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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 

2022/12/01نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



على التواليتتراجع لألسبوع الثاني بورصة الكويت 

أداء مؤشرات البورصة

ال األسىبوع هر ديسمبر على  تراعىج عمىاعي فىي أداش متشىراتها بالم ارنىة مىج  ق ىاألول من شأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في 

، %0.15، وكذلك متشىر السىوق الرسيسىي بنسىبة %0.29، ومتشر السوق األول بنسبة %0.26الماضي، حيث تراعج متشر السوق العام بنسبة 

ك لألسىبوع الماضىي، .مليىون د37.7ك بالم ارنة مىج .مليون د50.4 ل  % 33.7وفي الم ابل ارت ج المعدل اليومي ل يمة األسهم المتداولة بنسبة 

.مليون سهم190 ل  % 19.7وكذلك المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

.رعاش أداش علسات هذا األسبوع متباينا، حيث أق لت ثالث علسات عل  خساسر مت اوتة، بينما أق لت علستين داخل المربج األخض

دأ األسبوع الماضىي، يو التراعج الذي برسعلت متشرات البورصة الثالثة تراععا ط ي ا ومت اربا مج نهاية تعامالت األسبوع، وذلك استمرارا  لسينا

ل  عدم قدرتها عحيث ال تزال حالة الضعف النسبي تسيطر عل  المشهد، األمر الذي انعكس عل  األداش السلبي لشريحة واسعة من األسهم ال يادية و

ن طة، ومتشر السوق األول دون مستوى 7,600تسعيل أي مكاسب ملموسة خالل تعامالت ال ترة، حيث ال يزال متشر السوق العام دون مستوى 

.ولعل هذه التراععات التي تشهدها متشرات البورصة، عاشت بدعم أساسي من عدم وعود مح زات  يعابية في الوقت الراهن. ن طة8,500

يىث لألسواق الناشسة حيز التن يذ، قد تزامنت مج علسة قبل نهاية األسىبوع، حMSCIالعدير بالذكر، أن دخول نتاسج المراععة نصف السنوية لمتشر 

للشركات الصغيرة، وفي الم ابىل خرعىت شىركة  MSCIتم انضمام كل من شركة أوالد عل  الغانم للسيارات، وشركة الصالحية الع ارية  ل  متشر

عىام صىة الثالثىة الاإلمتياز لإلستثمار من ذات المتشر، األمر الذي ترتب عليه انتعاشا استثناسيا خالل تعامالت العلسة، حيىث سىعلت متشىرات البور

عل  التوالي، األمىر الىذي انعكىس بشىكل الفىت على  ارت ىاع المعىدل اليىومي ل ىيم% 0.3و% 0.8و% 0.7واألول والرسيسي مكاسب سوقية بلغت 

.وأحعام تداول األسبوع
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
1-Dec-22 (نقطة)

948,893,623      252,109,378    t 7.43% u -0.26% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,566.53

480,811,317      196,351,375    t 10.76% u -0.29% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,461.37

468,082,306      55,758,003      u -3.23% u -0.15% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,696.17

830,816,023      266,709,749    

t

11.50%

u

-0.21% 9,502.37       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

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

عاسد سعري     : س .ع: مالحظة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



أهم افصاحات الشركات خالل الفترة

بيىىرة فىىي فىىادت شىىركة أعيليتىىي للمخىىازن العموميىىة، بىىتن أحىىدى شىىركاتها التابعىىة قىىد وقعىىت ع ىىدا لتىىوفير بعىى  الخىىدمات لمنظمىىة  نسىىانية كأ▪

ك لمدة عام واحد، مج  مكانية تعديد الع د .مليون د19دوالر أمريكي ما يعادل 63عمهورية الكونغو الديم راطية، وتبلغ قيمة الع د المبدسية 

.2027حت  شهر أكتوبر 

اكواري ناقش معلس  دارة شركة أالفكو لتمويل شراش وتتعير الطاسرات، العر  الم دم لشراش معموعة من أصول الشركة من قبل شركة م▪

ة على  مليار دوالر أمريكي، وعليه قرر معلس  دارة الشركة دعوة العمعية العامة العادية لإلنع اد للنظر في المواف 2.2بسعر أساسي يبلغ 

. ت اقية بيج وشراش األصول واإلت اقية اإلطارية وعميج الوثاسق ذات الصلة

علىي الخرافىي أفادت شركة المعموعة المشتركة للم اوالت، بتنها قامت بتوقيج ع د م اولة من الباطن بينها وبين تحالف كال من شركة خالد▪

مليىون 5.1مليىون دوالر أمريكىي مىا يعىادل 16.4وشركة المور، لتن يذ مشروع شمال الكويت للح ر والن ل والمعالعة، ويبلىغ قيمىة الع ىد 

. يوم1095ك، ومدة تن يذ الع د .د

6هو يوم الثالثىاش الموافىق " فلس ن دي6"أكدت شركة شمال الزور األول  للطاقة والمياه، عل  أن تاريخ حيازة السهم إلستح اقات األسهم ▪

.2022ديسمبر 

.أعلنت الشركة الكويتية لإلستثمار، عن تسعيلها كصانج سوق عل  أسهم الشركة ال ابضة المصرية الكويتية▪

3

ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

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

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



قطاعىىىىىىات متشىىىىىىراتأداشتبىىىىىىاين•

تىىىداوالت األسىىىبوع السىىىوق خىىىالل 

،م ارنىىىىة مىىىىج األسىىىىبوع الماضىىىىي

ال طاعىىات عىىاش فىىي صىىدارة حيىىث

سىىىبة التكنولوعيىىىا بنقطىىىاعالرابحىىىة

تىىىىىىىاله قطىىىىىىىاع السىىىىىىىلج ، 12.9%

فىىىىي ، %1.7اإلسىىىىتهالكية بنسىىىىبة 

حىىىىىىىين عىىىىىىىاش قطىىىىىىىاع الخىىىىىىىدمات 

ن علىى  رأس الخاسىىرياإلسىىتهالكية 

البنىىىوك ثىىىم قطىىىاع ، %0.9بنسىىىبة 

%.0.4بنسبة 

حتىىىىل خىىىىالل تىىىىداوالت األسىىىىبوع ا•

الخىىىىدمات البنىىىىوك وقطىىىىاع قطىىىىاع

اتىىبالمرالصىىناعة الماليىىة وقطىىاع

ال يمىىىة  عمىىىاليحيىىىث مىىىن األولىىى 

، %46.7المتداولىىىىىىىىىىىىة بنسىىىىىىىىىىىىبة 

.عل  التوالي15.3%، 19.5%

حتىىىىل خىىىىالل تىىىىداوالت األسىىىىبوع ا•

الخىىىىدمات الماليىىىىة وقطىىىىاع قطىىىىاع

اتىىبالمرالصىىناعة البنىىوك وقطىىاع 

الكميىىىة  عمىىىاليحيىىىث مىىىن األولىىى 

،%18.9،%46المتداولىة بنسىىبة 

.عل  التوالي15.3%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 
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الع ار

الصناعة

البنوك

الخدمات المالية

نسبة التغير 1-Dec-22

3,657,242              238,233                 0.72% الطاقة       1,109.98

2,165,526              1,749,438              0.31% المواد األساسية          887.35

145,155,824          38,615,555            0.78% الصناعة       1,128.72

34,306,270            6,274,540              -0.92% الخدمات االستهالكية       1,469.82

17,000                   6,954                     N/A الرعاية الصحية          454.28

4,773,945              1,814,465              1.72% السلع االستهالكية          484.48

26,758,894            15,865,369            -0.24% االتصاالت       1,221.52

179,244,750          117,801,712          -0.43% البنوك       1,857.57

2,951,179              382,771                 0.46% التأمين       1,563.33

108,468,254          19,324,885            -0.08% العقار       1,274.88

3,952,059              774,483                 1.03% المنافع          518.42

436,759,550          49,197,159            -0.36% الخدمات المالية       1,337.68

698,130                 69,950                   12.90% التكنولوجيا          763.87

 الكمية المتداولة 

)سهم(
القطاع

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

 القيمة المتداولة 

)د.ك(

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

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



نشاط السوق األول 
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هم بيىىىت التمويىىىل الكىىىويتي قاسمىىىة األسىىىتصىىىدر سىىىهمفىىىي السىىىوق األول •

بوع تىداوالت األسىاألعل  تداوال من حيث قيمة األسىهم المتداولىة خىالل 

تىىداوالت األسىىبوع لينهىىي بىىذلك ،ك.مليىىون د58.8ب يمىىة تىىداول بلغىىت 

بنىك الكويىت وعىاش سىهم،%0.4بنسىبة متراععىافلس 861عند سعر 

ك لينهىىي .مليىىون د33.1تبىىالمركز الثىىاني ب يمىىة تىىداول بلغىىالىىوطني

، %0.1بنسىبة مرت عىا فلىس1,121سعر عندتداوالت األسبوعبذلك 

كز بىىالمرشىىركة أالفكىىو لتمويىىل شىىراش وتىىتعير الطىىاسرات سىىهمعىىاشثىىم 

تىىىداوالت ك لينهىىىي بىىىذلك .مليىىىون د21.9ب يمىىىة تىىىداول بلغىىىت الثالىىىث

%.19.9مرت عا بنسبة فلس205عند سعراألسبوع 

مىن حيىث بيت التمويىل الكىويتي المرتبىة األولى احتلفي السوق األول •

ثىىم حىىل بنىىك الكويىىت ،ك.مليىىون د11,557ال يمىىة الرأسىىمالية ب يمىىة 

ك، ثىم .مليىون د8,466الوطني بالمرتبة الثانيىة ب يمىة رأسىمالية بلغىت 

مليىىون 3,122حىل بنىىك بوبيىىان بالمرتبىىة الثالثىة ب يمىىة رأسىىمالية بلغىىت 

.ك.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

11,557

8,466

3,122

2,540

2,079

1,089

1,085

753

612

529

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00

بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة االتصاالت المتن لة

شركة أعيليتي للمخازن العمومية

شركة المباني

بنك الخليج

بنك برقان

شركة مشاريج الكويت ال ابضة

 (ال ابضة)معموعة 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

68,009,281   58,763,674    734.6          1,039.0        -0.35% 861.0 بيت التمويل الكويتي     11,556,542,827

29,576,488   33,092,607    902.9          1,143.0        0.09% 1121.0 بنك الكويت الوطني       8,466,160,991

113,227,994 21,858,362    162.0          234.0           19.88% 205.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          195,179,164

24,218,596   14,255,118    564.0          698.0           -1.01% 587.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,539,983,580

13,897,862   10,855,730    634.0          1,062.5        0.26% 777.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,079,351,911

55,998,752   6,917,605      112.0          215.0           -0.81% 123.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          620,962,581

25,460,767   6,392,555      216.0          290.0           -2.75% 248.0 بنك وربة          496,000,000

6,994,536     5,870,612      694.3          965.0           -1.07% 835.0 بنك بوبيان       3,121,799,874

22,805,162   5,542,428      207.0          313.9           -1.22% 242.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           528,985,144

15,191,561   5,133,104      234.3          385.0           -1.17% 339.0 بنك الخليج       1,084,981,125

36,558,160   4,048,017      97.0            186.4           -1.79% 110.0 شركة عقارات الكويت          104,210,156

4,619,829     3,877,709      750.0          966.0           -2.00% 832.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          230,880,000

16,184,340   3,254,457      186.0          258.7           -0.99% 199.0 بنك الكويت الدولي          234,436,159

3,476,486     3,047,787      720.0          910.0           -0.68% 877.0 شركة المباني       1,088,956,494

6,014,534     2,223,653      321.0          478.0           -1.62% 364.0 الشركة المتكاملة القابضة             92,092,000

4,732,977     1,809,432      345.0          598.0           3.17% 390.0 شركة ميزان القابضة          121,416,750

2,122,581     1,736,793      769.0          1,125.0        0.37% 823.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          440,159,123

18,901,846   1,465,970      68.6            138.0           -4.34% 77.2 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            87,515,259

4,794,086     1,097,175      205.0          307.0           0.00% 229.0 بنك برقان          752,909,063

595,914        1,065,574      1,000.0       2,099.0        -1.39% 1770.0 شركة طيران الجزيرة          389,400,000

313,024        1,056,830      3,006.0       3,704.0        -0.59% 3380.0 شركة هيومن سوفت القابضة          413,160,384

444,288        1,035,715      1,880.0       2,870.0        0.39% 2330.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          467,807,498

3,952,059     774,483         188.0          238.0           1.03% 197.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           216,700,000

2,294,984     616,775         211.0          475.0           0.00% 270.0 شركة االستثمارات الوطنية          215,422,768

425,210        559,212         860.0          1,850.0        -0.61% 1294.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          271,651,114

 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 

ارات شىىركة اإلستشىىتصىىدر سىىهمالرسيسىىيفىىي السىىوق •

قاسمىىة األسىىهم األعلىى  تىىداوال مىىن حيىىثالماليىىة الدوليىىة 

7.5ت ب يمىة تىداول بلغىتداوالت األسىبوع ال يمة خالل 

عر عنىىد سىىتىىداوالت األسىىبوع ك لينهىىي بىىذلك .مليىىون د

شىىركة وعىىاش سىىهم، %7.1بنسىىبة مرت عىىافلىىس 105

ل بلغىىت بىىالمركز الثىىاني ب يمىىة تىىداوالصىىالحية الع اريىىة 

د عنىىىتىىداوالت األسىىبوعلينهىىي بىىىذلك ك.مليىىون د6.7

ثىىم عىىاش سىىهم ، %0.4بنسىىبة مرت عىىا فلىىس525سىىعر 

ب يمىة الثالىثبالمركز أعيان لإلعارة واإلستثمار شركة 

تىىىداوالت ك لينهىىىي بىىىذلك .مليىىىون د5.9تىىىداول بلغىىىت 

%4.4مرت عا بنسبة فلس144عند سعر األسبوع

يتي الكىىىوالبنىىىك التعىىىاري احتىىىلفىىىي السىىىوق الرسيسىىىي •

928ة المرتبة األول  من حيىث ال يمىة الرأسىمالية ب يمى

ثانيىىة البالمرتبىىة البنىىك األهلىىي المتحىىدثىىم،ك.مليىىون د

الشىىىركة ك ثىىىم .مليىىىون د713ب يمىىىة رأسىىىمالية بلغىىىت 

ة ب يمىىىة بالمرتبىىىة الثالثىىىالوطنيىىىة لإلتصىىىاالت المتن لىىىة 

.ك.مليون د612رأسمالية بلغت 

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

73,947,532   7,519,506.9   81.5            127.0           7.14% 105.0 شركة االستشارات المالية الدولية          28,006,918

12,774,932   6,727,030.1   428.0          539.0           0.38% 525.0 شركة الصالحية العقارية        282,638,782

41,824,270   5,954,484.3   104.0          203.8           4.35% 144.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          95,621,591

72,257,270   5,927,586.7   73.0            109.0           -1.91% 82.1 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        308,752,840

9,479,617     3,174,962.8   216.2          355.0           0.60% 336.0 البنك األهلي الكويتي        599,803,939

34,301,963   2,461,007.1   52.2            104.9           2.94% 70.0 شركة بيت األوراق المالية          29,750,000

18,251,170   2,237,297.4   109.0          179.7           0.00% 123.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        102,210,964

21,190,429   2,089,829.0   94.2            132.0           0.10% 98.6 الشركة التجارية العقارية        181,492,995

13,683,185   2,041,882.0   125.0          212.5           0.67% 151.0 الشركة الوطنية العقارية        299,173,574

14,831,939   1,842,194.3   90.9            270.5           -3.12% 124.0 شركة الصفاة لإلستثمار          35,126,185

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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ك.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

68,000          3,217.8          29.5            66.9             -9.62% 47.0 شركة المعدات القابضة            3,760,000

2,303,173     58,856.9        24.3            59.5             -9.12% 24.9 اق للتأمين التكافلي            2,745,225 شركة وث

55,681          5,573.4          83.4            120.0           -8.26% 100.0 شركة المدار للتمويل واالستثمار          21,386,865

132,554        10,119.5        60.0            104.0           -7.28% 75.1 شركة المعادن والصناعات التحويلية            7,510,000

562,482        12,805.5        18.1            45.9             -6.75% 22.1 شركة التعمير لإلستثمار العقاري            5,304,000

21,796,067   519,490.5      14.7            88.7             -5.60% 23.6 شركة جياد القابضة            4,337,333

7,213            458.4             53.3            100.1           -5.00% 60.8 شركة سنام العقارية            7,428,848

236               5.2                 13.5            55.3             -4.91% 21.3 شركة تصنيف وتحصيل األموال            3,514,500

56,907          9,217.7          143.0          200.0           -4.73% 161.0 شركة الديرة القابضة          14,775,060

40,968          5,033.1          112.0          183.0           -4.72% 121.0 شركة نقل و تجارة المواشي          26,207,460

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

20,030          4,506.2           98.8            225.0           32.35% 225.0 شركة دار الثريا العقارية        32,962,500

698,130        69,949.9         74.1            110.0           12.90% 105.0 شركة األنظمة اآللية        10,500,000

15,124          675.5              33.6            61.9             9.38% 45.5 الشركة األولي للتأمين التكافلي          4,850,300

7,515,485     455,857.4       49.7            79.0             8.06% 67.0 يونيكاب لالستثمار و التمويل        16,052,988

186,094        2,917.2           13.7            47.4             7.95% 16.3 شركة الصلبوخ التجارية          1,710,555

73,947,532   7,519,506.9    81.5            127.0           7.14% 105.0 شركة االستشارات المالية الدولية        28,006,918

404,662        216,859.3       379.0          627.0           6.95% 585.0 شركة الكويت للتأمين      113,513,400

947,981        19,112.1         18.6            80.1             6.83% 21.9 شركة بيت الطاقة القابضة        16,425,000

74,428          6,941.9           63.0            148.0           5.81% 91.0 شركة االمتيازات الخليجية القابضة          3,640,000

100               3.7                  25.8            56.9             4.84% 36.8 الشركة الكويتية السورية القابضة          6,486,990

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

73,947,532   7,519,506.9   81.5           127.0           7.14% 105.0 شركة االستشارات المالية الدولية        28,006,918

72,257,270   5,927,586.7   73.0           109.0           -1.91% 82.1 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      308,752,840

41,824,270   5,954,484.3   104.0         203.8           4.35% 144.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        95,621,591

34,301,963   2,461,007.1   52.2           104.9           2.94% 70.0 شركة بيت األوراق المالية        29,750,000

21,796,067   519,490.5      14.7           88.7             -5.60% 23.6 شركة جياد القابضة          4,337,333

21,190,429   2,089,829.0   94.2           132.0           0.10% 98.6 الشركة التجارية العقارية      181,492,995

19,719,392   1,030,657.5   37.1           70.8             -1.89% 51.9 آسيا كابيتال االستثمارية        41,520,000

18,251,170   2,237,297.4   109.0         179.7           0.00% 123.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار      102,210,964

14,831,939   1,842,194.3   90.9           270.5           -3.12% 124.0 شركة الصفاة لإلستثمار        35,126,185

13,683,185   2,041,882.0   125.0         212.5           0.67% 151.0 الشركة الوطنية العقارية      299,173,574

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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  يعىىب مالحظىىة أن هىىذا الت ريىىر ال يشىىكل توصىىيات اسىىتثمارية أو مىىا  ذا كىىان علىى
ف ط للغىر  وقد تم  عداد الت رير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص عليه و ال ينبغي االعتماد عليه ألي غر  آخر

لومىات وأعد هذا الت ريىر للتىداول العىام وتىم ارسىاله لىك كعميىل، لغىر  ت ىديم المع
راش أو بيىج وليس الم صود منه عر  أو ت ديم المشورة فيما يتعلق بشى. العامة ف ط

.أي ورقة مالية

ت دتعالتيمصادرالمنعمعهاتمالت ريرهذافيالمعلوماتأنمنالرغمعل 
دقي ةانتكسواشمست لبشكلمنهابالتح قن ملمنحنبها،موثوقبتنهاالشركة
ورةبصناتعةخساسرأيبسببالشركةعل مستوليةتوعدال.كاملةأوغير
.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرة،غيرأومباشرة

.ع.ك.م.شالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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