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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 

2022/10/27نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



مؤشرات البورصةأداء 

ميع ققايال األسيبوع العشرون من شهر أكتوبر على تباين فيي أدا  مششيراتها بالمرارنيةالسابع وأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في

منايردا ، وفيي المرابيل ارتايع مششير السيوق الر يسيي %0.3، ومششر السيوق األول بنسيبة %0.2الماضي، حيث تراجع مششر السوق العام بنسبة 

ك .مليون د48.4ك بالمرارنة مع .مليون د47.3قلى % 2.3، كما تراجع المعدل اليومي لريمة األسهم المتداولة خالل األسبوع بنسبة %0.3بنسبة 

.مليون سهم161قلى % 2.2لألسبوع الماضي، وكذلك المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

.ع األحمرجا  أدا  جلسات هذا األسبوع سلبيا بوجه عام، حيث أقالت ثالث جلسات على مكاسب متااوتة، بينما أقالت جلستين داخل المرب

متتالية خالل سجلت مششرات البورصة الثالثة تراجعا نسبيا خالل تداوالت األسبوع، وذلك عرب مكاسب سوقية استمرات على مدار خمس جلسات

وقية متااوتة، حيث شهدت ثاني جلسات األسبوع ضغوطا بيعية واضحة على أغلب شرا ح األسهم، والتي بدورها سجلت خسا ر س. األسبوع الماضي

حيو األمر الذي شكل عامال ضاغطا على أدا  مششرات البورصة، حيث أنهى كل من مششر السوق العام والسوق األول هذه الجلسة عليى خسيا ر بن

لثانيية، لكنهيا وعلى الرغم من وجود ثالث جلسات ايجابية، لكن هذه المكاسب الطاياة لم تنجح في محو خسا ر الجلسة ا. على التوالي% 1و% 0.9

. عملت على ترليصها نسبيا

ح مين أما أسهم مششر السوق الر يسي فرد كانت أوفر حظا من أسهم السوق األول، حيث شهدت شريحة واسعة من أسهم المششر زخم شرا ي واضي

ظية عليى قبل المتعاملين، مسجلة مكاسب رأسمالية متااوتة، األمر الذي انعكس على أدا  هذه الشركات، كما عزز ذليك مين قيدرة المششير فيي المحاف

%.0.3نرطة، منهيا تداوالت األسبوع على مكاسب بشكل منارد بنحو 5,400مستوى 

كميا أن حالية . داوليُذكر أن قفصاحات الشركات المدرجة لبياناتها المالية الاصلية، ال تزال تتوالى تباعا، مما ييشثر بشيكل أو رخير عليى مجرييات التي

.عدم اليرين السا دة لدى العديد من األسواق المالية ال تزال تشثر سلبا على المناخ اإلستثماري بوجه عام
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
27-Oct-22 (نقطة)

806,819,503      236,277,748    t 2.67% u -0.22% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,231.08

378,098,660      188,609,200    t 5.92% u -0.34% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,091.48

428,720,843      47,668,549      u -7.77% t 0.31% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,428.85

724,865,499      258,562,666    

t

6.37%

u

-0.37% 9,065.12       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

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

عا د سعري     : س .ع: مالحظة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



أهم أخبار الشركات المدرجة

ك، بالمرارنة مع أرباح بنحو .مليون د15.6قلى % 70بنسبة 2022سبتمبر 30ارتاعت أرباح بنك وربة لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.ك للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د9.2

ك، بالمرارنة مع .مليون د30.4قلى % 12.2بنسبة 2022سبتمبر 30ارتاعت أرباح البنك األهلي المتحد لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.ك للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د27.1أرباح بنحو 

ك، بالمرارنة مع أرباح .مليون د45.3قلى % 11.3بنسبة 2022سبتمبر 30ارتاعت أرباح شركة المباني لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.ك للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د40.7بنحو 

مليون 32.8قلى % 144بنسبة 2022سبتمبر 30ارتاعت أرباح الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنرلة لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.ك للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د13.4ك، بالمرارنة مع أرباح بنحو .د

.ك.مليون د5أفادت شركة عرارات الكويت بأنها قامت بتأسيس شركة تابعة بغرض النشاط العراري، برأس مال قدره ▪

كة والمتعلرة أفادت شركة الررين لصناعة الكيماويات البترولية، بأنه قد تم قتمام قجرا ات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشر▪

الشركة " ليةوشركة الررين لصناعة الكيماويات البترو" الشركة الدامجة" بإلندماج عن طريق الضم بين شركة مشاريع الكويت الرابضة

".المندمجة

9.2بمبلغ قجملي أفادت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربا ية، بأنها قد تسلمت طلب شرا  لتوريد كابالت ضغط متوسط ومنخاض▪

، كما 2023خالل الربع الجاري والربع األول % 8قلى % 6ك، ومن المتوقع أن يتم تحريق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين .مليون د

.دوالر أمريكي وذلك لصالح وزارة الكهربا  العراقية3.1تسلمت الشركة كتاب ترسية مناقصة توريد كابالت ضغط متوسط بمبلغ 

ة في دولة قالت مجموعة جي قف أتش المالية عن حصولها على الموافرة المبد ية من هي ة أسواق المال الكويتية لتأسيس شركة أوراق مالي▪

.الكويت
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قطاعييييييات مششييييييراتأدا تبيييييياين•

تيييداوالت األسيييبوع السيييوق خيييالل 

،مرارنيييية مييييع األسييييبوع الماضييييي

الرطاعييات جييا  فييي صييدارة حيييث

الصييييناعة بنسييييبة قطيييياعالرابحيييية

اإلتصيييياالت تيييياله قطيييياع ، 1.3%

فيييييي حيييييين تصيييييدر ، %1بنسيييييبة 

بنسييييبةالطاقيييية الخاسييييرين  قطيييياع 

الخيدمات المالييةثم قطياع ، 3.4%

%.1.5بنسبة 

حتييييل خييييالل تييييداوالت األسييييبوع ا•

الصييييناعة البنييييوك وقطيييياع قطيييياع

اتييب المرالخييدمات المالييية وقطيياع

الريمييية قجمييياليحييييث مييين األوليييى

، %50.5المتداوليييييييييييية بنسييييييييييييبة 

.على التوالي15.8%، 19.1%

حتييييل خييييالل تييييداوالت األسييييبوع ا•

الخييييدمات المالييييية وقطيييياع قطيييياع

اتييييب البنييييوك وقطيييياع العرييييار المر

الكميييية قجمييياليحييييث مييين األوليييى

،%36.7المتداوليييييييييييية بنسييييييييييييبة 

.على التوالي20.1%،23.4%

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

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.9%

0.9%

1.8%

3.6%

6.9%

15.8%

19.1%

50.5%
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االتصاالت

العرار

الخدمات المالية

الصناعة
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0.0%

0.1%

0.3%

0.4%

0.7%

0.7%

1.8%

3.3%

12.4%

20.1%

23.4%

36.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

الرعاية الصحية

التكنولوجيا

التأمين

المنافع

الطاقة

المواد األساسية

السلع االستهالكية

االتصاالت

الخدمات االستهالكية

الصناعة

العرار

البنوك

الخدمات المالية

نسبة التغير 27-Oct-22

3,360,671              145,027                 -3.40% الطاقة       1,006.45

5,462,796              2,187,202              0.35% المواد األساسية          863.44

100,446,766          45,209,665            1.31% الصناعة       1,083.03

26,804,759            4,241,705              -0.77% الخدمات االستهالكية       1,386.29

39                          19                          N/A الرعاية الصحية          481.97

5,585,222              2,037,689              0.46% السلع االستهالكية          462.58

14,632,516            8,515,267              0.96% االتصاالت       1,208.53

189,099,352          119,389,366          -0.43% البنوك       1,769.12

940,032                 524,970                 0.69% التأمين       1,529.09

162,233,033          16,286,531            -0.04% العقار       1,216.21

2,115,105              403,088                 -1.04% المنافع          500.00

295,923,262          37,318,964            -1.53% الخدمات المالية       1,254.91

215,950                 18,255                   -1.26% التكنولوجيا          628.56

 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 بييييت التموييييل الكيييويتي قا مييية األسيييتصيييدر سيييهمفيييي السيييوق األول •

بوع تيداوالت األسياألعلى تداوال من حيث قيمة األسيهم المتداولية خيالل 

د عنيتيداوالت األسيبوع لينهيي بيذلك ،ك.مليون د66بريمة تداول بلغت 

بنيك الكوييت وجا  سيهم سيهم،%1.5بنسبة متراجعافلس 801سعر 

ك لينهييي .مليييون د31.7تبييالمركز الثيياني بريميية تييداول بلغييالييوطني 

شيركة جيا  ثيم فلس، 1,055سعر مستررا عندتداوالت األسبوعبذلك 

30.2ت بريميية تييداول بلغييالثالييثبييالمركز أجيليتييي للمخييازن العمومييية 

مرتاعيا فليس767سيعرعنيد تيداوالت األسيبوع ك لينهي بذلك .مليون د

%.3.2بنسبة 

مين حييث بيت التموييل الكيويتي المرتبية األوليىاحتلفي السوق األول •

ثييم حييل بنييك الكويييت ،ك.مليييون د10,661الريميية الرأسييمالية بريميية 

ك، ثيم .ملييون د7,968الوطني بالمرتبة الثانيية بريمية رأسيمالية بلغيت 

مليييون 3,032حيل بنييك بوبيييان بالمرتبيية الثالثية بريميية رأسييمالية بلغييت 

.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
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3,032
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1,079
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0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00

بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة االتصاالت المتنرلة

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

بنك الخليج

شركة المباني

بنك برقان

 (الرابضة)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

81,473,520   65,985,403    720.0          1,039.0        -1.48% 801.0 بيت التمويل الكويتي     10,660,868,139

30,078,140   31,734,255    902.9          1,103.8        0.00% 1055.0 بنك الكويت الوطني       7,967,707,266

39,917,459   30,202,430    634.0          1,062.5        3.23% 767.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,052,590,625

12,584,119   7,455,784      564.0          698.0           0.17% 597.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,583,254,169

40,239,053   7,146,008      163.0          256.0           -9.94% 163.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          155,191,238

26,964,406   6,273,087      207.0          313.9           -2.97% 229.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           500,568,587

24,953,818   6,003,192      216.0          297.8           1.27% 240.0 بنك وربة          480,000,000

19,837,242   3,792,701      186.0          258.7           -2.07% 189.0 بنك الكويت الدولي          222,655,448

11,085,358   3,777,615      230.5          385.0           0.00% 340.0 بنك الخليج       1,088,181,660

33,790,293   3,744,922      97.0            187.4           -4.46% 107.0 شركة عقارات الكويت          101,368,061

3,648,975     2,948,422      680.8          965.0           0.37% 811.0 بنك بوبيان       3,032,071,495

7,086,746     2,345,732      324.0          478.0           -6.36% 324.0 الشركة المتكاملة القابضة             81,972,000

5,529,024     2,031,271      358.0          617.7           -1.08% 366.0 شركة ميزان القابضة          113,944,950

1,183,542     1,995,981      981.0          2,099.0        -2.41% 1659.0 شركة طيران الجزيرة          364,980,000

2,219,913     1,918,310      717.0          910.0           0.00% 869.0 شركة المباني       1,079,023,026

559,826        1,857,559      3,006.0       3,704.0        1.46% 3328.0 شركة هيومن سوفت القابضة          406,804,070

12,664,339   1,505,657      112.0          215.0           0.00% 120.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          316,800,000

1,474,017     1,176,987      769.0          1,125.0        -2.34% 793.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          424,114,441

5,351,743     1,171,868      204.8          307.0           -1.36% 217.0 بنك برقان          713,455,313

1,281,393     1,016,541      750.0          966.0           -0.13% 796.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          220,890,000

888,999        1,009,106      860.0          1,850.0        1.43% 1136.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          238,481,967

3,855,192     972,159         210.0          403.0           4.84% 260.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          285,790,070

3,890,501     926,130         201.0          475.0           -2.50% 234.0 شركة االستثمارات الوطنية          186,699,732

366,799        832,962         1,800.0       2,870.0        -3.01% 2221.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          445,922,941

2,115,105     403,088         188.0          247.0           -1.04% 190.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           209,000,000

5,059,138     382,034         68.6            138.0           -3.90% 73.9 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            83,774,322

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 

جيارة شيركة أعييان لإلتصيدر سيهمالر يسيفي السوق •

ريمية قا مة األسهم األعلى تداوال من حييث الواإلستثمار 

ملييون 9.6بريمة تيداول بلغيت تداوالت األسبوع خالل 

124عنيييد سيييعر تيييداوالت األسيييبوع ك لينهيييي بيييذلك .د

الشركة الوطنيية وجا  سهم، %3.3بنسبة مرتاعافلس 

داول بلغيت الثاني بريمية تيبالمركز االستهالكية الرابضة 

تررا مسيتيداوالت األسيبوعلينهي بذلك ك.مليون د5.2

البنيييك األهليييي جيييا  سيييهم ثيييم ، فليييس110سيييعر عنيييد 

ملييون 3.4بالمركز الثالث بريمة تيداول بلغيت الكويتي 

322عنيييد سيييعر تيييداوالت األسيييبوعك لينهيييي بيييذلك .د

%0.9بنسبة متراجعا فلس

يتي الكيييوالبنيييك التجييياري احتيييلفيييي السيييوق الر يسيييي •

968ة المرتبة األولى من حييث الريمية الرأسيمالية بريمي

لمرتبيية باالكييويتيالبنييك األهلييي المتحييدثييم،ك.مليييون د

ك ثم شيركة .مليون د658الثانية بريمة رأسمالية بلغت 

رأسيييمالية بالمرتبييية الثالثييية بريميييةالكويتيييية اإلتصييياالت 

.ك.مليون د576بلغت 

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

77,409,897   9,620,619.6   104.0          203.8           3.33% 124.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          82,340,814

45,607,225   5,153,297.2   96.9            171.9           0.00% 110.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          33,000,000

10,626,740   3,441,609.3   216.2          355.0           -0.92% 322.0 البنك األهلي الكويتي        574,812,109

37,822,668   2,967,182.4   73.0            109.0           -1.03% 77.2 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        296,288,248

27,200,580   2,785,801.0   94.2            140.0           -1.27% 100.7 الشركة التجارية العقارية        185,358,465

4,833,886     2,216,147.5   428.0          578.1           -0.43% 458.0 شركة الصالحية العقارية        246,568,689

14,662,625   2,071,164.5   125.0          212.5           0.71% 141.0 الشركة الوطنية العقارية        279,360,755

14,913,044   1,894,399.1   109.0          179.7           -0.78% 127.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        105,534,898

15,634,813   1,550,051.4   90.9            270.5           -3.30% 93.9 شركة الصفاة لإلستثمار          26,599,587

28,754,791   1,455,275.5   42.5            88.5             2.08% 49.0 شركة المزايا القابضة          30,848,431

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

968 

658 

576 

575 

528 

413 

296 

280 

279 

247 

 -  200  400  600  800  1,000  1,200

البنك التجاري الكويتي

البنك االهلي المتحد

شركة االتصاالت الكويتية

البنك األهلي الكويتي

الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنرلة

(ريةمص.م.ش)الشركة الرابضة المصرية الكويتية 

(ب.م.ش)مجموعة جي اف اتش المالية 

مجموعة الخليج للتامين

الشركة الوطنية العرارية

شركة الصالحية العرارية

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

171,207        5,542.6          31.6            59.1             -11.44% 32.5 الشركة الكويتية العقارية القابضة            6,208,767

20,081          13,942.8        625.0          880.0           -10.53% 671.0 الشركة الوطنية للخدمات البترولية          67,100,000

2,020,511     48,566.2        19.5            37.9             -9.62% 23.5 شركة صكوك القابضة          13,938,908

1,954,476     59,980.5        29.3            98.0             -8.15% 29.3 شركة مينا العقارية            4,014,761

301,574        43,422.6        137.0          310.0           -7.79% 142.0 شركة الشعيبة الصناعية          14,298,235

385,581        23,572.1        55.3            104.0           -6.67% 63.0 الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار          20,316,957

4,860,471     379,233.1      70.1            189.0           -6.63% 74.6 شركة إنوفست )ش.م.ب(          48,095,352

22,995          4,687.2          182.0          318.0           -5.19% 201.0 شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية          76,882,500

7,836,204     78,392.2        9.1              24.2             -4.76% 10.0 شركة رمال الكويت العقارية            3,061,300

1,502            24.3               13.5            69.4             -4.73% 16.1 شركة تصنيف وتحصيل األموال            2,656,500

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

105,357        7,157.9           60.0            136.0           25.00% 75.0 شركة المعادن والصناعات التحويلية          7,500,000

1,824,131     140,701.6       62.3            117.9           22.40% 91.8 شركة أصول لالستثمار        11,616,944

4,340,213     95,802.0         18.1            53.8             18.81% 24.0 شركة التعمير لإلستثمار العقاري          5,760,000

1                   0.7                  555.6          1,400.0        9.97% 695.0 شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم واالسنان      156,375,000

8,664,678     450,074.6       45.5            100.4           8.00% 54.0 شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية        31,056,897

56,198          6,418.8           112.0          196.0           7.76% 125.0 شركة نقل و تجارة المواشي        27,073,822

129,201        14,261.5         74.1            130.0           7.41% 116.0 شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية        13,484,575

986,072        17,156.0         16.2            64.9             6.78% 18.9 شركة الصلبوخ التجارية          1,983,405

21,151          1,321.0           52.0            75.6             6.45% 66.0 شركة منشات للمشاريع العقارية        21,252,000

571,435        31,712.0         49.7            124.0           6.44% 59.5 شركة حيات لإلتصاالت          5,503,750

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

77,409,897   9,620,619.6   104.0         203.8           3.33% 124.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        82,340,814

45,607,225   5,153,297.2   96.9           171.9           0.00% 110.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        33,000,000

37,822,668   2,967,182.4   73.0           109.0           -1.03% 77.2 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      296,288,248

28,754,791   1,455,275.5   42.5           88.5             2.08% 49.0 شركة المزايا القابضة        30,848,431

27,200,580   2,785,801.0   94.2           140.0           -1.27% 100.7 الشركة التجارية العقارية      185,358,465

15,634,813   1,550,051.4   90.9           270.5           -3.30% 93.9 شركة الصفاة لإلستثمار        26,599,587

14,913,044   1,894,399.1   109.0         179.7           -0.78% 127.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار      105,534,898

14,662,625   2,071,164.5   125.0         212.5           0.71% 141.0 الشركة الوطنية العقارية      279,360,755

12,285,557   282,427.1      14.7           99.0             -3.04% 22.3 شركة جياد القابضة          4,098,412

10,626,740   3,441,609.3   216.2         355.0           -0.92% 322.0 البنك األهلي الكويتي      574,812,109

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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ى يجييب مالحظيية أن هييذا التررييير ال يشييكل توصيييات اسييتثمارية أو مييا قذا كييان عليي
فرط للغيرض وقد تم قعداد التررير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص عليه و ال ينبغي االعتماد عليه ألي غرض رخر

لوميات وأعد هذا الترريير للتيداول العيام وتيم ارسياله ليك كعمييل، لغيرض تريديم المع
را  أو بييع وليس المرصود منه عرض أو ترديم المشورة فيما يتعلق بشي. العامة فرط

.أي ورقة مالية

تردتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالترريرهذافيالمعلوماتأنمنالرغمعلى
دقيرةانتكسوا مسترلبشكلمنهابالتحرقنرملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسا رأيبسببالشركةعلىمسشوليةتوجدال.كاملةأوغير

.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرة،غيرأومباشرة

.ع.ك.م.شالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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