
المخثر

الحرضئ العذظغئ اقجاعقضغئ الصابدئ ش.م.ك.ع.

طثغر ا�خثار ووضغض اقضاااب 
حرضئ اقجابمارات العذظغئ ش.م.ك.ع.

أجؤطئ حائسئ تعل اقضاااب شغ زغادة رأس طال

الحرضئ العذظغئ اقجاعقضغئ الصابدئ ش.م.ك.ع ("الحرضئ")

إسثاد طثغر ا�خثار ووضغض اقضاااب

حرضئ اقجابمارات العذظغئ ش.م.ك.ع.

طظ غمطك تص اقضاااب شغ تصعق افولعغئ لقضاااب 
شغ زغادة رأس طال الحرضئ؟

طساعمع الحرضئ المسةطغظ شغ 22 غعظغع 2022 أو 
أختـــاب تصعق افولعغئ وطســـاعمغظ جثد شغ تال 

تعشر أجعط إضاشغئ

طا عغ الثغـــارات المااتئ لطمســـاعط لطاخرف شغ 
تصعق افولعغئ الاغ غماطضعا؟

غماطك المساعط سثد طظ الثغارات: 
1. اقضاااب شغ أجعط زغادة الحرضئ. أو

2. بغع تصعق افولعغئ طظ خقل بعرخئ الضعغئ
3. الاظازل دون طصابض طظ خقل المصاخئ غسصط تص 
     المساعط شغ أولعغئ اقضاااب بالاظاجإ شغ تال 

     الاظازل أو الئغع 

2

3

طا عغ خغارات المحـــاري شـــغ الاخرف شغ تصعق 
افولعغئ الاغ اظاصطئ إلغه؟

1. اقضاااب شغ زغادة رأس طال الحرضئ خقل شارة 
    اقضاااب، أو

2. بغسعا طظ خقل بعرخئ الضعغئ شغ الفارة طا بغظ
    23 غعظغع إلى 30 غعظغع 2022
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طا عع رطج الاثاول لتصعق أولعغئ أجـــعط الحرضئ 
وأوصات الاثاول بعا وطثة الاسعغئ؟

KW0000560076  :رطج الاثاول
أوصـــات الاثاول: أبظاء جـــاسات الاثاول الرجـــمغ 

لطسعق 
T+3 :الاسعغئ

وجـــغاط إلشـــاء إدراج تصـــعق افولعغـــئ بمةرد 
ا�شخاح سظ ظاائب اقضاااب
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ضغش غاـــط اتاســـاب الســـسر المرجســـغ لتصعق 
افولعغئ؟

جسر إصفال الســـعط شغ الغعم السابص لئثء تثاول 
تصعق افولعغئ - جسر اقضاااب (100 شطج ضعغاغ)
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تظئغه
غةإ سطى المساعط صراءة طراجسئ ظحرة اقضاااب واجاحارة حثخًا طرخص به 

له لاصثغط المحعرة بثخعص اقجابمار 
غمضظ التخعل سطى ظحـــرة اقضاااب طظ خقل زغارة طعصع اقجابمارات العذظغئ 

 www.nic.com.kw
أو طعصع الحرضئ العذظغئ اقجاعقضغئ الصابدئ

www.nccikw.com 
أو طعصع بعرخئ الضعغئ

 www.boursakuwait.com.kw

 •

 •

طاعغ ظسئئ اقضاااب لضض طساعط؟
233% تصرغئـــًا طظ افجـــعط الممطعضـــئ طظ صئض 

المساعط شغ 22 غعظغع 2022
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طا عغ ذرغصئ اقضاااب؟
1. طظ خقل المعصع ا�لضاروظغ  

  www.ipo.com.kw    
2. أو تطئغص الععاتش الثضغئ) Kuwait IPO سطى 

IOS ظزاطغ افظثروغث و    
3. أو سظ ذرغص طراجسئ وضغض المصاخئ وا�غثاع، 
    برج أتمث، حارع الثطغب السربغ، الثور الثاطج
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طا عع جسر اقضاااب؟
100 شطسًا لطسعط العاتث
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عض غةعز اقضاااب شغ أجعط إضاشغئ؟
ظسط، بحرط اقضاااب بضاطض أجعط افولعغئ
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طـــا شاـــرة اقضاااب شغ أجـــعط زغـــادة رأس طال 
الحرضئ؟

طظ 23 غعظغع 2022 إلى 7 غعلغع 2022
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