
1

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 

2022/10/13نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



تواصل التراجع مجددا  بورصة الكويت 

مؤشرات البورصةأداء 

متد ققاتال أنهت بورصة الكويتت تعامالتهتا لبستبوع المنتهتي لتي الثالتث  شتر متت شتهر أكتتوبر  متع ترا تد  متا ي لتي أدام مرشتراتها بالم ارنتة

، وكتلل  مرشتر الستوق الرييستي بنستبة %2.65، ومرشتر الستوق األول بنستبة %2.69األسبوع الماضي، حيث ترا د مرشر السوق العام بنستبة 

  .مميتوت د101.3  بالم ارنتة متد .مميتوت د51.6قلتع % 49، كما ترا د المعدل اليومي ل يمة األسهم المتداولة خالل األستبوع بنستبة 2.85%

.مميوت سهم133قلع % 47.9لبسبوع الماضي، والمعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

 ام، حيث أقامتققتصر  دد  مسات هلا األسبوع  مع أربد  مسات ل ط، بسبب  طمة المولد النبوي الشريف، و ام أدام هله ال مسات سمبيا  بو ه

.ثالث  مسات  مع خساير متباينة، بينما أقامت  مسة واحدة ضمت النطاق اإلي ابي

تمرت  مميات حيث اس. ترا عت مرشرات البورصة الثالثة مرة أخرى، ولل    ب بعض المكاسب التي ن حت لي تح ي ها خالل األسبوع الماضي

ستتوى ال الضغوط البيعية  مع شريحة واسعة مت األسهم، مس مة بلل  خستاير ستوقية تلتتة، وهتو متا دلتد مرشتر الستوق العتام قلتع اإلقاتال دوت م

، كمتا أت معتدتت قتيم وأح تام التتداول ست مت ترا عتا ممحوقتا بالم ارنتة متد معتدتتهما 2021خر شهر ديسمبران طة لممرة األولع منل أو7,000

كانت مت نصيب بيت التمويل الكويتي ،MSCIمميوت دوتر أمريكي  مت قبل مرشر 470لبسبوع الماضي، واللي شهد تدل ات ن دية أ نبية بنحو 

 تام م وأحبالتزامت مد زيادة وزنه لدى المرشر بعد اندما ه مد البن  األهمي المتحتد البحرينتي، وهتو متا  تزز كثيترا متت ارتاتاع المعتدل اليتومي ل تي

منتتاي  الماليتة لولعتل الت تار الستوق قلتع المحاتزات اإلي ابيتة لتي الاتترة الحاليتة وانحستارها لتي ترقتب المتعتامميت. التداول ختالل األستبوع الماضتي

.تلمشركات المدر ة لاترة التسعة أشهر خالل الاترة الم بمة، خمق حالة مت العزوف النسبي ت اه الشرام اإلنت ايي لدى المتعاممي

اللي ترتب ا، األمريُلكر أت أغمب األسواق المالية اإلقميمية والعالمية تعيش حالة مت  دم الي يت، ولل  لعدة أسباب منها لحرب الروسية  مع أوكراني

ة  متع اإلقتصتاد ميه خمق أزمة طاقة، وأزمة تكماتة المعيشتة والتبتاطر اتقتصتادي لتي الصتيت، كتلل  معتدتت التضتخم المرتاعتة وتتدا ياتها الستمبي

العام الم بل، وقال الصندوق % 2.7األمر اللي دلد صندوق الن د الدولي مرخرا قلع تخايض توقعاته لنمو اتقتصاد العالمي قلع العالمي بشكل  ام، 

".2001أضعف معدل نمو منل  ام " أت هلا هو 
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
13-Oct-22 (نقطة)

532,131,167      206,588,174    u -0.79% u -2.69% مؤشر السوق العام )ع.س(        6,987.23

300,537,843      182,452,440    t 2.46% u -2.65% مؤشر السوق األول )ع.س(        7,827.21

231,593,324      24,135,734      u -11.28% u -2.85% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,222.22

545,269,285      237,309,623    

t

2.82%

u

-2.69% 8,762.77       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

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

 ايد سعري     : س .ع: مالحقة*

. وشركة اتستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



المدرجةأخبار الشركات أهم 

مبمت  ق متالي ألادت شركة اإلستثمارات الوطنيتة، بننهتا قامتت بالتختار  متت أحتد استتثماراتها بال طتاع الع تاري بالمممكتة العربيتة الستعودية ب▪

الربتد ل  ضمت األرباح المحت زة خال.ألف د161و ميه سوف يتم تس يل مبم   ،.ألف د683ما يعادل  سعوديلاير8,2500,000

.2022الرابد مت  ام 

ت شركة بوبيات ألادت شركة بوبيات لمبتروكيماويات، بنت هيية أسواق المال قد أصدرت موال تها  مع مشروع   د اإلندما  بطريق الضم بي▪

شتركة الم مو تة لمبتروكيماويات وشركة الم مو ة التعميمية ال ابضة، بحيث تكوت شتركة بوبيتات لمبتروكيماويتات هتي الشتركة الدام تة، و

لمس لمسهم الواحد، وسهم شركة الم مو تة 988التعميمية ال ابضة هي الشركة المندم ة، وقد تم ت ييم سهم شركة بوبيات لمبتروكيماويات بـ 

سهم لي رأس مال شركة بوبيتات لمبتروكيماويتات م ابتل 3.01لمس لمسهم الواحد، وأت معدل تبادل األسهم هو 2,704التعميمية ال ابضة بـ 

.كل سهم واحد لي رأس مال شركة الم مو ة التعميمية ال ابضة

الكويتت ب يمتة لي مناقصة لصالح شركة ناتط" أقل األسعار" قالت شركة الم مو ة المشتركة لمم اوتت، بننها حصمت  مع الترتيب األول ▪

. ، وأضالت الشركة أنها لم تستمم أي كتب بالترسية حتع تاريخه.مميوت د44.6
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
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قطا تتتتتتات مرشتتتتتتراتأدامتبتتتتتتايت•

تتتتداوتت األستتتبوع الستتتوق ختتتالل 

،م ارنتتتتة متتتتد األستتتتبوع الماضتتتتي

ال طا تتات  تتام لتتي صتتدارة حيتتث

التتتتتتنميت بنستتتتتبة قطتتتتتاعالرابحتتتتتة

الختتتتتتدمات تتتتتتتاله قطتتتتتتاع ، 0.8%

لتتتي ، %0.01اإلستتتتهالكية بنستتتبة 

حتتتتيت تصتتتتدر الخاستتتتريت  قطتتتتاع 

، %4.6بنستتبة الستتمد اإلستتتهالكية 

ة بنستتتبالمتتتواد األساستتتية ثتتتم قطتتتاع 

4.4.%

حتتتتتل ختتتتالل تتتتتداوتت األستتتتبوع ا•

الصتتتتنا ة البنتتتتو  وقطتتتتاع قطتتتتاع

اتتتب المرالختتدمات الماليتتة وقطتتاع

ال يمتتتة ق متتتاليحيتتتث متتتت األولتتتع

، %63.2المتداولتتتتتتتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتبة 

. مع التوالي9.7%، 15.6%

حتتتتتل ختتتتالل تتتتتداوتت األستتتتبوع ا•

البنتتتتو  وقطتتتتاع الختتتتدمات قطتتتتاع

اتتتتتب الماليتتتتة وقطتتتتاع الع تتتتار المر

الكميتتتة ق متتتاليحيتتتث متتتت األولتتتع

،%35.6المتداولتتتتتتتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتبة 

. مع التوالي13.8%،29.7%

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 13-Oct-22

7,511,218              183,230                 -1.93% الطاقة       1,022.07

1,889,837              773,880                 -4.41% المواد األساسية          849.36

53,333,343            32,305,607            -1.37% الصناعة       1,010.08

29,919,431            2,959,030              0.01% الخدمات االستهالكية       1,404.82

208                        108                        N/A الرعاية الصحية          459.73

5,193,016              1,900,335              -4.60% السلع االستهالكية          455.68

11,415,757            6,666,017              -3.27% االتصاالت       1,142.65

189,328,163          130,493,583          -2.96% البنوك       1,714.01

147,585                 37,480                   0.80% التأمين       1,574.36

73,287,591            10,838,698            -2.98% العقار       1,176.94

1,787,310              339,911                 -1.55% المنافع          500.00

158,247,134          20,084,866            -2.13% الخدمات المالية       1,216.51

70,782                   5,536                     N/A التكنولوجيا          567.45

 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 بيتتتت التمويتتتل الكتتتويتي قايمتتتة األستتتتصتتتدر ستتتهملتتتي الستتتوق األول •

بوع تتداوتت األستاأل مع تداوت مت حيث قيمة األستهم المتداولتة ختالل 

تتداوتت األستبوعلينهتي بتلل  ، .مميتوت د102.4ب يمة تداول بمغت 

شتتتركة و تتتام ستتتهم ،%6.1بنستتتبة مترا عتتتالمتتتس 772 نتتتد ستتتعر 

25.1تبتتالمركز الثتتاني ب يمتتة تتتداول بمغتتأ يميتتتي لممختتازت العموميتتة 

لمتتتس669ستتتعر  نتتتدتتتتداوتت األستتتبوع  لينهتتتي بتتتلل  .مميتتتوت د

بتتالمركز بنتت  الكويتتت التتوطني  تتام ستتهمثتتم ، %0.9بنستتبة مترا عتتا 

تتتتداوتت   لينهتتتي بتتتلل  .مميتتتوت د13.7ب يمتتتة تتتتداول بمغتتتت الثالتتتث

%.0.4بنسبة مترا عا لمس1,020 ند سعر األسبوع 

متت حيتث بيت التمويتل الكتويتي المرتبتة األولتعاحتللي السوق األول •

ثتتم حتتل بنتت  الكويتتت ، .مميتتوت د10,275ال يمتتة الرأستتمالية ب يمتتة 

 ، ثتم .مميتوت د7,703الوطني بالمرتبة الثانيتة ب يمتة رأستمالية بمغتت 

مميتتوت 2,976حتل بنتت  بوبيتتات بالمرتبتتة الثالثتة ب يمتتة رأستتمالية بمغتتت 

. .د

شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق األول10أعلى 

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

. وتحميل شركة اتستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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شركة أ يميتي لممخازت العمومية

شركة المباني

بن  الخمي 

بن  برقات

 (ال ابضة)م مو ة الصنا ات الوطنية 

 .مميوت د

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

130,090,230 102,420,488  720.0          1,039.0        -6.07% 772.0 بيت التمويل الكويتي     10,274,894,136

37,253,978   25,093,556    634.0          1,062.5        -0.89% 669.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       1,790,330,024

13,406,112   13,681,115    898.1          1,103.8        -0.39% 1020.0 بنك الكويت الوطني       7,703,375,745

22,155,278   7,003,721      225.7          385.0           -0.31% 320.0 بنك الخليج       1,024,170,974

10,723,462   6,263,446      564.0          698.0           -1.69% 580.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,509,694,167

3,940,061     3,344,588      716.0          910.0           -2.78% 840.0 شركة المباني       1,043,014,202

14,816,269   3,253,294      206.9          313.9           -4.85% 216.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           472,152,029

3,799,176     3,053,663      680.8          965.0           -1.24% 796.0 بنك بوبيان       2,975,991,257

11,186,257   2,501,822      216.0          297.8           -0.88% 224.0 بنك وربة          448,000,000

1,023,538     2,141,257      1,800.0       2,870.0        0.14% 2088.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          419,219,766

5,094,892     1,888,960      358.0          629.4           -3.70% 364.0 شركة ميزان القابضة          113,322,300

8,270,171     1,867,941      199.0          475.0           -3.77% 230.0 شركة االستثمارات الوطنية          183,508,284

12,632,505   1,263,008      97.0            187.4           -2.52% 100.4 شركة عقارات الكويت            95,115,452

373,096        1,222,508      3,006.0       3,704.0        -3.26% 3260.0 شركة هيومن سوفت القابضة          398,491,968

3,198,248     1,115,010      342.0          478.0           -3.33% 348.0 الشركة المتكاملة القابضة             88,044,000

1,357,670     1,071,454      750.0          966.0           -0.50% 790.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          219,225,000

4,707,329     926,933         192.0          258.7           -2.50% 195.0 بنك الكويت الدولي          229,723,875

480,782        834,358         868.0          2,099.0        1.29% 1732.0 شركة طيران الجزيرة          381,040,000

3,089,416     665,057         204.8          307.0           0.00% 217.0 بنك برقان          713,455,313

510,284        562,581         837.0          1,850.0        3.12% 1124.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          235,962,791

3,212,885     551,995         167.0          256.0           -3.35% 173.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          164,712,172

4,578,095     540,300         115.0          215.0           -3.25% 119.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          314,160,000

530,540        425,053         769.0          1,125.0        -0.86% 805.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          430,532,314

1,359,004     348,740         240.0          403.0           -10.04% 242.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          266,004,603

1,787,310     339,911         189.0          247.0           -1.55% 190.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           209,000,000

961,255        71,681           68.6            140.0           -1.21% 73.5 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            83,320,875

 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 الشتتتركة الوطنيتتتتصتتتدر ستتتهمالرييستتتيلتتتي الستتتوق •

 متتت قايمتتة األستتهم األ متتع تتتداوتاتستتتهالكية ال ابضتتة 

بمغتت ب يمتة تتداولتداوتت األسبوع حيث ال يمة خالل 

د  نتتتتتتداوتت األستتبوع   لينهتتي بتتتلل  .مميتتوت د3.3

و تتام ستتهم، %4.5بنستتبة مترا عتتالمتتس 106ستتعر 

الثتاني ز بتالمركشركة الصنا ات الهندسية وبنام السات 

لينهتتتتي بتتتتلل   .مميتتتتوت د3.1ب يمتتتتة تتتتتداول بمغتتتتت 

ثتتم ،لمتتس640ستتعر  نتتد مستتت را تتتداوتت األستتبوع

لتتث الثابتتالمركز الشتتركة الت اريتتة الع اريتتة  تتام ستتهم 

  لينهتتتتي بتتتتلل  .مميتتتتوت د1.9ب يمتتتتة تتتتتداول بمغتتتتت 

ةبنستبمترا عالمس99.7سعر  ند تداوتت األسبوع

1.2%

يتي الكتتتوالبنتتت  الت تتتاري احتتتتللتتتي الستتتوق الرييستتتي •

928ة المرتبة األولع مت حيتث ال يمتة الرأستمالية ب يمت

لمرتبتتة باالكتتويتيالبنتت  األهمتتي المتحتتدثتتم، .مميتتوت د

  ثم شتركة .مميوت د645الثانية ب يمة رأسمالية بمغت 

رأستتتمالية بالمرتبتتتة الثالثتتتة ب يمتتتةالكويتيتتتة اإلتصتتتاتت 

. .مميوت د556بمغت 

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

30,931,840   3,322,345.0   96.9            183.9           -4.50% 106.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          31,800,000

4,827,990     3,090,884.4   442.0          960.0           0.00% 640.0 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن        115,354,571

19,506,927   1,944,002.5   94.2            140.0           -1.19% 99.7 الشركة التجارية العقارية        183,517,765

18,940,618   1,937,354.2   94.2            270.5           -12.11% 95.8 شركة الصفاة لإلستثمار          27,137,811

25,751,011   1,931,702.4   68.1            109.0           -6.25% 73.5 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        297,313,467

8,270,171     1,867,940.6   199.0          475.0           -3.77% 230.0 شركة االستثمارات الوطنية        183,508,284

3,682,995     1,716,832.8   428.0          578.1           -4.86% 450.0 شركة الصالحية العقارية        242,261,813

10,074,178   1,341,871.4   125.0          212.5           -4.35% 132.0 الشركة الوطنية العقارية        261,529,217

11,790,415   1,272,931.1   104.0          203.8           -3.57% 108.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          71,716,193

5,213,173     702,831.6      76.8            145.0           -1.47% 134.0 الشركة الخليجية المغاربية القابضة          20,100,000

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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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

634,161        20,643.6        31.0            59.5             -19.76% 32.9 شركة المصالح العقاريه            7,753,029

38,380          98,411.0        2,462.0       5,073.4        -17.93% 2462.0 المجموعة التعليمية القابضة          51,702,000

159,570        135,583.3      615.0          1,280.0        -12.13% 830.0 الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة        418,347,191

18,940,618   1,937,354.2   94.2            270.5           -12.11% 95.8 شركة الصفاة لإلستثمار          27,137,811

4,069,800     243,999.2      56.3            91.0             -10.87% 56.6 شركة اإلنمــاء العقارية          25,500,263

22,001,535   537,542.7      14.7            99.0             -10.57% 23.7 شركة جياد القابضة            4,355,711

588,560        6,511.2          10.4            24.2             -10.40% 11.2 شركة رمال الكويت العقارية            3,428,656

1,500            92.5               52.0            80.6             -9.55% 60.6 شركة منشات للمشاريع العقارية          19,513,200

30,147          2,039.4          60.8            136.0           -9.32% 67.1 شركة المعادن والصناعات التحويلية            6,710,000

1,036,910     119,945.9      109.0          179.7           -8.66% 116.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار          96,394,080

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

243,132        16,735.8         62.3            117.9           11.59% 77.0 شركة أصول لالستثمار            9,744,060

2                   0.1                  51.7            98.0             9.43% 59.2 شركة عقار لالستثمارات العقارية          13,867,600

60,715          3,549.6           52.2            124.0           9.22% 64.0 شركة حيات لإلتصاالت            5,920,000

141               4.3                  28.0            69.3             8.07% 30.8 شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري            3,080,000

58,144          26,658.8         379.0          497.0           7.62% 480.0 شركة الكويت للتأمين          93,139,200

15,000          938.8              57.0            104.0           6.45% 66.0 الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار          21,284,431

316,477        156,281.3       309.0          530.0           6.38% 500.0 شركة التمدين االستثمارية        172,531,854

11,293          2,220.6           182.0          318.0           6.09% 209.0 شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية          79,942,500

50,048          9,506.5           181.0          260.0           5.26% 200.0 شركة الصناعات الوطنية          72,040,373

1,710            53.3                30.0            79.4             5.16% 32.6 شركة المعدات القابضة            2,608,000

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

30,931,840   3,322,345.0   96.9           183.9           -4.50% 106.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        31,800,000

25,751,011   1,931,702.4   68.1           109.0           -6.25% 73.5 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      297,313,467

22,001,535   537,542.7      14.7           99.0             -10.57% 23.7 شركة جياد القابضة          4,355,711

19,506,927   1,944,002.5   94.2           140.0           -1.19% 99.7 الشركة التجارية العقارية      183,517,765

18,940,618   1,937,354.2   94.2           270.5           -12.11% 95.8 شركة الصفاة لإلستثمار        27,137,811

11,790,415   1,272,931.1   104.0         203.8           -3.57% 108.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        71,716,193

10,074,178   1,341,871.4   125.0         212.5           -4.35% 132.0 الشركة الوطنية العقارية      261,529,217

9,964,947     159,858.2      15.5           20.3             0.00% 16.1 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة        14,044,700

8,270,171     1,867,940.6   199.0         475.0           -3.77% 230.0 شركة االستثمارات الوطنية      183,508,284

8,045,245     281,624.6      190.7         190.7           0.00% 191.0 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين)ش.م.ب(        43,329,253

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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ع ي تتب مالحقتتة أت هتتلا الت ريتتر ت يشتتكل توصتتيات استتتثمارية أو متتا قلا كتتات  متت
ل ط لمغترض وقد تم ق داد الت رير. المستثمريت اتستمرار لي استثماراتهم الخاصة

.المنصوص  ميه و ت ينبغي ات تماد  ميه ألي غرض آخر

مومتات وأ د هلا الت ريتر لمتتداول العتام وتتم ارستاله لت  كعميتل، لغترض ت تديم المع
رام أو بيتد وليس الم صود منه  رض أو ت ديم المشورة ليما يتعمق بشت. العامة ل ط

.أي ورقة مالية

ت دتعالتيمصادرالمت معهاتمالت ريرهلاليالمعموماتأتمتالرغم مع
دقي ةانتكسواممست لبشكلمنهابالتح قن ملمنحتبها،موثوقبننهاالشركة
ورةبصنات ةخسايرأيبسببالشركة معمسروليةتو دت.كاممةأوغير
.المعموماتهلهاستخداممتمباشرة،غيرأومباشرة

.ع. .م.شالوطنيةاتستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية

الكويت 13117الصفاة 25667. ب. ص
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