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ال�شوقا�شم ال�شركةالرتتيب
القيمة 
ال�شوقية

)مليون دوالر 
اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

االأرباح 
)مليون دوالر 

اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

العائد 
على 

حقوق 
امل�شاهمني 

مكرر 
الربحية  
- �شعف

مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

2.0 16.2 %12%5,73917 %92,96014 ال�شعودية�شابك1

2.0 13.1 %16%3,7885 %49,44555 قطربنك قطر الوطني2

2.8 17.0 %16%2,8758 %48,96034 ال�شعوديةاالت�شاالت3

ول4 1.5 12.8 %12%3,27010 %41,86838 اأبوظبيبنك اأبوظبي االأ

2.6 17.2 %15%2,3452 3-%40,237 اأبوظبياالمارات لالت�شاالت5

2.5 13.5 %18%2,8459 %38,28030 ال�شعوديةاالأهلي التجاري6

2.9 13.8 %21%2,74613 %37,91735 ال�شعوديةالراجحي7

2.3 16.0 %14%1,38252 %22,12437 قطر�شناعات قطر 8

0.9 35.9 %2%75-469 %28-16,822 ال�شعوديةكهرباء ال�شعودية9

1.4 13.8 %10%1,21915 %16,80119 الكويتبنك الكويت الوطني10

1.5 11.4 %13%1,47210 %16,74734 ال�شعودية�شامبا11

1.6 12.6 %13%1,25820 %15,85659 ال�شعوديةالريا�ض12

2.1 31.2 %7%493159 5-%15,362 ال�شعوديةمعادن13

7.5 58.7 %13%25232 %14,7702 دبيبنك االمارات االإ�شالمي14

1.2 10.9 %11%1,29710 %32-14,193 نا�شداك دبيموانئ دبي العاملية15

2.5 30.1 %8%37-458 %13,8085 نا�شداك دبينا�شداك16

0.8 4.9 %16%2,73420 %13,4528 دبيبنك االمارات دبي الوطني17

1.5 9.9 %15%1,31625 %13,06021 ال�شعودية�شاب18

6.4 20.7 %31%6295 %13,0126 املغرباإت�شاالت املغرب19

3.4 23.9 %814-%536 %11-12,800 ال�شعوديةاملراعي20

1.8 16.9 %11%74823 %12,60815 الكويتبيت التمويل الكويتي21

1.3 8.8 %15%1,31813 %11,55820 اأبوظبيبنك اأبوظبي التجاري22

6.1 36.6 %17غ.م.282 %10,30740 نا�شداك دبيحكمة فارم�شوتيكالز23

1.2 11.4 %611-%882 %10,09310 ال�شعوديةال�شعودي الفرن�شي24

1.8 13.2 %13%75715 %9,99759 قطرم�شرف قطر االإ�شالمي 25

1.9 16.7 %11%5976 6-%9,944 املغربالتجاري وفا بنك26

2.1 14.9 %14%6442 %9,5708 ال�شعوديةين�شاب27

1.1 79.4 %1%74-119 %9,4597 قطراإزدان القاب�شة28

1.6 13.7 %12%67125 %9,19220 ال�شعوديةاالإمناء29

1.0 6.7 %14%1,33914 %8,9708 دبيبنك دبي االإ�شالمي30

2.3 14.7 %16%5855 %8,58810 قطرم�شرف الريان 31

4.1 18.5 %22%46498 %8,56718 ال�شعودية�شافكو32
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3.3 غ.م.%2غ.م.52 %42-8,526 ال�شعوديةجبل عمر33

1.2 9.6 %13%8839 %8,50729 ال�شعوديةالعربي الوطني34

0.5 4.8 %11%1,66310 %40-8,051 دبياإعمار العقارية35

8.1 13.6 %59%57918 %12-7,902 اأبوظبي�شركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع36

1.0 42.4 %2%1823 %13-7,708 ال�شعوديةاململكة37

1.1 12.7 %9%52121 %17-6,600 قطراريدو - قطر38

1.2 9.9 %12%64623 %6,3913 الكويت�شركة االت�شاالت املتنقلة )زين(39

1.3 10.4 %13%6077 %16-6,342 دبياإعمار مولز40

2.7 13.1 %21%4772 1-%6,260 دبي�شركة االإمارات لالت�شاالت املتكاملة41

0.6 6.8 %9%82157 %5,60511 االأردنالبنك العربي42

3.3 8.5 %39%65650 %5,5914 قطركهرباء وماء 43

1.1 7.8 %14%69813 2-%5,460 البحرينالبنك االأهلي املتحد44

1.2 17.3 %7%3084 5-%5,338 املغربالبنك ال�شعبي املركزي45

1.3 11.6 %11%454155 %5,28024 ال�شعوديةكيان ال�شـعودية46

1.3 13.5 %9%38328 %5,18819 قطرم�شيعيد47

10.7 19.0 %56%25611 %4,86438 ال�شعوديةجرير48

2.5 9.0 %28%53427 4-%4,829 م�شرالبنك التجاري الدويل 49

1.7 4.5 %37%1,06242 %13-4,803 دبياإعمار للتطوير50

1.2 15.3 %8%15-302 %4,60328 ال�شعوديةاالأول51

2.2 17.1 %13%17-265 %4,53463 قطرقطر للوقود 52

1.6 25.0 %6%53-178 %4,45716 ال�شعوديةبرتو رابغ53

2.7 23.8 %12%18518 %4,39635 الكويتبنك بوبيان54

4.3 26.5 %16%18-166 %10-4,385 املغربالفارج هول�شيم املغرب55

0.8 9.6 %8%457176 %4,38036 قطرالتجاري 56

2.1 14.7 %14%29618 %4,36033 ال�شعوديةالبالد57

0.8 8.1 %10%52612 %4,26725 قطربروة 58

0.8 5.7 %14%6819 %3,86018 اأبوظبيم�شرف اأبوظبي اال�شالمي59

1.1 14.3 %8%26718 %3,8179 الكويت�شركة اأجيليتي للمخازن العمومية60

2.0 �شالب�شالبغ.م.)139(%32-3,816 ال�شعودية�شافوال61

0.7 6.7 %10%5610 %3,77011 دبيبنك امل�شرق62

2.4 29.2 %8%26-127 %3,7130 االأردنبنك اال�شكان63

0.7 10.8 %6%28-324 %3,51624 اأبوظبيبنك االحتاد الوطني64

1.4 27.3 %5%40-128 %3,5076 ال�شعوديةالبحري65

2.6 46.0 %6%767 %3,4724 ال�شعوديةمكة لالإن�شاء66

1.4 17.9 %8%10-192 %14-3,437 املغربالبنك املغربي للتجارة اخلارجية67

0.5 6.8 %78-%505 %27-3,428 اأبوظبيالدار العقارية68
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1.1 8.8 %13%3893 %3,42414 ال�شعوديةا�شتثمار69

0.9 �شالب�شالبغ.م.)33(%3,40412 ال�شعوديةاحتاد ات�شاالت70

1.4 17.2 %8%18357 %31-3,145 قطرقطر 71

0.6 6.7 %9%4672 %3,13913 عمانبنك م�شقط72

1.0 11.7 %9%26717 %3,12378 ال�شعوديةاجلزيرة73

1.5 10.0 %15%31131 %3,11031 ال�شعوديةبرتوكيم74

1.2 9.6 %13%31616 2-%3,052 دبيبنك دبي التجاري75

1.2 14.2 %9%20915 %2,97938 الكويتالبنك التجاري الكويتي76

1.7 11.3 %15%2426 %2,75021 قطرالدويل 77

1.5 11.9 %13%14-231 %2,74619 ال�شعوديةاملجموعة ال�شعودية78

1.4 11.1 %13%2455 %2,72811 قطرناقالت 79

1.1 8.4 %13%32168 8-%2,697 ال�شعوديةالت�شنيع80

3.1 13.9 %22%19114 %2,65010 ال�شعوديةاملتقدمة81

0.5 19.1 %83-%136 %37-2,598 ال�شعوديةدار االأركان82

3.8 21.8 %17%1196 %2,59231 ال�شعوديةبوبا العربية83

4.8 23.5 %20%1063 2-%2,492 املغرباإ�شمنت املغرب84

0.6 7.9 %8%58-314 %54-2,487 دبي داماك العقارية دبي 85

1.2 12.9 %9%18718 %2,4021 الكويتبنك اخلليج86

0.7 8.4 %9%27227 %2,2805 الكويتبنك برقان87

1.8 12.2 %15%18615 5-%2,276 البحرينبنك البحرين الوطني88

0.8 14.3 %6%35-159 2-%2,266 البحرين�شركة املنيوم البحرين 89

3.3 20.0 %17%1103 3-%2,196 املغربطاقة املغرب90

2.4 7.9 %31%22-279 %2,19322 م�شرال�شويدي الكرتيك 91

1.4 5.4 %25%40230 %2,1894 م�شربنك قطر الوطني االأهلي 92

1.5 12.8 %12%16830 %2,15116 اأبوظبيبنك الفجرية الوطني93

4.7 22.3 %21%967 %2,1476 ال�شعوديةاملوا�شاة94

0.5 16.0 %93-%129 %2,06018 قطراملالحة 95

4.3 18.0 %24%13-113 %19-2,044 م�شرال�شرقية - ا�شترين كومباين 96

1.0 13.6 %8%10-150 %2,0293 قطراملتحدة للتنمية 97

4.0 �شالب�شالبغ.م.)57(%36-2,010 ال�شعوديةالتعاونية98

0.6 3.9 %16%5085 %21-1,989 لبنانبنك لبنان و املهجر99

2.7 18.5 %14%12-107 %1,9812 ال�شعوديةاأ�شمنت ال�شعودية100

0.5 3.9 %713-%500 %15-1,959 لبنانبنك عوده101

1.2 11.3 %11%1737 %10-1,954 الكويت�شركة املباين102

1.2 12.6 %10%15633 %1,95214 ال�شعودية�شبكيم العاملية103

1.0 7.7 %13%24914 %12-1,918 اأبوظبيبنك راأ�ض اخليمه الوطني104
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اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

االأرباح 
)مليون دوالر 

اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

العائد 
على 

حقوق 
امل�شاهمني 

مكرر 
الربحية  
- �شعف

مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
- �شعف



القت�صاد والأعمال - كانون الأول / دي�سمرب 42019

ال�شوقا�شم ال�شركةالرتتيب
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0.5 8.3 %7%25-228 %22-1,891 قطربنك الدوحة 105

1.6 10.7 %15%17639 5-%1,880 االأردنالبوتا�ض العربية106

0.7 �شالب�شالبغ.م.)186(%1,82519 اأبوظبيدانة غاز107

0.6 16.8 %4%108149 %1,818100 اأبوظبي�شركة ابوظبي الوطنية للطاقة108

1.4 �شالب�شالبغ.م.)50(3-%1,814 قطرفودافون قطر 109

0.9 �شالب�شالبغ.م.)36(%41-1,793 ال�شعوديةاإعمار110

5.1 14.5 %535-%123 %1,7711 ال�شعوديةالتموين111

1.3 13.2 %10%13413 8-%1,769 ال�شعوديةال�شحراء للبرتوكيماويات112

6.5 78.2 %8%2383 %1,76640 ال�شعوديةاالأبحاث والت�شويق113

0.8 50.7 %2%46-34 %29-1,734 دبي�شوق دبي املايل114

1.1 10.2 %10%16915 %20-1,728 الكويتالبنك االهلي املتحد - الكويت115

3.2 18.5 %17%10-93 %41-1,725 املغربكو�شومار116

2.6 12.8 %20%13413 %1,7100 دبي�شركة اأرامك�ض117

3.8 20.9 %18%33-81 %1,68514 ال�شعوديةاأ�شواق ع العثيم118

1.7 93.2 %2%48-18 %1,66842 الكويت�شركة بوبيان للبرتوكيماويات119

1.1 8.9 %12%1834 %28-1,618 قطراالهلي 120

6.1 3.8 %159%42225 %1,6147 م�شراأبو قري لال�شمدة وال�شناعات الكيمياوية 121

0.7 11.3 %6%13918 %1,5591 الكويتالبنك االأهلي الكويتي122

2.0 15.8 %13%27-98 %21-1,549 ال�شعوديةاخلدمات االأر�شية123

0.2 9.1 %2%17-168 %35-1,535 عمانالعمانية لالت�شاالت124

0.7 12.5 %6%11-122 %1,5302 قطراأعمال 125

1.2 13.4 %9%11111 1-%1,491 اأبوظبيبنك ام القيوين الوطني126

2.4 23.0 %11%26-64 %19-1,464 املغربتاأمني الوفاء127

0.4 8.2 %5%35-177 %48-1,459 دبيدبي لالإ�شتثمار128

1.6 26.5 %6%47-52 %24-1,376 ال�شعوديةاأ�شمنت اجلنوبية129

0.9 71.6 %1%19318 %1,33210 البحرين�شركة اخلليج املتحدة القاب�شة 130

2.1 7.9 %26%16618 %1,3140 الكويت�شركة االت�شاالت الكويتية  )فيفا(131

6.0 12.7 %47%10412 %13-1,313 الكويت�شركة هيومن �شوفت القاب�شة132

#REF# 22.0!REF!%593 %1,30249 تون�ض�شركة �شنع امل�شروبات بتون�ض133

1.0 7.3 %13%17914 %1,30010 البحرينبنك البحرين والكويت134

1.0 �شالب�شالبغ.م.)166(%18-1,296 دبيالعربية للطريان135

0.3 6.4 %5%2025 %1,29141 البحريناملوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية136

1.2 14.5 %8%892780 %1,28713 ال�شعوديةزين ال�شعودية 137

غ.م.9.4 غ.م.%13712 5-%1,282 م�شراال�شكندرية لتداول احلاويات والب�شائع 138

1.0 11.0 %9%1167 5-%1,279 دبيال�شركة الوطنية للتربيد املركزي )تربيد(139

5.2 21.7 %724-%58 %1,2592 املغرب�شركة اإ�شتغالل املوانئ ـ مر�شى املغرب140



5 القت�صاد والأعمال - كانون الأول / دي�سمرب 2019
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0.9 10.8 %9%115275 %1,23937 البحرين�شركة البحرين لالإت�شاالت 141

1.9 45.6 %24-%27 %28-1,232 ال�شعوديةاحلكري142

0.7 10.6 %7%1161 %1,2324 الكويت�شركة القرين ل�شناعة الكيماويات البرتولية143

1.3 70.7 %2%56-17 %13-1,216 ال�شعوديةطيبة144

0.7 6.2 %11%19514 6-%1,209 م�شرامل�شرية لالإت�شاالت 145

0.5 12.0 %4%25-98 %34-1,177 الكويتاريدو - الكويت146

0.7 �شالب�شالبغ.م.)116(%12-1,167 لبنان�شوليدر147

0.7 6.8 %11%16711 %19-1,141 قطربنك اخلليج التجاري – اخلليجي148

0.7 12.0 %6%9528 %1,1401 م�شرجمموعة طلعت م�شطفى القاب�شة 149

0.7 �شالب�شالبغ.م.)39(%26-1,118 ال�شعوديةجمموعة �شريا القاب�شة )الطيار(150

1.5 8.8 %18%1256 %1,10127 م�شرالقاب�شة امل�شرية الكويتية 151

5.4 15.1 %36%7311 %59-1,099 االأردناالإقبال لال�شتثمار152

1.6 13.3 %12%22-83 %1,09532 الكويتال�شركة القاب�شة امل�شرية الكويتية153

1.1 10.0 %11%1091 7-%1,093 الكويت�شركة اأالفكو لتمويل �شراء وتاجري الطائرات154

0.6 16.0 %4%20-68 8-%1,079 قطرالعامة 155

3.9 15.7 %25%6914 %1,0792 املغرباأفريقيا غاز156

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2-%1,078 اأبوظبيبنك االأ �شتثمار157

1.2 11.2 %11%966 5-%1,068 قطرالوطنية ل�شناعة اال�شمنت 158

0.9 26.8 %3%66-40 %1,0607 اأبوظبيالواحة كابيتال159

0.4 6.1 %7%17210 %1,0570 لبنانبنك بريوت 160

0.3 11.1 %3%9320 %36-1,036 الكويت�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة161

1.2 24.7 %5%4271 %1,03637 الكويتبنك وربة162

1.2 41.5 %3%71-24 %29-1,008 ال�شعوديةاأ�شمنت ينبع163

1.3 17.1 %8%582 %16-997 املغربالبنك املغربي للتجارة وال�شناعة164

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%18-988 م�شرم�شر الإنتاج االأ�شمدة موبكو 165

9.6 53.6 %18%1823 2-%987 الكويت�شركة عيادة امليدان خلدمات طب االأ�شنان166

0.0 �شالب�شالبغ.م.)4(%50-981 م�شرجلوبال تيلكوم القاب�شة 167

1.4 8.8 %16%10935 %9608 عماناريدو - عمان168

1.2 16.9 %7%19-56 %24-950 قطرامل�شتثمرين169

1.6 24.4 %7%58-39 %46-943 املغربمناجم170

1.3 34.3 %4%26-27 2-%941 ال�شعوديةالدوائية171

0.6 8.1 %8%1149 %40-923 البحرينبيت التمويل اخلليجي 172

0.6 6.6 %9%1397 %15-920 اأبوظبيم�شرف ال�شارقة اال�شالمي173

1.4 34.1 %4%54-26 %22-889 الكويت�شركة اأ�شمنت الكويت174

2.1 23.4 %9%52-38 %44-884 ال�شعوديةدله ال�شحية175

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%87941 م�شرجولدن برياميدز بالزا 176
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مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

2.4 13.9 %18%10-63 %23-870 ال�شعودية�شدافكو177

0.9 غ.م.%0غ.م.0 4-%868 قطراخلليج الدولية 178

3.7 10.5 %35%24-82 %49-862 املغربطوطال املغرب179

0.4 13.1 %33-%66 %85811 اأبوظبياأبوظبي الوطنية للفنادق180

5.0 19.8 %25%4315 %85361 ال�شعوديةاإك�شرتا181

1.8 5.8 %31%14584 %13-835 نا�شداك دبياورا�شكوم كون�شرتك�شن182

1.6 17.5 %9%484 %8355 املغربالقر�ض العقاري وال�شياحي183

1.0 4.3 %24%19149 8-%827 م�شراعمار م�شر للتنمية 184

1.0 �شالب�شالبغ.م.)10(%29-823 ال�شعوديةمدينة املعرفة185

4.3 17.1 %25%483 %821139 ال�شعوديةوقت اللياقة186

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%8190 البحرينبنك طيب187

2.1 16.2 %613-%50 %8132 قطراملرية 188

0.9 11.8 %8%6918 %8114 الكويتبنك الكويت الدويل189

1.5 14.1 %11%572 %8083 اأبوظبيجمموعة اأغذية190

1.8 25.0 %7%52-32 %25-806 ال�شعوديةاأ�شمنت الق�شيم191

2.0 33.6 %6%17-24 %32-803 ال�شعوديةاحلمادي192

1.2 8.5 %514-%94 6-%802 فل�شطنياالت�شاالت الفل�شطينية 193

2.1 17.4 %12%46-46 %40-797 ال�شعوديةامل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين194

3.2 14.5 %22%542 1-%787 ال�شعوديةهريف لالأغذية195

4.5 23.4 %19%20-33 4-%784 املغرب�شركة م�شروبات املغرب196

1.1 66.9 %2%121 %22-783 دبي�شركة امانات القاب�شة 197

0.9 �شالب�شالبغ.م.)49(%7819 ال�شعوديةالعقارية198

2.0 11.1 %18%70108 %20-776 دبي ارابتك القاب�شة  199

0.4 4.9 %48-%159 %14-775 لبنانبنك بيبلو�ض200

29.2 107.7 %27%728 %16-770 م�شراورا�شكوم كون�شرت اك�شن ليمتد 201

0.7 13.2 %5%585 %76816 البحرينانف�شتكورب202

2.6 14.8 %18%5110 %75321 تون�ضجمموعة بولينا القاب�شة203

2.1 �شالب�شالبغ.م.)92(%74337 م�شرالعز الدخيلة لل�شلب 204

1.3 10.4 %813-%70 %21-730 االأردنبنك االإ�شالمي االأردين205

0.6 9.2 %7%7946 %14-727 عماناومنفي�شت206

3.1 62.0 %5%41-12 %7190 اأبوظبي�شركة الوثبة الوطنية للتاأمني207

3.5 16.2 %122-%44 %71413 ال�شعوديةتكافل الراجحي208

0.6 1.1 %55غ.م.676 2-%712 م�شربنك كردي اجريكول م�شر 209

1.0 6.3 %16%20-112 5-%708 قطرجممع املناعي 210

0.4 10.8 %4%18-65 %7075 الكويتجمموعة ال�شناعات الوطنية 211

1.2 11.8 %910-%58 %18-690 االأردنبنك االردن212
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0.8 �شالب�شالبغ.م.)14(%28-689 ال�شعوديةاأ�شمنت اليمامة213

1.3 11.0 %11%6263 %6817 املغربم�شرف املغرب214

1.6 7.8 %21%8725 2-%679 تون�ضبنك تون�ض العربي الدويل215

1.6 11.5 %14%598 %67728 قطرزاد 216

1.0 32.1 %3%21345 %16-674 اأبوظبيالبنك العربي املتحد217

0.8 11.7 %7%16-57 %17-669 م�شراملجموعة املالية هرم�ض القاب�شة 218

1.7 غ.م.%0%96-1 9-%665 ال�شعوديةنادك219

3.8 24.3 %15%27-26 9-%636 ال�شعودية�شاكو220

1.1 11.5 %810-%54 6-%624 ال�شعوديةالتعمري221

1.3 9.5 %14%6510 %13-619 قطرخمازن 222

1.4 14.6 %10%28-42 7-%618 املغرب�شهام للتاأمني223

1.2 25.0 %5غ.م.25 %17-616 اأبوظبي�شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية224

2.7 10.7 %25%5729 غ.م.608 الكويتال�شركة املتكاملة القاب�شة 225

2.3 36.2 %6%27-17 %60215 ال�شعوديةرعاية226

2.1 16.3 %13%19-37 %60123 تون�ضالبنك التون�شي227

0.8 �شالب�شالبغ.م.)7(%35-597 ال�شعوديةاأ�شمنت العربية228

4.1 26.0 %16%23107 %5927 م�شرجهينة لل�شناعات الغذائية 229

0.5 6.1 %9%9633 %17-584 اأبوظبيبنك ال�شارقة230

3.0 19.4 %16%3020 %57910 املغربالبيل ڤي231

0.5 14.6 %3%51-39 %48-574 املغربدجى االإنعا�ض ال�شحى232

0.6 8.7 %7%14-66 %19-572 عمانبنك �شحار233

0.7 11.6 %6%492 %12-569 البحرينم�شرف ال�شالم234

7.0 33.7 %21%1747 %17-567 م�شرايديتا لل�شناعات الغذائية 235

1.2 17.9 %87-%31 8-%560 ال�شعوديةغازكو236

3.4 114.3 %3%84-5 %55915 تون�ضالتجاري بنك237

1.2 10.1 %312-%55 2-%557 قطرالتحويلية 238

1.6 �شالب�شالبغ.م.)92(%12-553 م�شرحديد عز 239

1.1 9.4 %11%579 %10-536 الكويت�شركة ال�شاحلية العقارية240

0.5 11.2 %5%482 2-%536 الكويتال�شركة التجارية العقارية241

0.4 14.0 %3%387 %30-536 دبي�شركة ديار للتطوير242

1.3 17.1 %8%19-31 3-%524 ال�شعوديةالكيميائية ال�شعودية243

0.8 11.1 %7%4628 %5150 دبيم�شرف عجمان244

1.2 3.4 %35%15257 %49-512 م�شرم�شر لالملنيوم 245

0.5 �شالب�شالبغ.م.)692(%63-508 دبي دي اإك�ض بي اإنرتتينمنت�ض 246

1.4 19.9 %7%41-25 %37-503 الكويت�شركة ميزان القاب�شة247

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%33-502 م�شر�شيدي كرير للبرتوكيمياويات 248



القت�صاد والأعمال - كانون الأول / دي�سمرب 82019

ال�شوقا�شم ال�شركةالرتتيب
القيمة 
ال�شوقية

)مليون دوالر 
اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

االأرباح 
)مليون دوالر 

اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

العائد 
على 

حقوق 
امل�شاهمني 

مكرر 
الربحية  
- �شعف

مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
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1.7 11.0 %15%4514 3-%500 ال�شعوديةبدجت ال�شعودية249

2.7 22.1 %12%2229 %49334 ال�شعوديةالدري�ض250

2.6 22.5 %11%19-22 9-%493 الكويت�شركة التقدم التكنولوجي251

1.0 31.9 %3%37-15 4-%488 ال�شعوديةدور252

1.7 24.9 %7%45-20 %10-488 قطرالرعاية 253

0.6 27.0 %2%35-18 %15-483 الكويت�شركة التمدين العقارية254

3.9 21.9 %18%19-22 %48010 الكويت�شركة طريان اجلزيرة255

0.6 7.3 %8%35-66 %19-479 الكويت�شركة جمموعة االمتياز اال�شتثمارية256

0.8 25.5 %3%35-19 %21-475 ال�شعوديةاأ�شمنت ال�شرقية257

3.1 13.0 %24%360 %30-473 م�شرامل�شرية الدولية لل�شناعات الدوائية- ابيكو 258

0.6 27.6 %2غ.م.17 %59-470 دبياالحتاد العقارية259

0.8 15.7 %5%3019 %22-465 ال�شعوديةاأ�شمنت املدينة260

1.1 86.2 %1%75-5 %13-465 ال�شعوديةاجلماعي261

1.1 9.7 %712-%48 %12-464 فل�شطنيبنك فل�شطني 262

2.3 7.4 %31%6116 %23-451 م�شرمدينة ن�شر لالإ�شكان والتعمري 263

12.6 30.4 %41%24-15 %48-451 م�شرم�شر اجلديدة لالإ�شكان والتعمري 264

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%33-450 م�شراال�شكندرية للزيوت املعدنية 265

0.6 9.0 %7%32-50 %29-447 اأبوظبي�شركة �شرياميك راأ�ض اخليمة266

3.4 19.1 %18%2342 %43648 م�شراورا�شكوم للتنمية م�شر 267

2.3 27.0 %9%10-16 %11-422 املغرباأوطوهال268

4.8 36.5 %13%11147 %417667 م�شر�شركة م�شت�شفى كليوبرتا 269

0.5 6.6 %57-%63 %41613 اأبوظبي�شركة طريان اأبوظبي270

2.2 19.4 %11%212 %20-414 املغربليدك271

0.6 6.7 %9%6129 5-%412 اأبوظبيالبنك التجاري الدويل272

4.1 10.3 %40%4012 %61-412 االأردناال�شواق احلرة273

7.6 27.9 %27%1554 %40931 م�شراإبن �شينا فارما 274

0.7 6.9 %9%5914 %17-408 االأردناالأردين الكويتي275

0.7 غ.م.%1%76-3 %22-400 ال�شعوديةاأ�شمنت ال�شمالية276

0.7 6.2 %11%644 %39915 اأبوظبي�شركة ابوظبي الوطنية للتاأمني277

2.3 42.1 %6%54-9 %23-392 املغربلو�شيور كري�شطال278

0.4 11.0 %94-%36 3-%390 الكويتال�شركة الوطنية العقارية279

1.0 9.8 %11%3918 %24-386 الكويتجمموعة اخلليج للتامني280

0.7 �شالب�شالبغ.م.)22(%19-381 ال�شعوديةاأ�شمنت جنران281

1.7 11.1 %15%3412 %37523 الكويت�شركة اأ�شمنت بورتالند كويت282

0.7 8.3 %9%451 %25-375 م�شربامل هيلز للتعمري 283

0.2 2.9 %6غ.م.129 %20-370 البحرينجمموعة الربكة امل�شرفية284
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1.2 12.1 %10%3012 %13-368 البحرينبنك البحرين االإ�شالمي285

1.0 12.2 %8%11-30 %35-367 االأردناالت�شاالت االأردنية286

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.367 ال�شعوديةجدوى ريت ال�شعودية287

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.364 ال�شعوديةبنيان ريت288

0.5 7.2 %8%5014 1-%361 االأردنبنك االإحتاد289

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%359177 ال�شعوديةالريا�ض ريت290

1.0 12.9 %8%23-28 9-%359 ال�شعوديةاللجني291

2.2 16.2 %13%220 %11-359 املغرباأطلنطا292

1.2 58.3 %2%61-6 %3503 ال�شعوديةاأ�شرتا ال�شناعية293

3.4 11.6 %30%300 %34612 قطرودام294

2.9 29.7 %10%39-12 %11-345 ال�شعوديةحلواين اإخوان295

1.9 �شالب�شالبغ.م.)55(%34517 ال�شعوديةميدغلف للتاأمني296

0.7 12.5 %36-%27 %14-343 اأبوظبياملوؤ�ش�شة الوطنية لل�شياحة و الفنادق297

3.3 41.0 %8%30-8 %34032 ال�شعوديةالعاملية298

0.7 7.9 %19-%42 %11-337 االأردنبنك القاهرة عمان299

0.9 5.5 %16%6111 %33512 البحرين�شركة البحرين للت�شهيالت التجارية300

0.8 72.6 %1%41-5 %13-334 قطرمزايا قطر301

1.1 10.8 %10%92-31 %12-333 اأبوظبي�شركة اخلليج للم�شاريع الطبية302

0.3 5.0 %7غ.م.67 %33011 االأردنالفو�شفات303

1.2 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%32918 م�شرال�شناعات الكيمياوية امل�شرية كيما 304

1.3 11.9 %11%18-27 %24-327 الكويت�شركة ال�شينما الكويتية الوطنية305

33.1 520.7 %6%46-1 3-%321 م�شربايونريز القاب�شة لال�شتثمارات املالية 306

671.5 عايل%3%0213 %15-320 فل�شطنيفل�شطني للتنمية واالإ�شتثمار 307

1.0 6.3 %16%5112 %11-320 االأردنم�شفاة االردن /جوبرتول308

0.5 13.0 %4%2410 7-%316 الكويت�شركة التمدين اال�شتثمارية309

1.1 10.9 %10غ.م.29 %31414 م�شرجي بي اوتو 310

0.8 �شالب�شالبغ.م.)59(%13-311 ال�شعوديةاخلزف ال�شعودي311

0.8 �شالب�شالبغ.م.)28(%29-310 ال�شعوديةع�شري312

1.1 3.4 %33%9151 9-%309 م�شربنك التعمري واالإ�شكان 313

3.8 80.0 %5%73-4 %16-304 ال�شعوديةباتك314

2.0 11.0 %19%37-27 %3027 لبنانهول�شيم315

1.6 13.3 %212-%22 %2989 البحرين�شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية316

1.0 24.2 %4غ.م.12 7-%298 ال�شعوديةكيمانول317

5.2 136.3 %4%89-2 %15-296 املغرباأوملا�ض318

0.7 �شالب�شالبغ.م.)11(%23-296 ال�شعوديةاأ�شمنت اجلوف319

0.8 �شالب�شالبغ.م.)34(3-%295 م�شربنك الكويت الوطني م�شر 320
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2.5 7.6 %33%3918 %29413 الكويتال�شركة الوطنية للخدمات البرتولية321

0.7 9.8 %7%3060 8-%293 االأردنالبنك االهلي322

0.6 8.9 %6%3314 3-%293 الكويت�شركة الت�شهيالت التجارية323

1.4 19.9 %7%56-15 %19-293 االأردناآفاق للطاقة324

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%38-292 م�شراحلديد وال�شلب امل�شرية 325

0.7 غ.م.%0%91-1 %35-291 اأبوظبي�شركة ا�شراق العقارية326

1.4 12.7 %11%233 6-%289 املغربدلتا هولدينغ327

4.0 48.8 %8%63 %28620 تون�ضجممع وان تاك328

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.285 ال�شعوديةاالأهلي ريت 3291

0.3 3.7 %8غ.م.75 %282180 م�شرالقلعة لال�شت�شارات املالية - اأ�شهم عادية 330

2.1 14.1 %15%205 5-%280 البحرين�شركة جممع البحرين لالأ�شواق احلرة 331

2.7 13.5 %20%211 %27940 الكويت�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية332

11.5 غ.م.%4%2210 %32-279 نا�شداك دبيريت االمارات333

0.7 �شالب�شالبغ.م.)37(%35-278 ال�شعوديةالزامل لل�شناعة334

2.4 20.9 %912-%13 %2771 املغرب�شلفني335

1.8 13.5 %13%2027 %27616 ال�شعوديةاأك�شا التعاونية336

0.7 8.8 %8%3110 %10-276 الكويتال�شركة االأهلية للتاأمني337

0.9 8.9 %10%314 %27613 اأبوظبي�شركة االمارات للتاأمني338

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0 غ.م.275 م�شرالقاهرة لالإ�شتثمار والتنمية العقارية 339

0.6 7.9 %18-%34 %35-271 املغرباإقامات دارال�شعادة340

0.9 12.4 %37-%22 %27-270 االأردنبنك اال�شتثمار العربي341

1.3 28.4 %5%1027 1-%270 ال�شعودية�شا�شكو342

0.3 6.6 %4%22-41 %30-270 اأبوظبيراأ�ض اخليمة العقارية343

0.7 9.3 %7%292 %2693 البحرينعقارات ال�شيف344

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.269 ال�شعودية�شويكورب وابل ريت345

0.9 20.9 %4%59-13 %31-267 ال�شعوديةاالأندل�ض العقارية346

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.266 ال�شعوديةالراجحي ريت347

1.3 10.1 %13%2746 %2663 ال�شعوديةمبكو348

0.9 �شالب�شالبغ.م.)26(%21-266 ال�شعوديةاأ�شمنت تبوك349

1.5 8.3 %18%321 %26538 الكويت�شركة امل�شاريع املتحدة للخدمات اجلوية350

1.8 6.3 %829-%42 %37-263 م�شرالن�شاجون ال�شرقيون لل�شجاد 351

0.5 6.0 %9%4326 %25916 االأردنبنك املال352

1.6 24.6 %7غ.م.11 %25920 املغربري�شما353

1.7 20.0 %8%28-13 غ.م.259 ال�شعوديةالوطنية للرتبية والتعليم354

1.3 �شالب�شالبغ.م.)15(%20-259 ال�شعوديةطباعة وتغليف355

0.6 13.6 %5%24-19 %27-258 عمانا�شمنت عمان356
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0.9 10.3 %9%25-25 %30-257 م�شرال�شاد�ض من اأكتوبر للتنمية واالإ�شتثمار - �شوديك 357

1.8 7.6 %24%3431 %2574 تون�ضاالحتاد الدويل للبنوك358

1.4 8.1 %17%3259 %256109 الكويت�شركة ال�شناعات الهند�شية الثقيلة وبناء ال�شفن359

2.8 16.2 %17%1651 %2563142 م�شرثروة كابيتال القاب�شة  لال�شتثمارات املالية 360

1.3 �شالب�شالبغ.م.)24(%17-254 ال�شعوديةالبحر االحمر361

1.4 9.5 %15%29-27 %26-253 ال�شعوديةوالء للتاأمني362

1.6 �شالب�شالبغ.م.)20(%30-253 ال�شعوديةجمموعة احلكري363

1.9 غ.م.%0%97-1 %2500 الكويتاملجموعة التعليمية القاب�شة364

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%18-249 تون�ضجممع دلي�ض القاب�شة365

2.1 �شالب�شالبغ.م.)24(%41-249 البحرين�شركة االإثمار القاب�شة 366

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%24614 تون�ضبنك االأمان367

1.6 �شالب�شالبغ.م.)45(%24612 ال�شعوديةاالأنابيب ال�شعودية368

1.3 �شالب�شالبغ.م.)11(5-%244 ال�شعوديةتكوين 369

1.2 7.5 %16%3216 %18-242 م�شرالبنك امل�شري اخلليجي 370

0.5 8.8 %6%282 %16-242 الكويت�شركة اخلليج للكابالت و ال�شناعات الكهربائية371

4.6 16.7 %528-%14 غ.م.242 م�شراإم ام جروب لل�شناعة والتجارة العاملية 372

0.8 غ.م.%1%77-2 %18-241 ال�شعوديةالعبداللطيف373

1.8 10.1 %18%2470 غ.م.240 م�شر�شي اأي كابيتال القاب�شة 374

2.5 2,391.3 %0غ.م.0 %21-240 فل�شطنيموبايل الوطنية الفل�شطينية لالإت�شاالت 375

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.240 ال�شعوديةدراية ريت376

0.8 11.8 %16-%20 4-%239 الكويت�شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة377

0.9 32.1 %3%63-7 %32-238 دبي�شعاع كابيتال378

0.8 18.9 %4%21-13 5-%236 ال�شعودية�شي�شكو379

0.8 18.0 %4%1323 1-%236 الكويت�شركة ال�شناعات الوطنية380

0.9 غ.م.%1%67-2 %29-235 البحرينامل�شرف اخلليجي التجاري381

0.3 7.1 %4%3320 8-%235 اأبوظبي�شركة اجلرافات البحرية الوطنية382

0.5 7.2 %7%40-32 %23413 الكويتال�شركة الكويتية لال�شتثمار383

2.5 30.2 %88-%8 %19-230 تون�ض�شركة بيع النتوجات ال�شحية384

0.4 4.3 %10%22-53 %22-230 م�شرامل�شرية لالأقمار ال�شناعية )نايل �شات ( 385

3.1 10.8 %28%2122 %15-228 املغربال�شركة املنجمية لتوي�شيت386

0.5 غ.م.%1%92-2 %2260 دبي�شركة عمان للتاأمني387

1.1 12.1 %9%53-19 %26-225 ال�شعوديةالبابطني388

0.5 15.3 %3%1577 %30-224 اأبوظبي�شركة اركان ملواد البناء389

0.7 �شالب�شالبغ.م.)132(%38-224 قطربنك قطر االأول390

2.5 �شالب�شالبغ.م.)1(%2240 االأردنال�شمالية391

2.2 12.8 %18%172 2-%221 قطراال�شالمية 392
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1.1 19.6 %6%88-11 %16-220 البحرين�شركة البحرين لل�شينما 393

0.9 7.4 %12%3011 %21925 الكويت�شركة الكويت للتاأمني394

0.4 9.0 %4%29-24 %23-217 الكويت�شركة اال�شتثمارات الوطنية395

0.5 �شالب�شالبغ.م.)10(%24-215 دبي�شركة االإ�شمنت الوطنية396

1.3 �شالب�شالبغ.م.)58(%24-212 ال�شعوديةبوان397

0.3 �شالب�شالبغ.م.)30(%32-212 الكويت�شركة العقارات املتحدة398

9.2 �شالب�شالبغ.م.)10(%21132 ال�شعوديةاالأ�شماك399

0.9 18.4 %5%54-12 %41-211 دبي�شركة دبي للمرتبات400

0.8 �شالب�شالبغ.م.)11(%2108 دبي�شركة اخلليج للمالحة القاب�شة401

2.7 غ.م.%2%85-1 %10-208 ال�شعوديةالفخارية402

0.8 �شالب�شالبغ.م.)6(%20-206 ال�شعوديةاأ�شمنت حائل403

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%19-204 تون�ضبنك االإ�شكان404

1.3 غ.م.%1%88-2 %20-202 ال�شعودية�شناعات كهربائية405

1.2 41.1 %3%42-5 5-%201 املغرباأونيمري406

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1990 لبنانالبنك اللبناين للتجارة407

1.3 �شالب�شالبغ.م.)1(%13-197 ال�شعوديةجازان للتنمية408

1.2 �شالب�شالبغ.م.)6(%42-197 ال�شعوديةاليمامة للحديد409

0.9 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%15-196 ال�شعوديةم�شاركة ريت410

0.8 �شالب�شالبغ.م.)2(غ.م.196 دبي النعيم القاب�شة لال�شتثمارات411

0.3 1.4 %21%14146 8-%195 م�شربنك في�شل االإ�شالمي امل�شري412

1.3 غ.م.%1%44-1 %31-195 ال�شعوديةاأ�شواق املزرعة413

1.5 14.7 %10%1310 %19319 فل�شطنيال�شركة العربية الفل�شطينية لالإ�شتثمار 414

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1913 تون�ضال�شركة التون�شية للبنك415

5.1 19.7 %26%1030 %19054 املغربهايتك بيمنت �شي�شتم416

0.9 141.2 %1%71-1 %34-189 املغرب�شونا�شيد417

0.7 8.5 %9%223 %14-186 االأردنالبنك اال�شتثماري418

1.2 13.6 %39-%14 4-%185 املغرباإيكدوم419

1.6 7.8 %20%2432 %18428 ال�شعوديةاالحتاد420

1.6 39.0 %4%44-5 %13-184 ال�شعوديةالزوردي 421

1.0 �شالب�شالبغ.م.)61(%30-180 ال�شعوديةاأميانتيت422

0.6 10.8 %6%1743 7-%180 قطرالدوحة 423

0.9 �شالب�شالبغ.م.)102(%12-179 عمانظفار الدولية للتنمية واال�شتثمار424

1.3 �شالب�شالبغ.م.)63(%53-178 الكويت�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات425

0.6 �شالب�شالبغ.م.)9(%21-175 اأبوظبي�شركة ا�شمنت اخلليج426

0.5 23.2 %2%56-8 %34-174 الكويت�شركة اأ�شيكو لل�شناعات427

0.9 18.2 %5%1040 %30-173 ال�شعوديةاجلوف428
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0.8 17.4 %5%1021 6-%173 ال�شعوديةاملتطورة429

4.5 13.1 %335-%13 %30-173 م�شرعبور الند لل�شناعات الغذائية 430

1.1 10.2 %11%175 %26-172 الكويت�شركة املجموعة امل�شرتكة للمقاوالت431

1.4 10.6 %13%31-16 %23-171 ال�شعوديةبروج للتاأمني432

0.8 46.1 %2%65-4 %16-171 ال�شعوديةاالإعادة ال�شعودية433

2.7 �شالب�شالبغ.م.)9(%17111 االأردنتطوير امل�شاريع434

4.2 19.7 %22%9151 غ.م.171 م�شرال�شناعات الغذائية العربية - دومتي  435

1.9 18.1 %11غ.م.9 %17054 ال�شعوديةمناء للكيماويات436

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.170 م�شراورا�شكوم لالإ�شتثمار القاب�شة 437

0.5 5.4 %8%3273 %58-170 املغرباأليان�ض438

0.9 6.6 %914-%26 %14-169 اأبوظبي�شركة االمارات لتعليم قيادة ال�شيارات439

1.1 62.0 %2%85-3 %32-168 ال�شعوديةاأ�شمنت اأم القرى440

1.5 42.9 %3%499 %16734 ال�شعوديةامل�شايف441

1.2 غ.م.%1%72-2 %11-166 ال�شعوديةاأ�شالك442

11.3 �شالب�شالبغ.م.)25(%16670 ال�شعوديةعناية443

0.5 �شالب�شالبغ.م.)1(%14-165 نا�شداك دبيديبا444

0.4 3.0 %14%15-56 %16532 تون�ضالبنك الوطني الفالحي445

3.2 17.8 %18%26-9 %17-164 ال�شعوديةزهرة الواحة للتجارة446

1.5 19.9 %8%82 %36-164 ال�شعوديةجزيرة تكافل447

1.4 62.7 %2غ.م.3 %23-163 ال�شعوديةمالذ للتاأمني448

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%26-162 م�شرالقاهرة للدواجن 449

1.2 12.3 %10%1313 %1624 ال�شعوديةبي �شي اآى450

0.4 7.3 %5%22204 4-%161 الكويت�شركة عقارات الكويت451

0.5 �شالب�شالبغ.م.)8(2-%161 م�شربنك ال�شركة امل�شرفية العربية الدولية 452

2.2 16.2 %14%106 %13-160 ال�شعوديةاأليانز اإ�ض اإف453

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.159 ال�شعوديةميفك ريت454

0.9 75.7 %1%21010 %14-159 ال�شعوديةجمموعة فتيحي455

0.9 19.3 %5%53-8 %15-158 ال�شعوديةزجاج456

0.5 9.4 %5%29-17 %36-158 الكويت�شركة املزايا القاب�شة457

0.4 21.1 %2%48-8 8-%158 الكويتاملركز املايل الكويتي458

0.8 13.5 %6%1246 8-%158 االأردنبنك �شفوة االإ�شالمي459

1.0 9.6 %10%164 %11-157 فل�شطنيبنك القد�ض 460

1.7 غ.م.%0غ.م.0 %28-157 ال�شعودية�شاب تكافل461

1.1 18.2 %6%37-9 %26-156 ال�شعوديةاخلليج للتدريب462

0.7 12.4 %6%136 %1555 الكويتال�شركة االأوىل للت�شويق املحلي للوقود463

0.4 19.3 %2%55-8 3-%154 اأبوظبي�شركة ال�شارقة لال�شمنت و التنمية ال�شناعية464
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2.1 67.7 %3%42-2 %1530 االأردنالبحر املتو�شط465

466SCA 1.5 20.8 %7%742 غ.م.153 املغربموتاندي�ض

8.5 89.9 %9غ.م.2 %153255 ال�شعوديةال�شادرات467

0.6 27.6 %2%24-6 %15264 االأردنزارة لال�شتثمار468

0.7 13.5 %15-%11 %1523 الكويت�شركة ال�شور لت�شويق الوقود469

هلية للتاأمني470 0.5 11.5 %34-%13 3-%151 اأبوظبي�شركة العني االأ

1.2 غ.م.%1%94-1 %32-150 دبي �شركة الرمز كوربوري�شن لالإ�شتثمار والتطوير471

0.4 �شالب�شالبغ.م.)73(%63-150 دبياأمالك472

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.3-%148 تون�ض�شركة املغازة العامة473

1.3 24.5 %5%76-6 %34-147 ال�شعوديةالدرع العربي474

بي�ض واملواد االن�شائية475 0.7 42.1 %2%57-4 2-%147 اأبوظبي�شركة راأ�ض اخليمة لال�شمنت االأ

0.6 10.6 %6%140 %20-146 االأردنبنك ااملوؤ�ش�شة العربية476

0.7 غ.م.%0%93-1 %13-145 دبيال�شركة االإ�شالمية العربية للتاأمني - �شالمة477

0.8 10.9 %8%1319 %33-144 االأردنالكهرباء االردنية478

1.1 79.9 %1%50-2 غ.م.144 الكويت�شركة �شند القاب�شة479

0.8 20.3 %4%733 %29-144 االأردنالبنك التجاري االأردين480

0.9 �شالب�شالبغ.م.)8(%16-143 االأردنامللكية االأردنية481

0.8 �شالب�شالبغ.م.)52(%27-143 ال�شعوديةاحل�شن �شاكر482

0.5 10.3 %5%14104 %14120 نا�شداك دبيبنك  لندن وال�شرق االأو�شط483

0.8 12.1 %6%126 9-%141 االأردنبنك �شو�شيته جرنال - االأردن484

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1390 م�شرنايل �شيتي لالإ�شتثمار 485

49.8 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%13952 ال�شعوديةتعليم ريت486

0.7 43.3 %2%66-3 5-%139 اأبوظبيدار التمويل487

1.7 عايل%0%97-0 %23-139 فل�شطني�شند للموارد االن�شائية 488

1.2 9.0 %14%154 %14-137 فل�شطنيالبنك اال�شالمي الفل�شطيني 489

0.7 2.4 %29%5638 %13711 م�شربنك الربكة م�شر 490

0.8 14.0 %6%32-10 9-%136 اأبوظبي�شركة البحرية الوطنية للتاأمني491

0.4 �شالب�شالبغ.م.)28(%37-136 قطرال�شالم 492

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1361 م�شرال�شم�ض برياميدز للفنادق واملن�شاأت ال�شياحية 493

3.9 8.9 %43%1575 %1360 م�شرالقناة للتوكيالت املالحية 494

24.4 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%27-132 ال�شعوديةجدوى ريت احلرمني495

1.1 غ.م.%0%96-0 %19-132 ال�شعوديةال�شقر للتاأمني496

1.3 �شالب�شالبغ.م.)21(3-%132 ال�شعوديةم�شك497

0.8 26.3 %3%37-5 %33-132 اأبوظبيال�شركة العاملية القاب�شة 498

2.0 �شالب�شالبغ.م.)9(%25-131 ال�شعوديةاالإمناء طوكيو499

0.3 9.3 %4%40-14 %13-131 م�شراخلدمات املالحية والبرتولية - ماريديف 500
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2.5 13.2 %19%100 4-%130 االأردنالبرتاء للتعليم501

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%12-130 ال�شعوديةملكية ريت502

0.9 68.4 %1غ.م.2 %17-130 ال�شعوديةاالأح�شاء503

1.3 غ.م.%1غ.م.1 %13-130 ال�شعوديةمعدنية504

1.0 �شالب�شالبغ.م.)12(%21-129 الكويت�شركة نقل و جتارة املوا�شي505

0.4 3.6 %11%24-36 %37-129 اأبوظبي�شركة جمموعة �شوداتل لالت�شاال ت 506

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.128 ال�شعودية�شدكو كابيتال ريت507

0.7 2.7 %27%4835 %26-128 م�شرم�شرف اأبو ظبي االإ�شالمي 508

1.4 6.6 %21%19109 8-%128 فل�شطنيالبنك الوطني 509

0.5 3.0 %16%4346 %12712 م�شرالبنك امل�شري لتنمية ال�شادرات 510

2.0 45.3 %4%73-3 %13-127 ال�شعوديةاالأهلي للتكافل511

1.1 �شالب�شالبغ.م.)16(%25-127 ال�شعوديةاملتحدة للتاأمني512

2.0 23.4 %8%54-5 %14-126 ال�شعوديةالوطنية513

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%126536 تون�ضال�شناعات الكيميائية للفليور514

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1260 م�شربنك القاهرة 515

0.4 11.2 %4%55-11 %49-125 م�شرال�شوي�ض لال�شمنت 516

31.1 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%18-125 ال�شعوديةاملعذر ريت517

0.5 12.8 %4%48-10 %12-124 الكويت�شركة دبي االأوىل للتطوير العقاري518

1.5 6.4 %23%29-19 %43-123 م�شرالدلتا لل�شكر 519

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%13-122 تون�ضالبنك العربي لتون�ض520

1.3 14.5 %9%822 %33-122 البحرينال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمني 521

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2-%122 تون�ض�شركة النقل522

0.8 7.5 %11%10-16 %10-121 اأبوظبيفودكوالقاب�شه523

0.4 32.8 %1%63-4 %12129 اأبوظبي�شناعات ا�شمنت الفجرية524

1.3 6.4 %20%1916 %14-120 اأبوظبي�شركة اأبوظبي الوطنية للتكافل525

0.6 غ.م.%1%32-2 %18-120 قطراالجارة 526

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1200 م�شرالدولية للتاأجري التمويلي )اإنكولي�ض(  527

1.0 �شالب�شالبغ.م.)17(%24-119 ال�شعوديةتبوك الزراعية528

2.2 16.9 %13%40-7 %24-118 املغربالنقل529

1.1 16.6 %6%711 %11-118 فل�شطنيالبنك العربي اال�شالمي 530

0.9 19.6 %5%68 %59-116 دبي�شركة ال�شقر الوطنية للتاأمني531

2.4 عايل%0غ.م0 %11565 االأردنالتاأمني االردنية532

1.7 �شالب�شالبغ.م.)1(3-%115 ال�شعوديةالتاأمني العربية533

2.8 11.7 %24%103 %115263 م�شرم�شر الوطنية لل�شلب عتاقة 534

0.8 13.1 %6%957 %16-114 البحرين�شركة البحرين الوطنية القاب�شة535

1.5 2.3 %64غ.م.49 %114552 الكويت�شركة املدار للتمويل واال�شتثمار536
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اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

االأرباح 
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القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

0.7 10.2 %7%1110 %11411 الكويت�شركة اإعادة التاأمني الكويتية537

0.4 63.4 %1%89-2 %13-114 الكويت�شركة االأرجان العاملية العقارية538

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1140 دبي�شركة الفردو�ض القاب�شة539

2.7 �شالب�شالبغ.م.)6(%21-113 ال�شعوديةمتاليف اإيه اآي جي العربي540

2.6 �شالب�شالبغ.م.)17(3-%113 ال�شعوديةالكابالت541

1.3 19.9 %7%6281 %11317 دبيال�شركة العربية اال�شكندنافية للتاأمني - تكافل542

3.2 16.3 %520-%7 %1136 املغرب�شتيام543

1.0 �شالب�شالبغ.م.)4(%40-113 االأردناآفاق القاب�شة544

4.5 14.1 %32%82 %12-113 االأردنكهرباء اربد545

2.3 15.2 %15%743 %11-112 االأردناالإ�شراء للتعليم546

3.0 �شالب�شالبغ.م.)3(%1120 ال�شعوديةالباحة547

0.7 7.0 %10%1643 %20-112 قطرا�شتثمار القاب�شة548

0.7 7.7 %10%145 %11015 دبي�شركة دبي الوطنية للتاأمني واإعادة التاأمني549

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.109 ال�شعوديةم�شاعر ريت550

1.6 �شالب�شالبغ.م.)16(%21-108 ال�شعودية�شوليدرتي تكافل551

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%84-108 دبيدريك اآند �شكل اإنرتنا�شيونال552

2.2 �شالب�شالبغ.م.)1(%1077 ال�شعوديةفيبكو553

1.8 25.6 %7%48-4 %25-106 املغرب�شنيب554

2.2 39.3 %6غ.م.3 غ.م.106 الكويت�شركة دار الرثيا العقارية555

0.7 �شالب�شالبغ.م.)93(%10643 الكويت�شركة من�شات للم�شاريع العقارية556

2.0 23.6 %8%27-5 %19-106 اأبوظبي�شركة ال�شارقة للتاأمني557

1.4 8.1 %18%137 %35-106 م�شرالعربية لال�شمنت   558

1.5 23.8 %6%75-4 %37-105 ال�شعودية�شالمة559

0.4 �شالب�شالبغ.م.)13(2-%105 الكويت�شركة التخ�شي�ض القاب�شة560

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%10536 تون�ضال�شركة التون�شية للتاأمني واإعادة التاأمني - �شتار561

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(%18-104 م�شرالنعيم القاب�شة لال�شتثمارات 562

1.8 �شالب�شالبغ.م.)2(%10413 ال�شعوديةال�شرقية الزراعية563

0.5 1.3 %36%82775 %10427 الكويت�شركة نور لال�شتثمار املايل564

0.8 7.5 %10%146 %1040 دبي�شركة الالين�ض للتامني565

15.0 19.9 %76%15-5 1-%104 املغرباأفما566

1.6 7.5 %21%1426 %11-103 املغربجيت كونرتاكرتز567

2.1 �شالب�شالبغ.م.)4(%10219 م�شرامل�شرية للمنتجعات ال�شياحية 568

1.0 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%28-101 ال�شعوديةاخل�شري569

0.8 32.6 %3%30 3-%101 ال�شعوديةاجلب�ض570

2.1 16.5 %613-%6 %1000 االأردن�شنيورة571

2.7 غ.م.%2%87-1 4-%99 ال�شعوديةاأ�شيج 572
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)مليون دوالر 
اأمريكي(

ن�شبة 
التغري 
ال�شنوية

االأرباح 
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القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

0.7 �شالب�شالبغ.م.)33(%24-99 ال�شعوديةاأنابيب573

0.6 18.0 %3غ.م.6 %993 اأبوظبي�شركة اأ�شمنت راأ�ض اخليمة574

0.4 49.9 %1%237 %32-98 م�شرغاز م�شر 575

0.2 9.8 %3غ.م.10 %985 الكويت�شركة اأعيان لالجارة واال�شتثمار576

0.7 12.0 %6غ.م.8 %23-98 الكويت�شركة مركز �شلطان للمواد الغذائية577

1.0 6.6 %15%155 5-%98 اأبوظبي�شركة الظفرة للتاأمني578

0.7 7.1 %10%1435 %987 دبي�شركة دبي للتاأمني579

1.3 12.4 %11%28-8 5-%98 فل�شطنيبريزت لالدوية 580

0.5 5.2 %10%192 %9721 لبنانبنك بيمو581

1.2 8.2 %15%1218 %23-97 ال�شعوديةت�شب العربية582

0.7 25.4 %3%77-4 %23-97 الكويت�شركة ال�شكب الكويتية583

0.3 4.9 %6%200 9-%96 الكويت�شركة كي جي ال لوج�شتيك584

0.5 22.3 %82-%4 7-%96 اأبوظبي�شركة ام القوين لال�شتثمارات العامه585

0.5 7.2 %7%1314 %952 الكويت�شركة اإجنازات للتنمية العقاريه586

1.3 19.1 %7%5200 %19-94 االأردنتطوير االرا�شي587

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%9422 تون�ض�شركة اال�شتثمار والتنمية ال�شناعية وال�شياحية588

1.1 �شالب�شالبغ.م.)4(%22-92 ال�شعودية�شايكو589

2.6 �شالب�شالبغ.م.)31(%10-92 ال�شعودية�شناعة الورق 590

0.4 �شالب�شالبغ.م.)52(%17-91 البحريناملجموعة العربية للتاأمني 591

0.8 12.6 %6%41-7 %910 عماناجلزيرة للمنتجات احلديدية592

0.9 20.9 %4%411 5-%91 فل�شطنيبنك االإ�شتثمار الفل�شطيني 593

0.7 6.0 %11%29-15 %19-90 م�شربنك االإحتاد الوطني 594

1.0 غ.م.%0غ.م.0 %9026 الكويت�شركة بيت الطاقة القاب�شة595

0.1 0.8 %14%10711 %900 دبي�شركة اأورينت للتاأمني596

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%901 لبنان�شركة ر�شامني يون�ض لل�شيارات597

5.5 63.6 %9%158 7-%89 ال�شعوديةتهامة لالإعالن598

3.3 �شالب�شالبغ.م.)7(%19-89 ال�شعوديةوفرة 599

2.2 �شالب�شالبغ.م.)15(%8912 ال�شعوديةجمموعة ال�شريع 600

0.4 10.8 %4%21-8 %896 الكويت�شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية601

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%896 تون�ض�شركة خمابر يونيماد602

1.0 �شالب�شالبغ.م.)8(%19-88 ال�شعودية�شدق603

0.5 �شالب�شالبغ.م.)76(%52-88 دبياخلليجية لال�شتثمارات العامة604

0.4 7.7 %5%68-11 %8746 الكويت�شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل605

0.4 24.1 %2%4441 %18-87 الكويت�شركة اآ�شيا كابيتال اال�شتثمارية606

1.6 15.5 %11%26-6 %21-87 اأبوظبي�شركة راأ�ض اخليمة الوطنية للتاأمني607

غ.م.�شالب�شالبغ.م.)22(%25-86 م�شراال�شكندرية لال�شمنت 608
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1.0 �شالب�شالبغ.م.)2(%16-86 ال�شعوديةالق�شيم الزراعية609

3.7 �شالب�شالبغ.م.)2(%8616 ال�شعودية�شم�ض610

0.3 غ.م.%0%68-1 %12-85 الكويتال�شركة االأوىل لال�شتثمار611

0.8 6.2 %13%13118 %847 م�شرم�شر بنى �شويف لال�شمنت 612

0.5 3.5 %15%2318 %46-83 م�شربنك قناة ال�شوي�ض 613

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%8322 م�شرالوطنية ملنتجات الذرة 614

0.5 5.8 %9%14139 2-%82 البحرينانوف�شت615

0.4 27.4 %1%48-3 %820 البحرين�شركة الفنادق الوطنية616

3.2 �شالب�شالبغ.م.)5(1-%82 ال�شعوديةاأمانة للتاأمني 617

0.2 10.1 %2%18-8 %24-82 الكويت�شركة اأجيال العقارية الرتفيهية618

0.7 14.2 %5%6112 %18-82 الكويت�شركة جياد القاب�شة619

1.2 9.5 %13%912 %820 اأبوظبي�شركة الفجرية الوطنية للتاأمني620

0.6 9.6 %7%15-9 7-%82 دبيال�شركة الوطنية للتاأمينات العامة621

0.9 9.3 %10%92 %825 فل�شطنيالفل�شطينية للكهرباء 622

1.0 47.8 %2%39-2 %50-81 اأبوظبي�شركة االحتاد للتامني623

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%801 تون�ضال�شبكة التون�شية لل�شيارات واخلدمات624

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%8029 تون�ضتون�ض ملجنبات االأملنيوم625

1.7 8.8 %719-%9 %8010 فل�شطنيم�شانع الزيوت النباتية 626

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%7969 تون�ضال�شركة التون�شية للبلور627

0.5 غ.م.%0%1826 4-%79 الكويت�شركة بيت االأوراق املالية628

1.1 9.8 %611-%8 %20-79 عمانالعمانية املتحدة للتاأمني629

0.7 39.5 %2%26-2 %40-79 عماناملتحدة للتمويل630

2.4 20.5 %12%24-4 %24-78 املغربكولورادو631

0.2 4.0 %6غ.م.20 %23-78 الكويت�شركة اأعيان العقارية632

0.2 9.4 %2%845 1-%78 الكويتجمموعة اأرزان املاليه للتمويل و اال�شتثمار633

1.4 �شالب�شالبغ.م.)6(%32-78 قطرداللة 634

0.8 �شالب�شالبغ.م.)2(6-%77 االأردناالحتاد لال�شتثمارات635

1.2 11.7 %11%7319 %7613 م�شرامل�شرية للم�شروعات ال�شياحية العاملية  636

2.5 �شالب�شالبغ.م.)4(4-%76 ال�شعوديةاأنعام القاب�شة 637

0.6 7.5 %8%32-10 %760 دبيبنك االمارات لالإ�شتثمار638

1.8 13.6 %13%59 %749 تون�ض�شركة اأ�شرتي للتاأمني واإعادة التاأمني639

1.0 8.3 %12%913 7-%74 البحرين�شركة البحرين لت�شليح ال�شفن والهند�شة640

0.4 �شالب�شالبغ.م.)48(%20-74 الكويت�شركة �شكوك القاب�شة641

12.4 �شالب�شالبغ.م.)6(%740 دبي�شركة يونيكاي لالأغذية642

0.4 5.3 %7%1420 %17-73 البحرين�شركة زين لالإت�شاالت - البحرين643

0.9 5.3 %18%1481 %7358 الكويتال�شركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت644
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0.4 8.2 %4%911 %7314 الكويت�شركة برقان حلفر االآبار645

0.4 21.5 %2%48-3 %13-73 م�شرالعرفة لال�شتثمارات واال�شت�شارات 646

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.2-%72 تون�ضالوفاق الدويل للبنوك647

2.4 �شالب�شالبغ.م.)1(%10-72 ال�شعوديةثمار648

1.7 �شالب�شالبغ.م.)7(%20-71 ال�شعوديةاخلليجية العامة 649

1.0 11.5 %9%62302 7-%70 البحرين�شوليدرتي البحرين �ض.م.ب650

14.9 14.0 %107%510 %697 البحرينال�شركة العامة للتجارة و�شناعة االأغذية 651

0.6 7.3 %8%20-9 %690 الكويت�شركة اأركان الكويت العقارية652

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.68 م�شربي انف�شتمنت القاب�شة 653

2.2 18.2 %12%39-4 %23-68 االأردنجامعة فيالدلفيا654

6.2 33.4 %18غ.م.2 %19-67 م�شرا�شمنت بورتالند طرة امل�شرية 655

0.8 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%45-67 ال�شعوديةعذيب لالت�شاالت656

1.5 17.6 %8%25-4 %18-67 دبيتكافل االإمارات657

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%23-65 م�شرالقاهرة لالإ�شكان والتعمري 658

1.0 13.3 %8%36-5 9-%65 فل�شطنيفل�شطني الإ�شتثمار ال�شناعي 659

0.9 50.9 %2%96-1 %18-65 م�شرراية خلدمات مراكز االإت�شاالت 660

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%11-65 م�شرامل�شرية ملدينة االإنتاج االإعالمي 661

4.5 �شالب�شالبغ.م.)5(%47-65 م�شربلتون املالية القاب�شة 662

0.3 13.6 %3%34-5 5-%64 الكويت�شركة ال�شاحل للتنمية و اال�شتثمار663

25.6 �شالب�شالبغ.م.)26(%39-64 الكويت�شركة ياكو الطبية664

1.0 �شالب�شالبغ.م.)34(%39-64 اأبوظبي�شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن665

0.4 112.2 %0%54-1 %54-64 م�شرجنوب الوادي لال�شمنت 666

0.8 عايل%0%89-0 %643 م�شرراية القاب�شة لال�شتثمارات املالية 667

0.7 13.0 %5%52 %11-63 االأردناالآجواخ االأردنية668

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%6334 م�شرمطاحن و�شط وغرب دلتا 669

0.8 8.6 %9%753 %6287 الكويتيونيكاب لالإ�شتثمار و التمويل670

1.1 20.5 %6%315 %64-62 الكويت�شركة رمي العقارية671

0.6 �شالب�شالبغ.م.)40(9-%62 الكويت�شركة اال�شت�شارات املالية الدولية672

1.0 18.6 %5%47-3 %23-61 الكويت�شركة ال�شعيبة ال�شناعية673

2.0 16.8 %12%428 %618 االأردنالن�شر العربي للتاأمني674

0.8 9.3 %8%34-7 %6010 م�شرمينا فارم  لالأدوية وال�شناعات الكيماوية 675

0.3 4.3 %8%1416 %15-60 البحرين�شركة نا�ض676

0.5 19.2 %2%335 %14-60 الكويت�شركة التجارة واال�شتثمار العقاري677

0.4 10.5 %4غ.م.6 %37-59 قطراخلليج التكافلي678

1.1 9.5 %12%60 1-%58 فل�شطنيالقد�ض للم�شتح�شرات الطبية 679

0.9 18.5 %5%50-3 %27-58 املغربدي�شواي680
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0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(7-%58 الكويت�شركة بيان لالإ�شتثمار681

8.0 عايل%3%52-0 %5812 فل�شطنيمركز نابل�ض اجلراحي التخ�ش�شي 682

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%570 الكويت�شركة م�شرف للتجارة واملقاوالت683

1.2 37.2 %3%79-2 %17-56 ال�شعوديةاحتاد اخلليج684

0.9 9.5 %10%68 %17-56 فل�شطنيتر�شت العاملية للتاأمني 685

1.3 19.8 %6%20-3 %14-56 االأردنالفنادق وال�شياحة686

0.2 �شالب�شالبغ.م.)6(%25-55 الكويت�شركة اأبيار للتطوير العقاري687

2.8 20.2 %14%3155 %550 اأبوظبي�شركة التاأمني فيدلتي املتحدة688

1.1 �شالب�شالبغ.م.)3(%550 دبياأورينت يو اإن بي تكافل689

0.6 28.7 %2%59-2 %42-55 عماناالأنوار لبـالط ال�شـرياميك690

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%15-55 م�شرم�شر  لال�شمنت قنا 691

0.3 6.4 %4%8124 %14-54 الكويت�شركة كامكو لال�شتثمار �ض.م.ك )عامة(692

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%68-54 تون�ضاالحتاد البنكي للتجارة وال�شناعة693

0.8 9.4 %9%639 5%-54 تون�ضال�شركة التون�شية العادة التاأمني694

0.5 �شالب�شالبغ.م.)924(%530 البحرينال�شركة اخلليجية املتحدة لالإ�شتثمار 695

14.1 �شالب�شالبغ.م.)50(%49-53 االأردناال�شمنت696

1.1 131.9 %1غ.م.0 غ.م.52 املغرباإمورانت لالإ�شتثمار697

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%518 تون�ض�شيتي كار698

0.7 16.5 %4%321 %22-51 م�شر قناة  ال�شوي�ض لتوطني التكنولوجيا 699

5.2 �شالب�شالبغ.م.)5(%51114 دبي�شركة غلفا للمياه املعدنية وال�شناعات التحويلية 700

0.9 غ.م.%0%99-0 %51-51 عمانفولتامب للطاقة701

1.7 38.6 %4%15 %5142 االأردنال�شرق للم�شاريع702

1.0 5.9 %518-%9 %23-50 م�شرزهراء املعادي لالإ�شتثمار والتعمري703

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%34-50 تون�ض�شركة مونوبري704

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%31-50 تون�ضاأورو�شيكل705

0.5 �شالب�شالبغ.م.)2(%39-50 الكويت�شركة اآن ديجيتال �شريف�ش�ض القاب�شة 706

0.6 غ.م.%0غ.م.0 %34-50 عماناالأنوار القاب�شة707

0.8 �شالب�شالبغ.م.)9(%5066 عماناملدينة الل�شتثمار708

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%5087 م�شرالكابالت الكهربائية امل�شرية 709

3.0 83.8 %4%39-1 %500 فل�شطني�شوق فل�شطني لالأ�شواق املالية 710

0.4 8.3 %4%39-6 %491 م�شررمكو الإن�شاء القرى ال�شياحية 711

1.4 41.5 %3%73-1 1-%49 فل�شطنيدواجن فل�شطني 712

0.3 �شالب�شالبغ.م.)4(2-%49 الكويت�شركة االإمناء العقارية713

0.7 �شالب�شالبغ.م.)14(%4935 الكويت�شركة م�شاعر القاب�شة 714

1.1 4.9 %22%1037 3-%49 م�شراكرو م�شر لل�شدات وال�شقالت املعدنية 715

1.5 11.5 %13%452 %480 ال�شعوديةاالأهلية716
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- �شعف

مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

0.3 �شالب�شالبغ.م.)8(2-%48 الكويتال�شركة العربية العقارية717

0.7 10.3 %6%55 %487 عمانالغاز الوطنية718

0.6 21.9 %3%53-2 %50-47 االأردناجناز719

1.0 �شالب�شالبغ.م.)70(%49-47 الكويت�شركة جمموعة الراي االإعالمية720

0.5 29.5 %2%81-2 %31-47 اأبوظبياخلليج اال�شتثمارية721

0.6 غ.م.%2%53-1 %31-47 قطرقطروعمان 722

3.2 9.0 %35%524 %479 املغربمكروداتا723

1.0 7.4 %13%56-6 %50-47 م�شرجممعر بورتو القاب�شة - بورتو غروب 724

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%22-47 م�شراملتحدة لالإ�شكان والتعمري 725

3.2 عايل%1غ.م.0 %15-47 االأردنم�شاكن726

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%19-46 م�شرمطاحن م�شر العليا 727

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%14-46 البحرينبنك البحرين وال�شرق االأو�شط 728

0.4 9.5 %4%511 %464 الكويتال�شركة الوطنية للتنظيف729

0.5 10.6 %4%14-4 %49-46 م�شرجمموعة عامر القاب�شة 730

0.3 12.6 %2%29-4 %27-45 االأردنالتجمعات للم�شاريع ال�شياحية731

1.4 10.0 %14%71-5 %4549 االأردنال�شرق العربي للتاأمني732

26.7 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%18-45 ال�شعوديةاجلزيرة ريت733

0.5 �شالب�شالبغ.م.)2(%44-45 اأبوظبي�شركة راأ�ض اخليمة للدواجن734

0.7 11.6 %6%27-4 %13-45 عمانالوطنية العمانية للهند�شة735

0.4 16.2 %2%41-3 %456 تون�ضالتون�شية لاليجار املايل736

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%441739 م�شرالعز لل�شرياميك والبور�شلني 737

0.3 �شالب�شالبغ.م.)9(%441 الكويتاخلليجية لالإ�شتثمار البرتويل738

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%4434 تون�ضال�شركة التون�شية ل�شناعة الورق739

0.5 10.7 %4%31-4 %17-43 الكويت�شركة عقار لال�شتثمارات العقارية740

0.5 3.3 %16%1369 %26-43 اأبوظبي�شركه الفجرية ل�شناعات البناء 741

0.7 2.2 %34%20719 %25-43 دبيم�شرف ال�شالم �شودان742

0.7 22.7 %3%281 4-%43 عماناملدينة تكافل743

0.7 2.1 %33%20352 %4367 م�شرال�شناعات الهند�شية املعمارية لالإن�شاء والتعمري - ايكون 744

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.1-%43 تون�ضاآر ليكيد تون�ض745

0.5 65.2 %1%62-1 %19-43 االأردنالعربية الدولية للفنادق746

0.5 �شالب�شالبغ.م.)1(%13-43 االأردنديرة747

0.6 �شالب�شالبغ.م.)4(%428 الكويت�شركة رمال الكويت العقارية748

0.6 8.2 %47-%5 %420 دبي�شركة االأغذية املتحدة749

1.1 8.3 %14%18-5 %26-41 م�شرالبويات وال�شناعات الكيمياوية - باكني  750

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%11-41 م�شرامل�شرية ل�شناعة الن�شاء واجللوكوز  751

0.3 5.4 %5%868 %415 الكويتال�شركة الوطنية الدولية القاب�شة752
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مكرر 
القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

5.5 �شالب�شالبغ.م.)0(غ.م.41 م�شرال�شركة العربية الإدارة وتطوير االأ�شول 753

0.5 76.4 %1%63-1 %17-41 االأردنالدولية للفنادق واال�شواق754

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%400 م�شررواد م�شر لالإ�شتثمار ال�شياحي 755

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%31-40 م�شرال�شم�ض لالإ�شكان والتعمري  756

2.9 8.0 %36%12-5 %4028 م�شرمطاحن �شرق الدلتا 757

0.5 30.9 %1%63-1 7-%40 البحرين�شركة اإ�شترياد اال�شتثمارية 758

0.6 20.0 %3%40-2 %44-40 عمانعمان لال�شتثمارات والتمويل759

2.1 4.6 %44%13-9 %45-40 م�شرداي�ض للمالب�ض اجلاهزة 760

0.6 �شالب�شالبغ.م.)6(%14-39 فل�شطنيفل�شطني لالإ�شتثمار العقاري 761

0.7 6.5 %10%63 %45-38 م�شراملالية وال�شناعية امل�شرية 762

1.1 927.1 %0غ.م0 %3811 االأردنالبالد الطبية763

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%3834 م�شرريكاب لال�شتثمارات املالية 764

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.5-%37 م�شرم�شر للفنادق 765

0.5 18.4 %2غ.م.2 %3784 الكويت�شركة اأموال الدولية لال�شتثمار766

0.8 غ.م.%0%093 %28-37 الكويت�شركة ا�شمنت الهالل767

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%50-37 دبي�شركة ماركة  768

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%376 م�شراملهند�ض للتاأمني 769

1.9 117.0 %2غ.م.0 %3611 االأردنالفار�ض الوطنية770

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%37-36 م�شرم�شر ل�شناعة الكيمياويات 771

0.4 8.7 %5%32-4 %20-36 الكويتال�شركة الكويتية للمنتزهات772

0.5 10.2 %95-%4 6-%36 الكويت�شركة طفل امل�شتقبل الرتفيهية العقارية773

0.8 22.2 %4%69-2 %22-36 الكويت�شركة االأنظمة االآلية774

0.5 �شالب�شالبغ.م.)18(%365 اأبوظبي�شركة اأبوظبي الوطنية ملواد البناء775

2.7 �شالب�شالبغ.م.)0(%3647 االأردنميثاق776

3.2 11.2 %28%45-3 %3561 تون�ضتلنات القاب�شة777

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%350 م�شرال�شرق االأو�شط ل�شناعة الزجاج 778

1.1 38.3 %3%110 4-%35 االأردناملجموعة للتاأمني779

1.0 9.2 %11%17-4 %18-35 االأردناخلطوط البحرية780

0.3 13.5 %2غ.م.3 4-%35 الكويت�شركة وربة للتاأمني781

0.5 15.1 %3%31-2 2-%35 الكويت�شركة اأ�شول لال�شتثمار782

0.3 69.0 %0%37-1 %28-35 الكويتال�شركة الكويتية للتمويل واال�شتثمار783

0.5 �شالب�شالبغ.م.)3(%23-35 الكويت�شركة منازل القاب�شة784

0.4 �شالب�شالبغ.م.)15(%18-35 االأردناالأردن االأوىل785

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%46-34 م�شرا�شمنت �شيناء 786

0.5 6.3 %8%10-6 %340 الكويت�شركة مربد القاب�شة787

0.8 8.4 %9%47 %3411 الكويت�شركة جمموعة اأ�ش�ض القاب�شة788
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0.9 غ.م.%0غ.م.0 %42-34 قطراالإ�شالمية القاب�شة789

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.8-%34 تون�ض�شركة اأدوية790

0.6 16.3 %4%226 %34-34 االأردنال�شرق االأو�شط للتاأمني791

0.8 23.3 %4%42-1 %13-34 االأردناال�شتثمارات العامة792

0.8 28.1 %3%46-1 %27-34 االأردنالزرقاء للتعليم793

2.3 �شالب�شالبغ.م.)0(%345 االأردنالع�شر لال�شتثمار794

1.5 27.4 %6%128 %23-34 االأردناملجموعة اال�شت�شارية795

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.34 م�شرم�شر لالأ�شواق احلرة 796

1.3 21.9 %6%39-2 %3326 االأردنمدار�ض االحتاد797

0.8 14.3 %6%28 %24-33 قطرال�شينما 798

0.3 6.6 %5غ.م.5 %10-32 الكويت�شركة جمموعة اخل�شو�شية القاب�شة799

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%320 م�شراحلفر الوطنية 800

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%320 م�شر�شبينالك�ض 801

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%320 م�شرالعربية ملنتجات االلبان 802

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(4-%32 االأردناالأردن ديكابول�ض لالأمالك803

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%13-32 م�شربرياميزا للفنادق والقرى ال�شياحية 804

0.6 �شالب�شالبغ.م.)6(%52-31 االأردندار الدواء805

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%13-31 تون�ضالبطارية التون�شية اأ�شد806

0.5 �شالب�شالبغ.م.)6(%52-31 االأردناالحتاد لل�شجائر807

0.4 41.2 %61-%1 1-%31 املغربنك�شان�ض املغرب808

1.7 �شالب�شالبغ.م.)10(%310 البحرين�شركة بنادر للفنادق809

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.0 %310 فل�شطنيدار ال�شفاء ل�شناعة االأدوية 810

1.1 11.2 %10%319 %318 االأردنالنقليات ال�شياحة/جت811

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%3137 م�شرالدلتا للتاأمني 812

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%17-30 تون�ضا�شمنت بنزرت813

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%30882 م�شراال�شكندرية لالأدوية وال�شناعات الكيمياوية 814

0.6 �شالب�شالبغ.م.)1(%12-30 االأردنتطوير العقارات815

3.2 �شالب�شالبغ.م.)1(5-%30 االأردناالأردنية لل�شناديق816

1.3 7.0 %18%41817 4-%30 اأبوظبي�شركة ميثاق للتاأمني التكافلي817

1.2 9.7 %13%20-3 %28-30 عماناملها لل�شرياميك818

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%300 تون�ضتاأمينات �شليم819

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%11-29 م�شرمطاحن م�شر الو�شطي 820

0.3 �شالب�شالبغ.م.)9(%13-29 االأردنالوطنية للدواجن821

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.5-%29 م�شرالن�شر للمالب�ض واملن�شوجات - كابو 822

0.3 28.5 %1غ.م.1 %21-29 الكويت�شركة جمموعة ال�شالم القاب�شة823

1.0 7.5 %13%90-4 %17-29 اأبوظبي�شركة اخلزنة للتاأمني824
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2.0 9.8 %20غ.م3 %2936 االأردناملتكاملة للنقل825

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.5-%29 تون�ضالكيمياء826

3.4 �شالب�شالبغ.م.)1(%2831 فل�شطني�شركة  فل�شطني للتاأمني 827

1.0 �شالب�شالبغ.م.)1(6-%28 االأردنم�شت�شفى ابن الهيثم828

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%283 م�شرم�شت�شفى النزهة الدويل 829

0.1 1.5 %6%37-18 %12-28 البحرينجمموعة فنادق اخلليج830

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.5-%28 الكويت�شركة امل�شالح العقاريه831

0.5 45.8 %1غ.م.1 %2832 الكويت�شركة الكويت و ال�شرق االأو�شط لال�شتثمار 832

1.0 9.6 %11%331 %280 اأبوظبيدار التاأمني 833

1.6 69.0 %2%84-0 %44-28 دبيدبي االإٍ�شالمية للتاأمني واإعادة التاأمني - اأمان834

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%280 م�شراأ�شول للو�شاطة 835

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%2881 تون�ضاخلطوط التون�شية836

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%286 م�شرالقاهرة لالأدوية وال�شناعات الكيماوية 837

0.3 �شالب�شالبغ.م.)9(%43-27 الكويت�شركة املدينة للتمويل واال�شتثمار838

0.8 �شالب�شالبغ.م.)1(%40-27 اأبوظبياأك�شا الهالل االأخ�شر للتاأمني 839

0.8 83.9 %1%07 %10-27 االأردنت�شويق الدواجن840

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%24-27 م�شرالتوفيق للتاأجري التمويلي  841

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%69-26 م�شرالعربية حلليج االأقطان 842

0.5 �شالب�شالبغ.م.)3(%27-26 الكويت�شركة عمار للتمويل واالجارة843

0.8 5.8 %14%427 5-%26 االأردناحلياة الدوائية844

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%2618 م�شرالوطنية لالإ�شكان للنقابات املهنية 845

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.6-%26 تون�ضال�شركة الدولية لاليجار املايل846

0.8 7.1 %311-%4 %19-25 االأردنالعربية للمبيدات847

0.7 13.3 %5%10-2 %250 البحرين�شركة البحرين ملواقف ال�شيارات 848

13.3 غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%63-25 ال�شعوديةوفا للتاأمني849

0.3 �شالب�شالبغ.م.)1(%29-25 الكويت�شركة جمموعة امل�شتثمرون القاب�شة850

1.0 7.4 %13%362 %2535 اأبوظبي�شركه الوطنيه للتكافل851

0.6 5.6 %11%41 4-%25 االأردنالت�شهيالت التجارية852

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%85-24 م�شرمطاحن وخمابز اال�شكندرية853

0.5 8.9 %5%3231 %26-24 الكويت�شركة االأمان لال�شتثمار854

2.5 �شالب�شالبغ.م.)2(%27-24 دبي�شركة االمارات للمرتبات855

0.8 15.2 %5%44-2 %17-24 االأردنالتاأمني اال�شالمية856

1.4 21.8 %7%53-1 %240 فل�شطنيبيت جاال ل�شناعة االأدوية 857

0.6 �شالب�شالبغ.م.)1(%20-24 االأردنالثقة لال�شتثمارات858

0.3 12.6 %3%69-2 %40-24 االأردناالأوىل للتمويل859

0.3 �شالب�شالبغ.م.)0(%39-23 االأردنفينيك�ض القاب�شة860
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)مليون دوالر 
اأمريكي(
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القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%24-23 تون�ضال�شركة العاملية لتوزيع ال�شيارات القاب�شة861

0.7 13.1 %5%11-2 %14-23 االأردنالدولية لالأغذية862

0.5 7.2 %6%76-3 8-%23 البحرين�شركة البحرين ملطاحن الدقيق863

0.3 �شالب�شالبغ.م.)2(%2348 الكويتال�شركة الكويتية ال�شورية القاب�شة864

0.4 �شالب�شالبغ.م.)7(%2332 الكويتال�شركة اخلليجية املغاربية القاب�شة865

0.6 �شالب�شالبغ.م.)2(6-%23 اأبوظبيجمموعة ال�شارقة866

1.1 4.0 %28%630 %2313 لبنانال�شركة اللبنانية لالإ�شمنت االأبي�ض867

0.4 7.9 %5%394 %11-23 االأردناأوفتك القاب�شة868

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%2360 تون�ض�شركة النقل بوا�شطة االأنابيب869

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%13-22 تون�ض�شركة االيجار العربية لتون�ض870

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.22 م�شرالعامة لل�شوامع والتخزين 871

0.4 4.6 %9%55 غ.م.22 الكويت�شركة العيد لالأغذية872

0.4 �شالب�شالبغ.م.)1(3-%22 الكويت�شركة التعمري لالإ�شتثمار العقاري873

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(%33-22 الكويت�شركة اكتتاب القاب�شة874

0.5 6.8 %7%324 %26-22 م�شرال�شعيد العامة للمقاوالت واالإ�شتثمار العقاري 875

1.2 7.7 %16%326 %31-21 فل�شطنيالتكافل الفل�شطينية 876

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.4-%21 م�شراأكتوبر فارما 877

0.5 5.5 %8%410 4-%21 االأردناالأوىل للتاأمني878

غ.م.�شالب�شالبغ.م.)5(%28-21 م�شرا�شيك للتعدين 879

1.3 �شالب�شالبغ.م.)0(%2113 االأردناالأملنيوم/اآرال880

0.6 20.9 %3غ.م.1 %13-21 البحرين�شركة دملون للدواجن881

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.21 تون�ضالتون�شية لالأوراق املالية882

0.4 سالب�شالبغ.م.)3(%21-21 االأردنحديد االأردن883

0.5 9.1 %5%213 %45-21 م�شرامللتقى العربي لال�شتثمارات 884

1.3 64.4 %2%76-0 %2129 االأردناالآلبان االأردنية885

0.6 5.8 %11%450 9-%21 االأردنبندار886

0.8 12.1 %7%41-2 8-%20 تون�ضحنبعل لاليجار املايل887

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(%12-20 الكويت�شركة �شرنجي القاب�شة 888

0.7 �شالب�شالبغ.م.)5(%17-20 الكويت�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري889

0.4 �شالب�شالبغ.م.)10(%31-20 الكويت�شركة املال لال�شتثمار890

0.6 14.4 %4%14 %22-20 عمانال�شرقية لال�شتثمار القاب�شة891

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%2073 م�شرالتعمري واال�شت�شارات الهند�شية 892

0.7 22.8 %3غ.م1 %2015 االأردنالوطنية للكلورين893

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.4-%20 م�شرال�شروق احلديثة للطباعة والتغليف 894

1.0 5.7 %18%326 %198 م�شركفر الزيات للمبيدات والكيمياويات 895

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%190 م�شرالنيل حلليج االقطان 896
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القيمة 

الدفرتية 
- �شعف

0.7 112.7 %1%066 7-%19 االأردناالنتاج897

0.5 10.0 %5%2181 %13-19 فل�شطنياالحتاد لالعمار  واالإ�شتثمار 898

0.6 �شالب�شالبغ.م.)1(4-%19 االأردنال�شرق العربي العقارية899

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1994 م�شراال�شكندرية للخدمات الطبية - املركز الطبي اجلديد 900

2.4 �شالب�شالبغ.م.)10(%48-19 االأردناملنا�شري للحديد901

0.8 11.3 %7%22712 %15-19 البحرين�شركة التكافل الدولية 902

0.6 10.5 %5%34-2 %46-19 دبيدار التكافل903

0.4 30.5 %1%125 %22-19 االأردنالعقارية االأردنية904

0.4 18.3 %2%15 4-%19 االأردن�شمان القرو�ض905

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.3-%19 تون�ضبيت االيجار املايل التون�شي ال�شعودي906

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%11-18 م�شرالعربية لال�شتثمارات والتنمية القاب�شة لال�شتثمارات  907

1.6 �شالب�شالبغ.م.)4(%12-18 قطرالطبية 908

0.9 12.3 %7%129 6-%18 االأردنالقد�ض للتاأمني909

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%25-18 م�شرالعربية للخزف - �شرياميكا رميا�ض 910

1.3 �شالب�شالبغ.م.)6(%1711 االأردناالأردنية لالأدوية911

0.6 �شالب�شالبغ.م.)1(%19-17 االأردنرم للنقل واال�شتثمار912

1.0 6.3 %16%19-3 %1715 فل�شطنيالعاملية املتحدة للتاأمني 913

0.2 غ.م.%0غ.م.0 6-%17 اأبوظبي�شركة عمان واالمارات لال�شتثمار القاب�شة914

0.4 �شالب�شالبغ.م.)13(%22-17 عماناجلزيرة للخدمات915

1.1 11.7 %9%118 %172 االأردنفيالدلفيا لالأدوية916

0.2 �شالب�شالبغ.م.)2(%15-16 االأردنالكابالت املتحدة917

5.9 �شالب�شالبغ.م.)0(%29-16 االأردناالأردنية للتطوير918

1.9 26.5 %7%146 %1652 م�شرالدولية للمحا�شيل الزراعية 919

0.6 5.7 %10%32-3 %32-16 الكويتال�شركة االأويل للتاأمني التكافلي920

0.4 51.7 %1%026 %23-16 الكويتال�شركة الكويتية العقارية القاب�شة921

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(%1650 الكويت�شركة مينا العقارية922

11.2 11.2 %100%10 2-%16 فل�شطني�شركة م�شايف رام اهلل 923

1.9 11.7 %16%37-1 9-%16 م�شرال�شوي�ض لالأكيا�ض 924

0.8 4.5 %17%41 %25-16 م�شراجليزة العامة للمقاوالت واالإ�شتثمار العقاري 925

0.7 7.3 %10%20-2 %1663 فل�شطنياملجموعة االأهلية للتاأمني 926

0.8 �شالب�شالبغ.م.)2(%1614 فل�شطنياملوؤ�ش�شة العربية للفنادق 927

3.4 18.1 %19%130 %1513 تون�ضالتوظيف التون�شي928

0.3 �شالب�شالبغ.م.)6(%41-15 م�شرل�شيكو م�شر 929

0.3 �شالب�شالبغ.م.)2(2-%15 م�شراأجواء لل�شناعات الغذائية - م�شر 930

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%15122 تون�ض�شركة االإنتاج الفالحي بطبلبة931

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.6-%15 تون�ضالتجاري لاليجار املايل932
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1.6 16.5 %10%110 %15105 االأردناملجموعة للتاأمني933

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%17-15 الكويت�شركة �شناعات بوبيان الدولية القاب�شة934

0.4 �شالب�شالبغ.م.)2(%77-15 الكويت�شركة دانة ال�شفاة الغذائية935

0.2 �شالب�شالبغ.م.)2(%27-15 الكويتال�شركة الوطنية للرماية )�ض.م.ك.ع(936

1.2 �شالب�شالبغ.م.)1(%150 االأردنالبالد لال�شتثمارات937

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%10-15 م�شرالزيوت امل�شتخل�شة ومنتجاتها 938

0.8 9.3 %28-%2 %20-15 االأردناملتحدة للتاأمني939

50.5 �شالب�شالبغ.م.)4(%36-15 م�شرالقاهرة للزيوت وال�شابون 940

0.3 19.0 %1%138 %26-14 االأردناملهنية941

0.6 12.1 %5%48-1 %1411 فل�شطني�شركة اأبراج الوطنية 942

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.5-%14 تون�ضال�شركة الع�شرية للخزف943

0.1 1.7 %8%21-9 7-%14 االأردنالدولية للتعليم944

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1413 م�شرالعامة ل�شناعة الورق راكتا 945

0.7 �شالب�شالبغ.م.)1(%29-14 االأردنال�شنابل الدولية946

0.4 �شالب�شالبغ.م.)1(2-%14 الكويت�شركة �شنام العقارية947

0.9 14.3 %7%111 %145 االأردنالعربية االأوروبية948

1.0 14.6 %6%36-1 %23-14 االأردنالعاملية للزيوت949

2.4 19.5 %12%58-1 %148 فل�شطنيالعربية ل�شناعة الدهانات 950

0.5 7.6 %7%24 %28-14 م�شربرامي القاب�شة لال�شتثمارات املالية 951

1.0 6.8 %15%51-2 %39-14 م�شرامل�شرية خلدمات النقل )اإجيرتان�ض(952

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%26-13 م�شرمطاحن م�شر العليا 953

0.6 126.4 %0%95-0 %23-13 فل�شطنيمطاحن القمح الذهبي 954

1.1 �شالب�شالبغ.م.)1(3-%13 االأردنالتاأمني الوطنية955

0.4 �شالب�شالبغ.م.)3(%27-13 الكويت�شركة ال�شلبوخ التجارية956

0.3 �شالب�شالبغ.م.)12(%41-13 الكويت�شركة اجوان اخلليج العقارية957

0.4 27.2 %2%0132 %34-13 املغرب�شطوكفي�ض �شمال اإفريقيا958

1.6 عايل%1غ.م0 %17-13 االأردنميد غلف- االأردن959

0.6 �شالب�شالبغ.م.)6(%50-12 املغربفينيي برو�شيت960

0.8 6.6 %12%219 1-%12 االأردناالأردنية الفرن�شية961

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%19-12 م�شريونيفر�شال ل�شناعة مواد التعبئة والتغليف والورق 962

0.5 8.0 %7غ.م.2 %33-12 الكويت�شركة الديرة القاب�شة963

0.7 �شالب�شالبغ.م.)1(%11-12 الكويت�شركة ت�شنيف وحت�شيل االأموال964

0.6 �شالب�شالبغ.م.)8(%19-12 الكويت�شركة املعدات القاب�شة965

0.4 عايل%0%97-0 6-%12 فل�شطني�شجاير القد�ض 966

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%125 تون�ضال�شركة ال�شناعية لالأجهزة واالآالت الكهربائية967

2.6 21.4 %12%55-1 %20-12 االأردناملوا�شري املعدنية968
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غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%31-12 م�شرالعربية املتحدة لل�شحن والتفريغ  969

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1218 م�شر�شمال اأفريقيا لالإ�شتثمار العقاري 970

1.5 23.3 %7%00 %1267 االأردنالنقل ال�شياحي/الفا971

0.2 9.4 %2%123 %123 االأردنجممع ال�شليل972

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%27-11 تون�ضال�شركة العقارية للم�شاهمات973

0.9 �شالب�شالبغ.م.)0(غ.م.11 م�شرالعربية وبولفارا للغزل والن�شيج - يونرياب 974

0.4 29.0 %1غ.م.0 %112 االأردناال�شتثمارية القاب�شة975

0.8 143.5 %1%00 9-%11 فل�شطنيامل�شتثمرون العرب 976

0.3 �شالب�شالبغ.م.)2(%24-11 االأردنامل�شتقبل العربية977

1.2 11.4 %10%170 %1115 االأردناالحتاد العربي978

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%35-11 م�شر�شارم درميز لالإ�شتثمار ال�شياحي 979

0.4 7.6 %5%214 %20-11 الكويتال�شركة الدولية للمنتجعات980

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1114 م�شراال�شماعيلية اجلديدة للتطوير والتنمية العمرانية 981

1.9 �شالب�شالبغ.م.)1(%11189 االأردناالأنابيب االأردنية982

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%56-11 م�شرامل�شريني لالإ�شكان والتنمية والتعمري 983

0.5 22.5 %2%04 %110 االأردناالأمل لال�شتثمارات984

1.1 7.7 %15%126 %1112 االأردناالردنية للزيوت985

1.0 �شالب�شالبغ.م.)0(%24-10 االأردن�شراع986

3.2 �شالب�شالبغ.م.)1(%10106 االأردنالدولية الطبية987

0.8 �شالب�شالبغ.م.)0(%17-10 االأردنالدولية لال�شتثمار988

0.7 4.3 %17%26-2 %1085 فل�شطنيامل�شرق للتاأمني 989

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%19-10 تون�ضال�شركة العقارية التون�شية ال�شعودية990

غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.غ.م.%1016 تون�ضال�شركة التون�شية ال�شواق اجلملة991

0.1 0.2 %36غ.م.43 %21-10 الكويت�شركة بيت اال�شتثمار اخلليجي992

0.3 33.7 %1غ.م.0 %38-10 الكويت�شركة وثاق للتاأمني التكافلي993

0.2 �شالب�شالبغ.م.)1(%13-10 الكويتال�شركة العاملية للمدن العقارية994

0.3 8.6 %4%151 %32-10 االأردنال�شالم للنقل995

0.7 �شالب�شالبغ.م.)2(8-%10 االأردنا�شراء متويل ا�شالمي996

0.5 12.3 %4غ.م.1 7-%10 م�شراال�شماعيلية م�شر للدواجن 997

1.7 �شالب�شالبغ.م.)4(8-%10 االأردنالعرب للتاأمني998

1.7 10.8 %16غ.م.1 %104 فل�شطنيالفل�شطينية لالإ�شتثمار واالإمناء 999

0.3 662.0 %0غ.م0 %29-9 االأردناالردن الدولية للتاأمني1000

  ي�شمل التقرير ال�شركات املدرجة يف االأ�شواق الرئي�شية والنظامية وا�شتثنيت ال�شركات املدرجة يف االأ�شواق املوازية. 
  عند احت�شاب القيمة االإجمالية لبع�ض املوؤ�شرات املالية مت ا�شتثناء ال�شركات التي تعَذر احل�شول على معلومات عنها ب�شبب عدم اعالن نتائجها اأو الأ�شباب اأخرى

       ومل ُت�شتبعد اأرباح ال�شركات اململوكة جزئياً من قبل �شركات اأخرى. 
  مت ت�شنيف كل �شركة مدرجة يف اأكرث من �شوق، �شمن �شوق البلد الرئي�شية التي تنتمي اليها. 

  مت حتويل احل�شابات من العمالت املحلية اىل الدوالر االأمريكي وفق اأ�شعار ال�شرف املحددة من قبل �شندوق النقد العربي مع نهاية 2018.


