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قسم البحوث والدراسات-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

2021/09/02نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 

بورصـة الكـويـت-التـقرير األسبوعي 

قسم البحوث والدراسات–قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

2022/10/06نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



تعاود اإلرتفاع مجددا  بورصة الكويت 

2020أداء جلسة منتصف األسبوع هي األفضل منذ منتصف شهر أبريل 

مؤشرات البورصةأداء 

وع الماضي، حيث هر أكتوبر على ارتفاع في أداء مؤشراتها بالمقارنة مع إقفال األسبالسادس من شأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في 

، كما ارتفع المعدل اليومي %0.7، وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %1.14، ومؤشر السوق األول بنسبة %1.05ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 

المعدل اليوومي لكميوة وك لألسبوع الماضي، .مليون د59.5ك بالمقارنة مع .مليون د101.3إلى % 70.3لقيمة األسهم المتداولة خالل األسبوع بنسبة 

.مليون سهم255إلى % 33.7األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

ى بوع علوجاء أداء جلسات هذا األسبوع ايجابيا بوجه عوام، حيوث أقفلوت ثوالث جلسوات علوى مكاسون متباينوة، بينموا جواء أداء جلسوتي مطلوع ونهايوة األسو

.تراجع

يوث حيث نجحت مؤشرات البورصة الثالثة فوي معواودة الصوعود مورة أخورل، وذلوك عقون تراجعوات حوادة امتودت علوى مودار األسوبوعين الماضويين، ح

فوع مؤشور استمرت عمليات الضغوط البيعية خالل  جلسة مطلع األسبوع على شريحة واسعة مون األسوهم، مسوجلة بوذلك خسوائر سووقية وفتوة، وهوو موا د

، كموا تخلوى مؤشور السووق األول عون مسوتول 2021نقطوة للمورة األولوى منوذ أوخور شوهر ديسومبر 7,000السوق العوام إلوى التراجوع دون مسوتول ال 

ح األسهم بشكل نقطة، أما تداووت جلسات منتصف األسبوع، فقد جاءت على النقيض تماما، حيث عادت عملياء الشراء اإلنتقائي على كافة شرائ7,800

دت سوتعامكثف، األمر الذي أغلن هذه األسهم إلى الصعود بنسن وفتة، وهو ما انعكس على أداء مؤشرات البورصة الثالثة خالل هذه الجلسوات، حيوث ا

ات كانوت الجودير بالوذكر أن مكاسون البورصوة البورصوة خوالل تلوك الجلسو. هذه المؤشرات مستويات هامة كانت قد خسرتها خالل جلسة مطلع األسبوع

تعتبر أعلى مكاسن % 2.93مصحوبة بارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول، كما أن مكاسن السوق السوق العام خالل جلسة منتصف األسبوع البالغة 

يرة أما جلسة التداول األخ. تقريبا، في دولة واضحة على مدل الزخم اإليجابي الذي صاحن هذه الجلسات2020يومية للمؤشر منذ منتصف شهر أبريل 

اضوح مون شوكل وفقد تلونت باللون األحمر  مع تراجع وتيرة الشراء اإلنتقائي وعود الضغوط البيعية على األسهم القيادية مرة أخرل، األمر الذي قلو  ب

.مكاسن البورصة األسبوعية
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
6-Oct-22 (نقطة)

1,275,919,790   506,528,797    t 1.95% t 1.05% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,180.54

718,289,387      454,350,432    t 5.26% t 1.14% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,040.55

557,630,403      52,178,365      u -8.68% t 0.69% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,375.45

1,011,147,767   514,831,936    

t

5.66%

t

1.27% 9,004.93       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

عائد سعري     : س .ع: مالحظة*

. وشركة اوستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



ك، بسوبن التودفقات األجنبيوة مون .مليوون د207.5خالل جلسة نهاية األسبوع إلوى " بيتك"وفي سياق متصل، قفزت قيم تداول بيت التمويل الكويت 

موا عوزز ، وهوو-البحورين–والتي جاءت نتيجة زيادة وزن بيتك لدل المؤشر عقن اكتمال إستحواذه على البنوك األهلوي المتحود  MSCIقبل مؤشر

ع أسوواق الموال يُذكر أن مكاسن السوق األسوبوعية جواءت بوالتزامن موع  ارتفوا. كثيرا من ارتفاع المعدل اليومي لقيم وأحجام التداول خالل األسبوع

دوور أمريكي مرة أخرل على إثر قرار مجموعة أوبك بلس خالل اجتمواعهم قبيول نهايوة 90العالمية، وكذلك ارتفاع سعر خام برنت فوق مستول 

.األسبوع، بتخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من شهر نوفمبر الٌمقبل

أخبار الشركات المدرجةأهم 

، وسيكون 2022أكتوبر 6بأنه سوف يتم إدراج بيتك في بورصة البحرين إعتبارا من يوم الخميس الموافق " بيتك"أفاد بيت التمويل الكويتي▪

.”KFH“رمزه 

كيووة أعلنووت شووركة أجيليتووي للمخووازن العموميووة، بأنهووا تعاقوودت مووع الحكومووة المصوورية لتطوووير وتشووغيل مراكووز الخوودمات واألعمووال الجمر▪

مليوون دوور أمريكوي فوي 20واللوجيستية في المنطقة اإلقتصادية لقناة السويس، وفي سوياق مختلوف، أفوادت الشوركة بأنهوا اسوتثمرت نحوو 

.، وهي شركة بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائيةLoop Global Incشركة 

لمناقصوة  ، أفادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، بأنها قامت بتوقيوع عقود ا2022مايو 8عطفا على إفصاحها السابق بتاريخ ▪

لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن يتم إدراج ك .مليون د1.6بمبلغ إجمالي وقدره ( 2021/2020/47/و ك م)رقم 

، وفي ذات السياق قالت الشركة أنها حازت على 2025وحتى عام 2022األرباح التشغيلية المحققة ضمن البيانات المالية للشركة من عام 

.مليون دزك وذلك لصالح شركة نفط الكويت18.4بقيمة " كفاءة منشآت إدارة المياهرفع "بمشروع في المناقصة الخاصة أقل األسعار 
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قطاعووووووات مؤشووووووراتأداءتبوووووواين•

توووداووت األسووووبوع السووووق خووووالل 

ثحيو،مقارنة مع األسبوع الماضي

ةالقطاعوات الرابحوجاء في صدارة 

توواله ، %4.1بنسووبة التووأمين قطوواع

بة السوووولع اإلسووووتهالكية بنسووووقطوووواع 

ن  ، في حين تصدر الخاسري2.2%

، %2.5قطووواع التكنولوجيوووا بنسوووبة 

%.2.4ثم قطاع الطاقة بنسبة 

حتووووول خووووالل تووووداووت األسووووبوع ا•

الخوووودمات البنوووووك وقطوووواع قطوووواع

اتووونالصوووناعة المروقطووواعالماليوووة

القيموووة إجمووواليحيوووث مووون األولوووى

، %72.4المتداولوووووووووووووة بنسوووووووووووووبة 

.على التوالي8.8%، 10.8%

حتووووول خووووالل تووووداووت األسووووبوع ا•

البنوووووك وقطوووواع الخوووودمات قطوووواع

اتوووون وقطوووواع العقووووار المرالماليووووة 

الكميوووة إجمووواليحيوووث مووون األولوووى

،%39.1المتداولوووووووووووووة بنسوووووووووووووبة 

.على التوالي10.9%،34.4%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 
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نسبة التغير 6-Oct-22

8,313,050              333,571                 -2.37% الطاقة       1,042.19

3,518,387              1,535,804              -1.42% المواد األساسية          888.57

78,597,386            44,352,183            0.74% الصناعة       1,024.10

73,092,443            6,285,916              1.41% الخدمات االستهالكية       1,404.67

208                        108                        N/A الرعاية الصحية          459.73

4,298,163              1,582,361              2.21% السلع االستهالكية          477.67

25,879,172            15,192,076            1.54% االتصاالت       1,181.30

499,003,265          366,851,955          1.32% البنوك       1,766.29

2,031,003              207,409                 4.05% التأمين       1,561.88

139,674,225          15,042,724            0.91% العقار       1,213.12

2,989,260              574,032                 -1.03% المنافع          507.89

438,513,446          54,569,959            -0.86% الخدمات المالية       1,243.00

9,990                     808                        -2.47% التكنولوجيا          574.72

 الكمية المتداولة 

)سهم(
القطاع

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

 القيمة المتداولة 

)د.ك(

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 
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نشاط السوق األول 
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هم بيوووت التمويووول الكوووويتي قائموووة األسوووتصووودر سوووهمفوووي السووووق األول •

بوع توداووت األسواألعلى تداوو من حيث قيمة األسوهم المتداولوة خوالل 

توداووت األسوبوعلينهوي بوذلك ،ك.مليوون د309.3بقيمة تداول بلغت 

شوووركة وجووواء سوووهم ،%3.1بنسوووبة متراجعوووافلوووس 824عنووود سوووعر 

34.3تبووالمركز الثوواني بقيمووة تووداول بلغووأجيليتووي للمخووازن العموميووة 

مرتفعوا فلوس677سوعر عنودتداووت األسبوعك لينهي بذلك .مليون د

قيموة بالثالوثبوالمركز بنك الكويت الووطني جاء سهمثم ، %1.4بنسبة 

عر عنود سوتداووت األسبوع ك لينهي بذلك .مليون د27.7تداول بلغت 

%.5.6بنسبة مرتفعا فلس1,026

مون حيوث بيت التمويول الكوويتي المرتبوة األولوىاحتلفي السوق األول •

ثووم حوول بنووك الكويووت ،ك.مليووون د10,967القيمووة الرأسوومالية بقيمووة 

ك، ثوم .مليوون د7,749الوطني بالمرتبة الثانيوة بقيموة رأسومالية بلغوت 

مليووون 3,021حول بنووك بوبيووان بالمرتبووة الثالثوة بقيمووة رأسوومالية بلغووت 

.ك.د

شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق األول10أعلى 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة اوستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة اوتصاوت المتنقلة

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

شركة المباني

بنك الخلي 

بنك برقان

 (القابضة)مجموعة الصناعات الوطنية 

ك.مليون د

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

375,790,436 309,298,727  720.0          1,039.0        -3.09% 824.0 بيت التمويل الكويتي     10,966,985,451

50,253,904   34,325,131    634.0          1,062.5        1.35% 677.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       1,811,739,053

27,709,115   27,753,413    889.5          1,103.8        5.64% 1026.0 بنك الكويت الوطني       7,748,689,720

66,727,202   15,343,984    201.8          313.9           -0.87% 227.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           496,196,809

24,084,641   14,155,965    564.0          698.0           1.71% 590.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,552,964,756

32,136,091   9,972,583      223.8          385.0           7.00% 321.0 بنك الخليج       1,027,371,508

9,921,915     7,914,932      680.8          965.0           6.93% 808.0 بنك بوبيان       3,020,855,447

31,672,204   7,197,109      216.0          297.8           2.26% 226.0 بنك وربة          452,000,000

30,005,958   3,086,816      97.0            187.4           1.98% 103.0 شركة عقارات الكويت            97,578,601

2,831,939     3,005,645      829.0          1,850.0        1.87% 1090.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          228,825,127

3,238,276     2,791,483      715.1          910.0           0.12% 864.0 شركة المباني       1,072,814,608

1,504,315     2,618,717      830.0          2,099.0        3.32% 1710.0 شركة طيران الجزيرة          376,200,000

11,061,419   2,405,018      204.8          307.0           -2.25% 217.0 بنك برقان          713,455,313

568,379        1,879,504      3,006.0       3,704.0        2.90% 3370.0 شركة هيومن سوفت القابضة          411,938,016

7,989,137     1,872,086      191.0          475.0           3.46% 239.0 شركة االستثمارات الوطنية          190,689,043

13,838,060   1,745,036      118.0          215.0           -7.52% 123.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          324,720,000

8,045,611     1,606,866      192.0          258.7           1.01% 200.0 بنك الكويت الدولي          235,614,230

4,142,141     1,563,799      358.0          632.4           1.07% 378.0 شركة ميزان القابضة          117,680,850

631,214        1,296,524      1,800.0       2,870.0        0.29% 2085.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          418,617,439

1,282,172     1,004,337      750.0          966.0           1.15% 794.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          220,335,000

1,110,021     895,135         769.0          1,125.0        -2.17% 812.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          434,276,073

2,271,584     827,631         351.0          478.0           -5.26% 360.0 الشركة المتكاملة القابضة             91,080,000

2,351,000     625,151         255.0          403.0           -0.74% 269.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          295,682,803

2,989,260     574,032         190.0          247.0           -1.03% 193.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           212,300,000

4,761,571     350,871         68.6            140.0           -1.46% 74.4 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            84,341,131

1,371,822     239,936         167.0          256.0           2.87% 179.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          170,424,733

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 

ة الشوووركة الوطنيوووتصووودر سوووهمالرئيسووويفوووي السووووق •

 موون قائمووة األسووهم األعلووى تووداوواوسووتهالكية القابضووة 

بلغوت بقيموة توداولتداووت األسبوع حيث القيمة خالل 

نوود عتووداووت األسووبوع ك لينهووي بووذلك .مليووون د14.5

وجوواء سووهم، %0.9بنسووبة متراجعووافلووس 111سووعر 

مووة بووالمركز الثوواني بقيمجموعووة جووي إف إتوول الماليووة 

توووداووت لينهوووي بوووذلك ك.مليوووون د5.4توووداول بلغوووت 

، %0.9بنسوبة مرتفعوافلوس 78.4عند سوعر األسبوع

ركز بوالمشركة اعيان لإلجارة واإلسوتثمار ثم جاء سهم 

ك لينهووي بووذلك .مليووون د3الثالووث بقيمووة تووداول بلغووت 

.فلس112سعر عند مستقرا تداووت األسبوع

يتي الكووووالبنوووك التجووواري احتووولفوووي السووووق الرئيسوووي •

978ة المرتبة األولى من حيوث القيموة الرأسومالية بقيمو

لمرتبووة باالكووويتيالبنووك األهلووي المتحوودثووم،ك.مليووون د

ك ثم شوركة .مليون د658الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 

رأسووومالية بالمرتبوووة الثالثوووة بقيموووةالكويتيوووة اإلتصووواوت 

.ك.مليون د560بلغت 

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

130,861,057 14,471,737.3 96.9            190.9           -0.89% 111.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          33,300,000

69,025,358   5,375,276.3   65.2            109.0           0.90% 78.4 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        303,683,698

26,529,656   2,986,195.2   104.0          203.8           0.00% 112.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          74,372,348

23,144,870   2,532,623.9   99.0            270.5           -2.68% 109.0 شركة الصفاة لإلستثمار          30,877,050

19,273,143   2,511,087.5   113.0          317.0           0.78% 130.0 الشركة الكويتية لالستثمار          71,662,500

17,084,697   2,332,960.3   125.0          212.5           2.99% 138.0 الشركة الوطنية العقارية        273,416,909

7,989,137     1,872,086.3   191.0          475.0           3.46% 239.0 شركة االستثمارات الوطنية        190,689,043

2,934,719     1,855,016.0   442.0          960.0           -0.62% 640.0 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن        115,354,571

17,825,463   1,804,226.9   94.2            140.0           1.82% 100.9 الشركة التجارية العقارية        185,726,605

3,888,553     1,760,438.6   428.0          578.1           6.05% 473.0 شركة الصالحية العقارية        254,644,083

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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مجموعة الخلي  للتامين

الشركة الوطنية العقارية

شركة الصالحية العقارية

ك.مليون د

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة اوستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

1,393,635     71,108.9        43.2            123.0           -13.01% 49.5 شركة مراكز التجارة العقارية            7,425,000

135,845        27,548.0        182.0          318.0           -10.86% 197.0 شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية          75,352,500

374,821        6,646.6          17.0            71.6             -9.57% 17.0 شركة الصلبوخ التجارية            1,784,015

2,539,872     258,098.2      91.0            170.9           -9.26% 98.0 الشركة الوطنية الدولية القابضة          22,986,196

267,555        8,180.3          30.0            79.4             -8.82% 31.0 شركة المعدات القابضة            2,480,000

279,134        15,410.7        51.7            98.1             -8.15% 54.1 شركة عقار لالستثمارات العقارية          12,672,925

1,355            613.3             368.0          614.0           -6.77% 441.0 شركة المجموعة البترولية المستقلة          83,087,708

7,922,161     652,678.0      75.6            208.0           -6.70% 82.1 شركة أسيكو للصناعات          27,372,147

901,845        66,205.7        71.0            127.0           -6.54% 74.3 شركة الساحل للتنمية و االستثمار          34,551,499

4,790,853     310,834.0      56.3            91.0             -6.48% 63.5 شركة اإلنمــاء العقارية          28,608,952

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

خالل 52 أسبوع 

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

151,193        75,979.5         453.0          612.0           18.28% 563.0 الشركة األهلية للتأمين        124,141,500

303,064        24,904.3         73.0            144.0           15.13% 87.5 شركة األرجان العالمية العقارية          23,187,500

4,761,699     153,287.2       26.4            52.4             10.86% 33.7 الشركة العربية العقارية          17,181,776

19,273,143   2,511,087.5    113.0          317.0           0.78% 130.0 الشركة الكويتية لالستثمار          71,662,500

130,861,057 14,471,737.3  96.9            190.9           -0.89% 111.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          33,300,000

156,022        18,561.3         114.0          196.0           7.50% 129.0 شركة نقل و تجارة المواشي          27,940,184

23,144,870   2,532,623.9    99.0            270.5           -2.68% 109.0 شركة الصفاة لإلستثمار          30,877,050

3,050            3,066.4           866.0          1,200.0        2.11% 1016.0 مجموعة الخليج للتامين        289,125,622

70,801          13,181.8         181.0          260.0           4.97% 190.0 شركة الصناعات الوطنية          68,438,354

2,539,872     258,098.2       91.0            170.9           -9.26% 98.0 الشركة الوطنية الدولية القابضة          22,986,196

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

130,861,057 14,471,737.3 96.9           190.9           -0.89% 111.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        33,300,000

69,025,358   5,375,276.3   65.2           109.0           0.90% 78.4 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      303,683,698

35,683,434   1,000,508.5   25.0           73.0             0.72% 27.9 شركة ايفا للفنادق والمنتجعات        17,728,614

29,350,056   813,530.9      14.7           99.0             -0.75% 26.5 شركة جياد القابضة          4,870,310

26,529,656   2,986,195.2   104.0         203.8           0.00% 112.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        74,372,348

23,144,870   2,532,623.9   99.0           270.5           -2.68% 109.0 شركة الصفاة لإلستثمار        30,877,050

19,273,143   2,511,087.5   113.0         317.0           0.78% 130.0 الشركة الكويتية لالستثمار        71,662,500

17,825,463   1,804,226.9   94.2           140.0           1.82% 100.9 الشركة التجارية العقارية      185,726,605

17,084,697   2,332,960.3   125.0         212.5           2.99% 138.0 الشركة الوطنية العقارية      273,416,909

13,051,827   626,890.5      43.8           119.7           3.49% 47.5 شركة دبي األولى للتطوير العقاري        34,932,892

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة اوستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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ى يجوون مالحظووة أن هووذا التقريوور و يشووكل توصوويات اسووتثمارية أو مووا إذا كووان علوو
فقط للغورض وقد تم إعداد التقرير. المستثمرين اوستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصو  عليه و و ينبغي اوعتماد عليه ألي غرض آخر

لوموات وأعد هذا التقريور للتوداول العوام وتوم ارسواله لوك كعميول، لغورض تقوديم المع
راء أو بيوع وليس المقصود منه عرض أو تقديم المشورة فيما يتعلق بشو. العامة فقط

.أي ورقة مالية

تقدتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالتقريرهذافيالمعلوماتأنمنالرغمعلى
دقيقةانتكسواءمستقلبشكلمنهابالتحققنقملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسائرأيبسبنالشركةعلىمسؤوليةتوجدو.كاملةأوغير
.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرة،غيرأومباشرة

.ع.ك.م.لالوطنيةاوستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية

الكويت 13117الصفاة 25667. ب. ص

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 


