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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 

2022/11/17نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



بورصة الكويت تسجل مكاسب سوقية لألسبوع الثالث على التوالي

أداء مؤشرات البورصة

إقفاال األسابوع هر نوفمبر على ارتفاع جمااعي فاي أدام مرشاراتها بالمنارناة ماعمن شأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في السابع عشر

، وفي المنابل %1.6، وكذلك مرشر السوق الرئيسي بنسبة %0.7، ومرشر السوق األول بنسبة %0.9الماضي، حيث ارتفع مرشر السوق العام بنسبة 

291إلى % 10ك، بينما ارتفع المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة .مليون د63استنر المعدل اليومي لنيمة األسهم المتداولة خالل األسبوع عند 

.مليون سهم

تداوالت األسبوع

خيرة على انخفاا  على مكاسب متفاوتة، بينما أقفلت جلسة التداول ما قبل األأربع جلسات حيث أقفلت جام أدام جلسات هذا األسبوع ايجابيا بشكل عام، 

ي بادأ مناذ مطلاع حيثسجلت مرشرات البورصة الثالثة ارتفاعا واضحا لألسبوع الثالاث علاى التاوالي، وذلاك اساتكمال لحالاة الاجخم اايجاابي الاذ.ملحوظ

تمرار حضاور حيث شهدت الثالث جلسات األولى عمليات شرام انتنائياة ملحوظاة علاى أ لاب األساهم النيادياة والتشاميلية، ماع اسا. الشهر الجاري تنريبا

لة رحلاة الر بة ااستثمارية والمضاربية على حد سوام، محننة بذلك مكاسب سوقية لفتة، األمار الاذي عاجج مان قادرة مرشارات البورصاة علاى مواصا

8,600ننطة  كما نجح مرشر السوق األول في الوصول إلاى عتباة مساتوى 7,650الصعود، حيث نجح مرشر السوق العام من  الوصول إلى مستوى 

شار درة مرننطة،  كما أن هذه اايجابية طالت أيضا األسهم المتوسطة والصميرة ، والتي نجحت في تحنيق مكاساب ساوقية لفتاة، األمار الاذ عاجج مان قا

حجام عدل اليومي ألالسوق الرئيسي على تسجيل مكاسب سوقية لفتة متفوقا بذلك على مرشر السوق العام والسوق األول، وهو ما انعكس على ارتفاع الم

مرشار الساوق العاام يُذكر أن جلسة مطلع األسبوع شهدت انتعاشا  ير مسبوقا مع تسجيل مرشرات البورصة الثالثة مكاسب لفتة، حياث ارتفاع. التداول

ع ، وجامت هذه المكاسب مدعومة بإرتفاع الر بة ااساتثمارية والشاهية المضااربية، وذلاك باالتجامن ما%1.2ومرشر السوق األول بنسبة % 1.1بنسبة 

لكن .  يلى التوالارتفاع مرشرات األسواق العالمية خالل جلستي نهاية األسبوع الماضي بشكل حاد، على إثر تباطر نمو معدلت التضخم للشهر الثالث ع

وط بيعياة وجناي جلسة قبل نهاية األسبوع جامت مختلفة نسبيا، حيث تعرضت شريحة واسعة من األساهم النيادياة وكاذلك المتوساطة والصاميرة إلاى ضام

األول ر السوق أرباح، مسجلة بذلك خسائر سوقية متباينة، األمر الذي انعكس على أدام مرشرات البورصة الثالثة، حيث تراجع مرشر السوق العام ومرش

. لكل منهما، مما قلص كثيرا  من مكاسب البورصة األسبوعية% 0.8بنسبة 

الخامس عشر ور، فيومن جانب آخر، فند أنتهت المهلة الرسمية المحددة افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الفصلية المنتهية لفترة التسعة شه

.من الشهر الجاري، حيث أعلنت البورصة عن أيناف أربع شركات عن التداول لحين اافصاح عن البيانات المالية لها
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
17-Nov-22 (نقطة)

1,454,050,836   314,646,643    t 8.05% t 0.91% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,610.47

471,932,127      211,675,418    t 11.57% t 0.74% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,523.25

982,118,709      102,971,225    u -3.26% t 1.61% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,694.21

939,841,609      300,743,803    

t

12.06%

t

0.65% 9,550.01       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 الستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



إلاى %% 94.8بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية لفتارة التساعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.ك للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د5.9ك، بالمنارنة مع أرباح بنحو .مليون د11.4

ملياون 41.4إلاى %% 63.7بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح شركة أجيليتي للمخاجن العمومية لفترة التسعة شهور المنتهية فاي ▪

.ك للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د25.3ك، بالمنارنة مع أرباح بنحو .د

ك، .ملياون د2.5إلاى %% 841.8بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح الشركة المتكاملة النابضة لفتارة التساعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.ك للفترة المماثلة من العام الماضي.ألف د265.4بالمنارنة مع أرباح بنحو 

ك، .ملياون د11.6إلاى %% 94.8بنسابة 2022سابتمبر 30تراجعت أرباح الشركة الوطنية العنارياة لفتارة التساعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.ك للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د225.4بالمنارنة مع أرباح بنحو 

ك والفوائد، بعد منطوق حكام ااساتئناف .مليون د19.9أفادت الشركة األولى لإلستثمار، بأنها سوف تنوم بأخذ المخصصات الالجمة لمبلغ ▪

.والذي صدر ضدها  مرخرا لصالح أطراف أخرى، وذلك بالتواجي مع متابعة الطعن بالتمييج وطلب وقف تنفيذ الحكم

، بإلمااام إدراأ أسااهم شااركة الناارين لصااناعة 2022نااوفمبر 16قاارر مجلااس مفوضااي هيئااة أسااواق المااال خااالل إجتماعاا  المنعنااد بتاااريخ ▪

، عنب اانتهام من إندماجها 2022نوفمبر 17الكيماويات البترولية وإنتهام الشخصية ااعتبارية للشركة، إعتبارا من يوم الخميس الموافق 

.مع شركة المشاريع النابضة عن طريق الضم

ن الخرير بإمارة العيقامت شركة المجموعة المشتركة بتوقيع عند المناقصة الخاصة بأعمال اانشام الرئيسية ألعمال البنية التحتية في منطنة▪

.يوم669ك  تنريبا ولمدة .مليون د48في دولة األمارات العربية المتحدة، بنيمة تعادل 
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

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

. وشركة الستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



قطاعااااااات مرشااااااراتأدامتباااااااين•

تاااداولت األسااابوع الساااوق خاااالل 

،منارنااااة مااااع األساااابوع الماضااااي

النطاعااات جااام فااي صاادارة حيااث

الخاااادمات الماليااااة قطاااااعالرابحااااة

، تاااله قطاااع التااأمين %3.8بنساابة 

، في حين جام قطااع %3.6بنسبة 

ن التكنولوجياااا علاااى رأس الخاساااري

، ثاام قطاااع الصااناعة %4.3بنساابة 

%.1بنسبة 

حتاااال خااااالل تااااداولت األساااابوع ا•

الخاااادمات البنااااوك وقطاااااع قطاااااع

اتاابالصااناعة المرالماليااة وقطاااع

النيماااة إجمااااليحياااث مااان األولاااى

، %43.4المتداولااااااااااااة بنساااااااااااابة 

.على التوالي9.4%، 26.2%

حتاااال خااااالل تااااداولت األساااابوع ا•

الخاااادمات الماليااااة وقطاااااع قطاااااع

اتااااب المرالبنااااوك وقطاااااع العنااااار 

الكمياااة إجمااااليحياااث مااان األولاااى

،%48.8المتداولااااااااااااة بنساااااااااااابة 

.على التوالي16%،18.1%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 
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الخدمات الستهالكية
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نسبة التغير 17-Nov-22

17,795,690            648,284                 2.11% الطاقة       1,097.73

4,794,743              2,241,482              -0.20% المواد األساسية          877.38

73,689,877            29,439,026            -0.95% الصناعة       1,126.01

101,071,077          9,956,138              0.04% الخدمات االستهالكية       1,475.55

12,057                   4,931                     N/A الرعاية الصحية          454.28

6,924,039              2,474,015              0.51% السلع االستهالكية          460.50

36,014,937            22,167,293            2.89% االتصاالت       1,257.80

232,560,301          136,640,438          0.55% البنوك       1,860.77

5,483,713              306,507                 3.57% التأمين       1,552.16

262,870,594          27,680,230            1.27% العقار       1,280.50

2,949,376              579,811                 0.51% المنافع          515.79

709,678,708          82,491,018            3.76% الخدمات المالية       1,380.50

205,724                 17,470                   -4.34% التكنولوجيا          624.92

 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 قائماااة األساااتصااادر ساااهمفاااي الساااوق األول •

بوع تاداولت األسااألعلى تداول من حيث قيمة األساهم المتداولاة خاالل 

تااداولت األساابوع لينهااي بااذلك ،ك.مليااون د84.9بنيمااة تااداول بلماات 

بنااك الكوياات وجااام سااهم ،%1.4بنساابة مرتفعااافلااس 862عنااد سااعر 

ك لينهااي .مليااون د19.4تبااالمركج الثاااني بنيمااة تااداول بلمااالااوطني 

بنساااابة متراجعاااا فلااااس1,117ساااعر عناااادتااااداولت األسااابوعباااذلك 

بنيماة الثالاثباالمركج ااتصاالت المتننلاة شاركة سهمجامثم ، 0.3%

عرساعناد تداولت األسبوع ك لينهي بذلك .مليون د18.7تداول بلمت 

%.1.8مرتفعا بنسبة فلس617

مان حياث بيت التمويال الكاويتي المرتباة األولاىاحتلفي السوق األول •

ثاام حاال بنااك الكوياات ،ك.مليااون د11,473النيمااة الرأساامالية بنيمااة 

ك، ثام .ملياون د8,436الوطني بالمرتبة الثانياة بنيماة رأسامالية بلمات 

مليااون 3,152حال بنااك بوبيااان بالمرتبااة الثالثاة بنيمااة رأساامالية بلماات 

.ك.د

شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق األول10أعلى 

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

. وتحليل شركة الستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00

بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة التصالت المتننلة

شركة أجيليتي للمخاجن العمومية

شركة المباني

بنك الخليج

بنك برقان

شركة مشاريع الكويت النابضة

ك.مليون د

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

98,402,165   84,942,840    720.0          1,039.0        1.42% 862.0 بيت التمويل الكويتي     11,472,744,489

17,243,745   19,382,562    902.9          1,143.0        -0.27% 1117.0 بنك الكويت الوطني       8,435,951,674

30,333,079   18,691,747    564.0          698.0           1.82% 617.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,669,795,347

20,845,503   16,676,939    634.0          1,062.5        -1.99% 787.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,106,113,197

49,612,842   12,285,410    207.0          313.9           3.80% 246.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           537,728,700

40,883,394   8,465,912      186.0          258.7           0.99% 204.0 بنك الكويت الدولي          240,326,515

75,649,945   8,396,003      97.0            187.4           1.85% 110.0 شركة عقارات الكويت          104,210,156

23,541,684   5,919,652      216.0          297.8           0.40% 252.0 بنك وربة          504,000,000

15,850,952   5,484,211      230.5          385.0           -3.14% 339.0 بنك الخليج       1,084,981,125

28,283,994   3,883,042      112.0          215.0           15.08% 145.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          732,029,059

3,544,553     2,976,374      680.8          965.0           0.60% 843.0 بنك بوبيان       3,151,709,334

7,912,175     2,871,890      321.0          478.0           1.69% 361.0 الشركة المتكاملة القابضة             91,333,000

6,864,782     2,466,636      345.0          602.9           1.95% 366.0 شركة ميزان القابضة          113,944,950

2,808,868     2,355,454      750.0          966.0           -1.19% 830.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          230,325,000

1,273,379     2,288,903      981.0          2,099.0        0.85% 1785.0 شركة طيران الجزيرة          392,700,000

8,608,285     1,973,080      204.8          307.0           0.44% 228.0 بنك برقان          749,621,250

11,088,431   1,900,538      162.0          247.0           1.19% 170.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          161,855,892

1,930,191     1,737,836      717.0          910.0           -0.22% 896.0 شركة المباني       1,112,548,482

1,241,364     1,613,623      860.0          1,850.0        0.08% 1275.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          267,662,419

1,772,337     1,448,913      769.0          1,125.0        -0.37% 813.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          434,810,896

5,143,414     1,416,730      201.0          475.0           -2.89% 269.0 شركة االستثمارات الوطنية          214,624,906

478,359        1,132,341      1,800.0       2,870.0        -0.55% 2360.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          473,830,770

12,367,336   1,035,593      68.6            138.0           -4.53% 80.1 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            90,802,750

279,588        956,817         3,006.0       3,704.0        0.00% 3422.0 شركة هيومن سوفت القابضة          418,294,330

2,949,376     579,811         188.0          240.0           0.51% 196.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           215,600,000

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 
جاارة شاركة أعياان لإلساهمتصادر الرئيسيفي السوق •

نيماة األسهم األعلى تداول من حياث القائمة وااستثمار 

15.7بنيماااة تاااداول بلمااات تاااداولت األسااابوع خاااالل 

عر عنااد سااتااداولت األساابوع ك لينهااي بااذلك .مليااون د

مجموعاة ساهموجام ، %3.6بنسبة مرتفعافلس 143

بلمات بالمركج الثااني بنيماة تاداولجي إف إتش المالية 

نااد عتااداولت األساابوعلينهااي بااذلك ك.مليااون د10.9

ثام جاام ساهم ، %2.1مرتفعاا بنسابة فلاس82.8سعر 

الثالااث بااالمركجالشااركة الوطنيااة ااسااتهالكية النابضااة 

ك لينهااااي بااااذلك .مليااااون د5.8بنيمااااة تااااداول بلماااات 

مرتفعااا بنساابةفلااس125عنااد سااعر تاداولت األساابوع

5%

يتي الكاااوالبناااك التجااااري احتااالفاااي الساااوق الرئيساااي •

956ة المرتبة األولى من حياث النيماة الرأسامالية بنيما

لمرتبااة باالكااويتيالبنااك األهلااي المتحاادثاام،ك.مليااون د

ك ثاااام .مليااااون د728الثانيااااة بنيمااااة رأساااامالية بلماااات 

الثالثاااة ة الشااركة الوطنيااة لإلتصااالت المتننلااة بالمرتباا

.ك.مليون د595بنيمة رأسمالية بلمت 

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

108,254,326 15,715,506.8 104.0          203.8           3.62% 143.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          94,957,552

131,869,361 10,850,699.6 73.0            109.0           2.10% 82.8 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        318,615,024

46,785,717   5,798,448.5   96.9            157.9           5.04% 125.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          37,500,000

94,965,658   5,476,089.8   37.1            70.8             -2.85% 54.6 آسيا كابيتال االستثمارية          43,680,000

42,749,900   5,291,370.8   90.9            270.5           7.69% 126.0 شركة الصفاة لإلستثمار          35,692,737

9,933,666     5,083,794.4   428.0          541.0           2.80% 514.0 شركة الصالحية العقارية        276,716,826

16,394,278   4,804,428.3   250.0          323.8           3.19% 291.0 البنك االهلي المتحد        727,958,982

24,641,080   3,608,380.2   125.0          212.5           5.67% 149.0 الشركة الوطنية العقارية        295,211,010

32,815,987   3,283,693.6   94.2            136.0           0.91% 99.7 الشركة التجارية العقارية        183,517,765

23,751,493   3,062,438.9   109.0          179.7           0.00% 128.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        106,365,881

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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(ب.م.ش)مجموعة جي اف اتش المالية 

الشركة الوطنية العنارية

مجموعة الخليج للتامين

شركة الصالحية العنارية

ك.مليون د

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

844,965        25,945.4        29.7            56.4             -20.00% 30.0 شركة المصالح العقاريه            7,069,632

44,882          3,709.5          60.0            113.0           -19.40% 78.1 شركة المعادن والصناعات التحويلية            7,810,000

12,057          4,931.4          409.0          595.0           -18.04% 409.0 شركة التقدم التكنولوجي          61,350,000

5,122,297     169,860.2      24.3            65.7             -12.97% 32.2 اق للتأمين التكافلي            3,550,050 شركة وث

32,137,937   2,553,093.6   68.2            104.0           -9.73% 76.1 الشركة األولى لالستثمار          33,938,982

5,888,005     144,809.0      18.1            49.0             -7.45% 23.6 شركة التعمير لإلستثمار العقاري            5,664,000

1,889,776     54,645.5        27.5            69.8             -6.60% 28.3 شركة مينا العقارية            3,877,739

59,257          7,379.5          112.0          187.0           -5.43% 122.0 شركة نقل و تجارة المواشي          26,424,050

2,045,248     32,521.6        13.7            56.5             -5.20% 16.4 شركة الصلبوخ التجارية            1,721,049

4,852,513     43,128.0        7.0              20.7             -4.82% 7.9 شركة رمال الكويت العقارية            2,418,427

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

127,154        2,126.2           13.5            69.4             33.77% 20.6 شركة تصنيف وتحصيل األموال          3,399,000

594,705        26,374.3         29.5            73.5             22.25% 48.9 شركة المعدات القابضة          3,912,000

2,290,421     219,976.9       70.1            118.0           16.63% 96.8 شركة وربة كابيتال القابضة          9,680,000

834,301        954,354.1       615.0          1,280.0        14.23% 1180.0 الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة      594,758,657

38,124,283   1,172,725.3    26.4            48.5             13.79% 33.0 الشركة العربية العقارية        16,824,885

36,847          3,582.7           83.4            120.0           12.37% 109.0 شركة المدار للتمويل واالستثمار        23,311,683

284,692        9,458.6           31.1            56.7             12.22% 34.9 الشركة الكويتية العقارية القابضة          6,667,260

14,302          855.0              49.0            79.0             11.93% 61.0 شركة مشاعر القابضة         10,945,223

1,530,190     61,784.4         35.0            55.7             10.82% 42.0 شركة سنرجي القابضة          8,400,000

11,478,758   889,491.0       56.1            97.5             10.43% 77.3 شركة أعيان العقارية        32,129,150

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

131,869,361 10,850,699.6 73.0           109.0           2.10% 82.8 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      318,615,024

108,254,326 15,715,506.8 104.0         203.8           3.62% 143.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        94,957,552

94,965,658   5,476,089.8   37.1           70.8             -2.85% 54.6 آسيا كابيتال االستثمارية        43,680,000

46,785,717   5,798,448.5   96.9           157.9           5.04% 125.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        37,500,000

46,019,701   1,195,331.5   14.7           94.0             -1.89% 25.9 شركة جياد القابضة          4,760,039

42,749,900   5,291,370.8   90.9           270.5           7.69% 126.0 شركة الصفاة لإلستثمار        35,692,737

38,124,283   1,172,725.3   26.4           48.5             13.79% 33.0 الشركة العربية العقارية        16,824,885

32,815,987   3,283,693.6   94.2           136.0           0.91% 99.7 الشركة التجارية العقارية      183,517,765

32,137,937   2,553,093.6   68.2           104.0           -9.73% 76.1 الشركة األولى لالستثمار        33,938,982

30,259,888   2,933,760.4   81.5           127.0           5.36% 96.4 شركة االستشارات المالية الدولية        25,713,018

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 
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ى يجااب مالحظااة أن هااذا التنرياار ل يشااكل توصاايات اسااتثمارية أو مااا إذا كااان علاا
فنط للمار  وقد تم إعداد التنرير. المستثمرين الستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص علي  و ل ينبمي العتماد علي  ألي  ر  آخر

لوماات وأعد هذا التنريار للتاداول العاام وتام ارساال  لاك كعميال، لمار  تناديم المع
رام أو بياع وليس المنصود من  عر  أو تنديم المشورة فيما يتعلق بشا. العامة فنط

.أي ورقة مالية

تندتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالتنريرهذافيالمعلوماتأنمنالر معلى
دقينةانتكسواممستنلبشكلمنهابالتحنقننملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسائرأيبسببالشركةعلىمسروليةتوجدل.كاملةأو ير
.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرة، يرأومباشرة

.ع.ك.م.شالوطنيةالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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