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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 

2022/10/20نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



يوليو الماضي21األسبوع المنتهي في لها منذ وتسجل أفضل أداء أسبوعي  ..تعاود الصعود مجددا بورصة الكويت 

مؤشرات البورصةأداء 

ع إقفاال األسابوأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في العشرون من شهر أكتوبر على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها بالمقارنة مع

، %3.63، وكالل  مؤشار الساوق الرييساي بنسابة %3.73، ومؤشر السوق األول بنسابة %3.71الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 

  لألسابوع .ملياون د51.6  بالمقارناة ماع .ملياون د48.4إلاى % 6.3بينما تراجع المعدل اليومي لقيمة األساهم المتداولاة خاالل األسابوع بنسابة 

.مليون سهم165إلى % 24الماضي، في حين ارتفع المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

التاي كانات جاء أداء جلسات هلا األسبوع ايجابيا بوجه عام، حيث أقفلت كافة جلسات األسبوع على مكاسا  متفاوتاة ، عادا جلساة مطلاع األسابوع و

.داخل المربع األحمر

ة والتشاييلية حيث شهدت العديد من األساهم القياديا. نجحت مؤشرات البورصة الثالثة في اإلرتفاع مرة أخرى، ولل  عق  خساير األسبوع الماضي

مؤشر السوق عمليات شراء واسعة، ولل  بعد وصول هله األسهم إلى مستويات سعرية ميرية نسبيا، مسجلة بلل  مكاس  سوقية الفتة، وهو ما دفع

8,000نقطة والتي كان قد فقدها خالل تداوالت األسبوع الماضي، كما اساتعاد مؤشار الساوق األول مساتوى 7,000العام إلى استعادة مستوى ال 

.نقطة

قبال كما أن أسهم مؤشر السوق الرييسي لم تكن بمنأى عن هله اإليجابية، حيث شهدت شريحة واسعة مان أساهم المؤشار اخماا شاراييا واضاحا مان

، كماا عاااالمتعاملين، مسجلة هي األخرى مكاس  رأسمالية متفاوتة، األمر اللي انعكس على ارتفاع المعدل اليومي ألحجام التداول بشاكل ملحاو 

.نقطة ولل  للمرة األولى منل أواخر شهر سبتمبر الماضي5,400لل  من قدرة المؤشر على اإلقفال فوق مستوى 

ة ة التشاريعيوبالن ر إلى مكاس  البورصة خالل هلا األسبوع، نجد أنها جاءت لعادة اسابا ، ياأتي فاي مقادمتها حالاة اإلنساجام والتوافاس باين السالط

ت اع مؤشاراوالسلطة التنفيلياة والتاي شاهدتها السااحة السياساية خاالل الفتارة، وهاو ماا عااا مان الررباة اإلساتثمارية لادى المتعااملين، كماا أن أرتفا

ت طاار إفصااحااألسواق اإلقليمية والعالمية مؤخرا، ألقى ب الله اإليجابية وساهم بشكل واضح في تحسين المناخ اإلستثماري، ناهيا  عان انطاالق ق

.الشركات المدرجة لبياناتها المالية الفصلية، والتي استهلها قطاع البنو  كعادته، مسجال نتايج ايجابية الفتة حتى تاريخه
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
20-Oct-22 (نقطة)

825,233,130      241,937,423    t 2.89% t 3.71% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,246.75

414,444,539      199,452,201    t 6.29% t 3.73% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,119.48

410,788,591      42,485,223      u -8.06% t 3.63% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,411.90

700,673,249      259,760,237    

t

6.77%

t

3.84% 9,099.17       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

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

عايد سعري     : س .ع: مالح ة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



أهم أخبار الشركات المدرجة

 ، بالمقارناة .ملياون د205.8إلى % 22.4بنسبة 2022سبتمبر 30ارتفعت أرباح يت التمويل الكويتي لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د168.1مع أرباح بنحو 

 ، بالمقارناة .ملياون د374.2إلى % 46.9بنسبة 2022سبتمبر 30ارتفعت أرباح بن  الكويت الوطني لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د254.8مع أرباح بنحو 

 ، بالمقارناة ماع أربااح .ملياون د48.6إلاى % 52بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح بن  بوبيان لفترة التسعة شهور  المنتهية فاي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د31.9بنحو 

 ، بالمقارناة ماع أربااح .ملياون د45.8إلى % 66.3بنسبة 2022سبتمبر 30ارتفعت أرباح بن  الخليج لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د27.5بنحو 

 ، بالمقارناة .ملياون د27.5إلاى % 30.6بنسابة 2022سبتمبر 30ارتفعت أرباح البن  األهلي الكويتي لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د21.1مع أرباح بنحو 

 ، بالمقارناة ماع .ملياون د3.9إلاى % 4.2بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح بن  الكويت الدولي لفترة التسعة شهور المنتهياة فاي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د3.8أرباح بنحو 

طبيعياة فاي دولاة قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت، بأنه تمت ترسية المناقصة الخاصة بأعمال اإلنشاء والبنية التحتية والمناا ر ال▪

22يوم، وإلحاقا بإفصاح الشركة بتااريخ 669 ، هلا وتبلغ مدة العقد .مليون د47.7اإلمارات العربية المتحدة على الشركة، بقيمة تعادل 

.شويخيوليو الماضي، قامت الشركة بتوقيع عقد مشروع إنشاء مبنى معرض مركا خدمة سيارات هيونداي وجينيسيس في منطقة ال
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قطاعااااااات مؤشااااااراتأداءتباااااااين•

تاااداوالت األسااابوع الساااوق خاااالل 

،مقارنااااة مااااع األساااابوع الماضااااي

القطاعااات جاااء فااي صاادارة حيااث

بنساااابة الصااااناعة قطاااااعالرابحااااة

تاااااااله قطاااااااع الخاااااادمات ، 5.8%

بة بنسااالماليااة، وقطاااع اإلتصاااالت 

فاااااي حاااااين لكااااال منهماااااا، % 4.8

ن التاااأميتصااادر الخاسااارين  قطااااع 

االخادمات ثام قطااع ، %3.5بنسبة 

%.0.6بنسبة اإلستهالكية 

حتاااال خااااالل تااااداوالت األساااابوع ا•

الخاااادمات البنااااو  وقطاااااع قطاااااع

اتاا الصااناعة المروقطاااعالماليااة 

القيماااة إجمااااليحياااث مااان األولاااى

، %52.4المتداولااااااااااااة بنساااااااااااابة 

.على التوالي14.9%، 15.2%

حتاااال خااااالل تااااداوالت األساااابوع ا•

وقطاااااع الخاااادمات الماليااااة قطاااااع

اتاااا  العقااااار المرالبنااااو  وقطاااااع 

الكمياااة إجمااااليحياااث مااان األولاااى

،%27.2،%38المتداولاة بنساابة 

.على التوالي14.4%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 
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1.6%

3.0%

6.7%
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14.4%

27.2%

38.0%
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المواد األساسية

االتصاالت

الخدمات االستهالكية

الصناعة

العقار

البنو 

الخدمات المالية

نسبة التغير 20-Oct-22

4,321,738              132,008                 1.94% الطاقة       1,041.86

13,429,084            3,585,138              1.30% المواد األساسية          860.44

61,651,386            36,116,728            5.84% الصناعة       1,069.07

55,376,457            6,977,580              -0.56% الخدمات االستهالكية       1,396.99

208                        108                        N/A الرعاية الصحية          459.73

5,732,206              2,086,554              1.05% السلع االستهالكية          460.46

24,493,119            14,290,162            4.76% االتصاالت       1,197.05

224,660,963          126,826,061          3.66% البنوك       1,776.75

1,853,912              880,211                 -3.54% التأمين       1,518.56

118,498,671          13,842,172            3.37% العقار       1,216.64

1,859,510              353,660                 1.05% المنافع          505.26

313,302,984          36,842,811            4.76% الخدمات المالية       1,274.43

53,100                   4,338                     12.18% التكنولوجيا          636.56

 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 بيااات التمويااال الكاااويتي قايماااة األساااتصااادر ساااهمفاااي الساااوق األول •

بوع تاداوالت األسااألعلى تداوال من حيث قيمة األساهم المتداولاة خاالل 

تااداوالت األساابوع لينهااي باالل  ، .مليااون د75.1بقيمااة تااداول بلياات 

شاركة أجيليتاي وجااء ساهم ،%4.8بنسبة مرتفعافلس 811عند سعر 

  .ملياون د28.3تبالمركا الثاني بقيمة تداول بليللمخاان العمومية 

بنسااابة مرتفعااا فلاااس743سااعر عنااادتاااداوالت األساابوعلينهااي باالل  

مااة بقيالثالااثبااالمركا بناا  الكوياات الااوطني جاااء سااهمثاام ، 11.2%

عر عناد ساتداوالت األسبوع   لينهي بلل  .مليون د23.7تداول بليت 

%.3.4بنسبة مرتفعا فلس1,055

مان حياث بيت التمويال الكاويتي المرتباة األولاىاحتلفي السوق األول •

ثاام حاال بناا  الكوياات ، .مليااون د10,794القيمااة الرأساامالية بقيمااة 

 ، ثام .ملياون د7,968الوطني بالمرتبة الثانياة بقيماة رأسامالية بليات 

مليااون 3,021حال بناا  بوبيااان بالمرتبااة الثالثاة بقيمااة رأساامالية بلياات 

. .د

شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق األول10أعلى 

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

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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بيت التمويل الكويتي

بن  الكويت الوطني

بن  بوبيان

شركة االتصاالت المتنقلة

شركة أجيليتي للمخاان العمومية

بن  الخليج

شركة المباني

بن  برقان

 (القابضة)مجموعة الصناعات الوطنية 

 .مليون د

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

95,685,607   75,085,065    720.0          1,039.0        4.79% 811.0 بيت التمويل الكويتي     10,793,962,622

39,579,024   28,263,921    634.0          1,062.5        11.21% 743.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       1,988,363,539

23,032,020   23,710,487    901.9          1,103.8        3.43% 1055.0 بنك الكويت الوطني       7,967,707,266

22,775,660   13,292,973    564.0          698.0           2.07% 596.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,578,927,110

37,899,179   7,198,963      186.0          258.7           -1.03% 193.0 بنك الكويت الدولي          227,367,732

32,359,472   7,191,104      207.0          313.9           9.26% 236.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           515,869,810

19,954,187   6,619,262      226.7          385.0           6.25% 340.0 بنك الخليج       1,088,181,660

22,264,370   5,160,303      216.0          297.8           5.80% 237.0 بنك وربة          474,000,000

41,657,453   4,435,127      97.0            187.4           11.55% 112.0 شركة عقارات الكويت          106,104,887

4,952,655     3,938,830      680.8          965.0           1.51% 808.0 بنك بوبيان       3,020,855,447

1,735,970     2,955,282      922.0          2,099.0        -1.85% 1700.0 شركة طيران الجزيرة          374,000,000

12,541,865   2,887,764      210.0          403.0           2.48% 248.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          272,599,759

12,792,489   2,749,814      204.8          307.0           1.38% 220.0 بنك برقان          723,318,750

5,675,192     2,079,990      358.0          629.4           1.65% 370.0 شركة ميزان القابضة          115,190,250

2,397,539     2,037,009      717.0          910.0           3.45% 869.0 شركة المباني       1,079,023,026

16,727,749   1,976,413      112.0          215.0           0.84% 120.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          316,800,000

2,429,113     1,918,402      750.0          966.0           0.89% 797.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          221,167,500

5,850,505     1,396,756      200.0          475.0           4.35% 240.0 شركة االستثمارات الوطنية          191,486,905

387,856        1,264,932      3,006.0       3,704.0        0.61% 3280.0 شركة هيومن سوفت القابضة          400,936,704

565,939        1,241,007      1,800.0       2,870.0        9.67% 2290.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          459,776,468

1,034,425     1,156,706      840.0          1,850.0        -0.36% 1120.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          235,123,066

5,183,938     916,249         167.0          256.0           4.62% 181.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          172,328,920

2,272,180     784,232         335.0          478.0           -0.57% 346.0 الشركة المتكاملة القابضة             87,538,000

865,018        691,139         769.0          1,125.0        0.87% 812.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          434,276,073

1,859,510     353,660         188.0          247.0           1.05% 192.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           211,200,000

1,965,624     146,811         68.6            140.0           4.63% 76.9 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            87,175,174

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  



نشاط السوق الرئيسي 
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 
ة الشاااركة الوطنياااتصااادر ساااهمالرييسااايفاااي الساااوق •

 ماان قايمااة األسااهم األعلااى تااداوالاالسااتهالكية القابضااة 

بليات بقيماة تاداولتداوالت األسبوع حيث القيمة خالل 

د عناااتااداوالت األساابوع   لينهااي بااالل  .مليااون د6.5

وجااااء ساااهم، %3.8بنسااابة مرتفعاااافلاااس 110ساااعر 

ة تااداول الثاااني بقيماابالمركا الصاافاة لتسااتثمارشااركة 

عتااداوالت األساابولينهااي باالل   .مليااون د4.5بلياات 

ثاام جاااء ،%1.4مرتفعااا بنساابة فلااس97.1سااعر عنااد 

الثالااث بااالمركا مجموعااة جااي إش إتاال الماليااة سااهم 

  لينهااااي باااالل  .مليااااون د3.9بقيمااااة تااااداول بلياااات 

بنساابة مرتفعااا فلااس78عنااد سااعر تااداوالت األساابوع

6.1%

يتي الكاااوالبنااا  التجااااري احتااالفاااي الساااوق الرييساااي •

968ة المرتبة األولى من حياث القيماة الرأسامالية بقيما

لمرتبااة باالكااويتيالبناا  األهلااي المتحاادثاام، .مليااون د

  ثم شاركة .مليون د650الثانية بقيمة رأسمالية بليت 

رأسااامالية بالمرتباااة الثالثاااة بقيماااةالكويتياااة اإلتصااااالت 

. .مليون د580بليت 

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

60,087,813   6,540,137.2   96.9            183.9           3.77% 110.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          33,000,000

48,582,379   4,518,887.4   90.9            270.5           1.36% 97.1 شركة الصفاة لإلستثمار          27,506,069

51,500,988   3,943,466.3   68.1            109.0           6.12% 78.0 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        297,026,022

27,266,494   3,120,333.7   104.0          203.8           11.11% 120.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          79,684,659

26,646,820   2,707,445.3   94.2            140.0           2.31% 102.0 الشركة التجارية العقارية        187,751,375

4,813,893     2,174,154.7   428.0          578.1           2.22% 460.0 شركة الصالحية العقارية        247,645,409

2,986,377     1,883,020.5   442.0          960.0           -1.41% 631.0 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن        113,732,397

5,819,218     1,779,700.6   216.2          355.0           16.91% 325.0 البنك األهلي الكويتي        580,167,501

13,129,047   1,672,926.4   113.0          317.0           5.65% 131.0 الشركة الكويتية لالستثمار          72,213,750

9,324,200     1,317,934.2   76.8            155.0           8.21% 145.0 الشركة الخليجية المغاربية القابضة          21,750,000

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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 .مليون د
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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

114,222        6,312.4          50.9            124.0           -12.66% 55.9 شركة حيات لإلتصاالت            5,170,750

1,158,225     569,208.5      453.0          612.0           -11.90% 496.0 الشركة األهلية للتأمين        109,368,000

43,623          2,828.7          60.0            136.0           -10.58% 60.0 شركة المعادن والصناعات التحويلية            6,000,000

38,501          1,084.2          28.0            69.3             -8.77% 28.1 شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري            2,810,000

545,829        46,490.6        70.1            128.0           -8.16% 90.0 شركة وربة كابيتال القابضة            9,000,000

76,086          2,870.9          36.0            62.9             -6.77% 37.2 شركة سنرجي القابضة            7,440,000

2,953,119     32,285.4        10.0            24.2             -6.25% 10.5 شركة رمال الكويت العقارية            3,214,365

4,541            862.8             181.0          260.0           -5.00% 190.0 شركة الصناعات الوطنية          68,438,354

355,564        20,225.8        51.7            97.0             -4.56% 56.5 شركة عقار لالستثمارات العقارية          13,235,125

3,906,561     114,634.6      26.4            52.4             -4.46% 30.0 الشركة العربية العقارية          15,295,350

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

252,232        234,903.7       615.0          1,280.0        20.00% 996.0 الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة        502,016,629

5,819,218     1,779,700.6    216.2          355.0           16.91% 325.0 البنك األهلي الكويتي        580,167,501

1,472,950     394,682.4       142.0          499.0           12.90% 280.0 شركة مجموعة عربي القابضة          48,429,427

53,100          4,337.6           74.1            116.0           12.18% 87.5 شركة األنظمة اآللية            8,750,000

52                 0.9                  13.5            69.4             11.18% 16.9 شركة تصنيف وتحصيل األموال            2,788,500

27,266,494   3,120,333.7    104.0          203.8           11.11% 120.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          79,684,659

8,509,131     1,031,365.7    109.0          179.7           10.34% 128.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        106,365,881

4,327,052     254,546.3       52.2            113.7           9.32% 61.0 شركة بيت األوراق المالية          25,925,000

2,776,571     1,116,221.1    308.0          500.0           9.11% 419.0 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت          71,890,370

9,324,200     1,317,934.2    76.8            155.0           8.21% 145.0 الشركة الخليجية المغاربية القابضة          21,750,000

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

60,087,813   6,540,137.2   96.9           183.9           3.77% 110.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        33,000,000

51,500,988   3,943,466.3   68.1           109.0           6.12% 78.0 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      297,026,022

48,582,379   4,518,887.4   90.9           270.5           1.36% 97.1 شركة الصفاة لإلستثمار        27,506,069

29,488,188   691,606.2      14.7           99.0             -2.95% 23.0 شركة جياد القابضة          4,227,062

27,266,494   3,120,333.7   104.0         203.8           11.11% 120.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        79,684,659

26,646,820   2,707,445.3   94.2           140.0           2.31% 102.0 الشركة التجارية العقارية      187,751,375

16,014,438   419,537.1      24.8           73.0             0.00% 26.9 شركة ايفا للفنادق والمنتجعات        17,093,180

13,129,047   1,672,926.4   113.0         317.0           5.65% 131.0 الشركة الكويتية لالستثمار        72,213,750

9,964,947     159,858.2      15.6           20.3             0.00% 16.1 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة        14,044,700

9,324,200     1,317,934.2   76.8           155.0           8.21% 145.0 الشركة الخليجية المغاربية القابضة        21,750,000

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

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

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



+ 66662226965:تلفون

+67932226965:فاكس

ى يجاا  مالح ااة أن هاالا التقرياار ال يشااكل توصاايات اسااتثمارية أو مااا إلا كااان علاا
فقط لليارض وقد تم إعداد التقرير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص عليه و ال ينبيي االعتماد عليه ألي ررض آخر

لوماات وأعد هلا التقريار للتاداول العاام وتام ارسااله لا  كعميال، ليارض تقاديم المع
راء أو بياع وليس المقصود منه عرض أو تقديم المشورة فيما يتعلس بشا. العامة فقط

.أي ورقة مالية

تقدتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالتقريرهلافيالمعلوماتأنمنالررمعلى
دقيقةانتكسواءمستقلبشكلمنهابالتحقسنقملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسايرأيبسب الشركةعلىمسؤوليةتوجدال.كاملةأورير
.المعلوماتهلهاستخداممنمباشرة،ريرأومباشرة

.ع. .م.لالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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