالية466
81,223,684.2172.347.54815.6321.28362الكويتال�سعيبة ال�سناعية467
47.34921.34410-81,140,117.2134.40ال�سعودية�سند للتاأمني التعاوين468
2.77433-79,914,757.59289.7014.3359ال�سعوديةالتاأمني العربية التعاونية469
79,907,894.741037.6629.51824.3443.48374الكويتاملقاوالت واخلدمات البحرية470
39.15340-78,927,307.38971.531.81897.66االماراتبنك االمارات لل�ستثمار471
2.44698.6672.05332-78,000,000.0097.13ُعمانالكامل للطاقة472
78.26418-75,986,842.11173.8813.24200.33الكويتدانة ال�سفاة الغذائية473
75,469,643.34184.412.140711.1114.09312االماراتدبي الوطنية للتامني واعادة التامني474
75,190,789.4762.405.84877.7027.87339الكويتاخلليج ل�سناعة الزجاج475
74,780,833.1132.693.44933.67385االماراتيونيكاي للأغذية476
74,404,605.2674.144.44808.652.33333الكويتالكويتية املتحدة للدواجن477
16.05463-74,103,622.80183.97203.0408ال�سعوديةال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين 478
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47.71398-10.24543.07-73,723,404.26121.81البحرينا�سترياد اال�ستثمارية479
73,000,000.00217.967.239016.2856.65271الكويتمدينة االعمال الكويتية العقارية480
72,692,621.84119.5990.54572.7827.15400االماراتتكافل االمارات481
11.44357.601440.00341-72,358,552.63142.47الكويتجمموعة اأ�س�س القاب�سة482
14.841920.59253-71,578,947.37176.55الكويتاملال لال�ستثمار483
8.84383.52389-71,028,236.55140.74ال�سعوديةاإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين484
3.4082.67436-4.5421-70,154,501.86173.49ال�سعوديةاأمانة للتاأمني التعاوين485
4.94675.5132.83365-69,042,553.19101.75البحرينالعامة للتجارة و�سناعة االأغذية486
16.51623.98380-68,684,210.531315.26الكويتاال�ست�سارات املالية الدولية 487
68,064,252.65255.5118.43719.0717.82328االماراتدبي للتامني488
67,661,184.21347.9316.53213.39393الكويتم�سرف للتجارة واملقاوالت489
67,571,428.5795.2913.34708.5865.00335عمانفولتامب للطاقة العمانية490
2.01430-67,467,105.2690.0717.2473الكويتدار الرثيا العقارية491
39.62316-66,702,967.60103.013.446610.59االإماراتاخلليج اال�ستثمارية492
7.32424.3844.57373-65,914,473.68611.91الكويت�سركة نور لال�ستثمار املايل493
65,833,766.23138.099.44396.851.27350ُعماناريج للزيوت النباتية وم�ستقاتها494
28.75476-70.4403-65,819,078.95188.49الكويت�سركة ال�ساحل للتنمية و اال�ستثمار495
0.68426-14.2495-65,398,103.4028.92االماراتال�سفوة للخدمات املالية االإ�سالمية496
3.80392-64,519,480.5226.9413.04963.41ُعمانم�سقط للغازات497
33.38345-64,317,857.14133.9718.14427.36ُعماناالأنوار القاب�سة498
4.445210.431.93318-63,980,263.16123.32الكويتال�سركة الكويتية للمنتزهات499
1.59459-14.37-5.4451-63,676,078.85123.60ال�سعوديةاالأهلية للتاأمني التعاوين500

9.44-2.0164,793.33 889,037,250,817.412,769,680.89اجملموع 

• مت حتوي��ل كاف��ة اأرق��ام الر�سمل��ة ال�سوقي��ة والنتائج املالية لل�سركات من العمل��ة املحلية اإىل الدوالر، وفق اأ�سع��ار ال�سرف التالية، للدوالر الواح��د، وم�سدرها »�سندوق النقد العرب��ي«: 3.754 ريال �سعودي، 3.673 دره��م اإماراتي، 0.304 دينار 
كويتي، 3.642 ريال قطري، 0.385 ريال ُعماين، 0.376 دينار بحريني.

2014 و 2015، وقبل حتويلها اإىل الدوالر.  للعامني  املحلية  بالعملة  ال�سركات  نتائج  اإىل  باال�ستناد  واالأرباح،  للموجودات  ال�سنوي  النمو  احت�ساب  • مت 
• مت جتن��ب احت�س��اب النم��و ال�سن��وي لع��دد م��ن ال�سركات التي تفاوتت نتائجها خالل العام��ني 2014 و 2015، ما بني �سنة حققت خاللها اأرباح اإيجابية واأخ��رى كانت نتائجها �سلبية )خ�سارة(، وذلك بالنظ��ر اإىل اأن احت�ساب ن�سبة النمو بني �سنة 

�سلبية واأخرى اإيجابية، من �ساأنه اأن ياتي باأرقام مغلوطة. 


