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النفط وا�مالية العامة

2021أغسطس 

الشهر انتهى2021أغسطسشهر بانتهاء
،2021/2022الحاليةا�ماليةالسنةمنالخامس

هر لشالكوييتالنفطبرميلسعر معدلوبلغ
أعلىوهوأمر�كي،دوالر 71.4نحوأغسطس

تنهنسببماأيللبرميلأمر�كيدوالر 26.4بنحو
فيالجديداالفترايضالسعر عن%58.6نحو

أمر�كيدوالر 45والبالغالحاليةا�موازنة
 وأعلىللبرميل،

ً
عنأمر�كيدوالر 41.4بنحوأيضا

ائتنةالفا�ماليةللسنةاالفترايضالسعر معدل
.للبرميلأمر�كيدوالر 30والبالغ

اليت2020/2021الفائتنةا�ماليةالسنةوكانت
تحقققدالفائتمارسشهر بنهايةانتهت
43.5ونحبلغسعر معدلالكوييتالنفطلبرميل

لشهر البرميلسعر ومعدلأمر�كي،دوالر 
معدلعن%63.9بنحوأعلى2021أغسطس

بنحوىوأدنالفائتنة،ا�ماليةللسنةالبرميلسعر 
التعادلسعر عنللبرميلأمر�كيدوالر 18.6

أمر�كيدوالر 90البالغالحاليةللموازنةالجديد
 
ً
إيقافوبعدا�مالية،وزارةلتقديراتوفقا

لصالحاإليراداتجملةمن%10الـاستقطاع
.القادمةاألجيالاحتيناطي

تإيراداحققتقدالكويتتكونأنويفترض
1.3نحوقيمتهبماأغسطسشهر فينفطية

استمرار افترضناوإذاكوييت،ديننار مليار 
ووه-حاليهماعلىواألسعار اإلنتناجمستويي

لغتبأنا�متوقعفمن-يتحققالقدافتراض
تكاليفخصمبعدالنفطيةاإليراداتجملة

15.2نحوالحاليةا�ماليةالسنة�مجملاإلنتناج
6.1بنحوأعلىقيمةوهيكوييت،ديننار مليار 
وازنةا�مفيا�مقدرةتلكعنكوييتديننار مليار 

مليار 9.1نحووالبالغةالحاليةا�ماليةللسنة
ديننار مليار 1.8نحوإضافةومع.كوييتديننار 

إيراداتجملةستبلغنفطية،غير إيراداتكوييت
ديننار مليار 17نحوالحاليةا�ماليةللسنةا�موازنة

.كوييت

تخفيضالوزراءمجلسبقرار االلتزامتموإذا
أي،%10عنيقلالبماالحاليةا�موازنةنفقات
ديننار مليار 20.7نحويقاربماإ�ىتعديلها

ندعا�مصروفاتاعتماداتكانتأنبعدكوييت
أنا�محتملفمنكوييت،ديننار مليار 23نحو

ا�ماليةللسنةالعامةا�موازنةتسجل
2021/2022 

ً
.كوييتديننار مليار 3.7قيمتهعجزا

اتوتصرفقراراتفكلمستبعدالتزامولكنه
العجز يبلغأنا�متوقعمنلذلكتنناقضه،الواقع

وأداءالحاليةا�موازنةتقديراتوفقاالفترايض
ديننار مليار 6نحوالفائتنةالخمسةالشهور 
العملبدءعندا�مقدر عنوانخفاضهكوييت،

ضلفالففيه،العامةلإلدارةفضلالبا�موازنة
.النفطأسعار لتماسكيعودكله
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 أكثر أغسطسشهر أداءكان
ً
أداءبمقارنةنشاطا

لالتداوقيمةمعدلارتفعحيثيوليو،شهر 
.اراألسعمؤشراتلجميعإيجابيأداءمعاليو�

%3.7بنحواألولالسوقمؤشر ارتفعفقد
 وارتفع،%1.3بنحوالرئييسالسوقومؤشر 

ً
أيضا

نالسوقيأداءحصيلةوهـوالعامالسوقمؤشر 
الرئييسالسوقمؤشر ارتفعوكذلك،%3.1بنحو

.%1.1بنحو50

طسأغسفيا�مطلقةالبورصةسيولةوارتفعت
نحوولةالسيبلغتحيثيوليو،بسيولةمقارنة
ىمستومنمرتفعةكوييتديننار مليار 1.273
.ليويوشهر لسيولةكوييتديننار مليون751.9

لشهر اليو�التداولقيمةمعدلوبلغ
أيكوييت،ديننار مليون60.6نحوأغسطس

القيمةتلكمعدلمستوىعن%29بنحوبارتفاع
غوبل.كوييتديننار مليون47البالغيوليولشهـر 

األو�ىالثمانينةالشهور فيالبورصةسيولةحجم
نحو)عمليوم159فيأي(الجاريالعاممن

قيمةمعدلوبلغكوييت،ديننار مليار 8.495
ديننار مليون53.4نحوللفترةاليو�التداول
 كوييت،

ً
قيمةبمعدلمقارنة%54.3بنحومرتفعا

البالغ2020عاممنذاتهاللفترةاليو�التداول
ثانيالالربعوكانكوييت،ديننار مليون34.6نحو
 ومرتفالجائحة،أزمةبدايةالسابقالعاممن

ً
عا

 
ً
ذلكبمستوىقورنماإذا%20.2بنحوأيضا

مليون44.4نحوالبالغ2020عاملكاملا�معدل
.كوييتديننار 

شير تالعامبدايةمنذالسيولةتوجهاتوالزالت
ىسوتحصللما�مدرجةالشركاتنصفأنإ�ى

50ضمنهاالسيولة،تلكمنفقط%2.8على
،السيولةتلكمنفقط%0.5بنحوحظيتشركة

الشركاتأما.تداولأيدونمنشركات5و
قيمتهاشركة12حظيتفقدالسائلة،الصغيرة

الشركاتقيمةإجما�يمن%2.9تبلغالسوقية
البورصة،سيولةمن%21.8نحوعلىا�مدرجة

حرميالزالالكبير السيولةنشاطأنيع�ذلك

وعلىمنها،ا�مدرجةالشركاتنصفنحو
قيمتهاشركاتإ�ىبقوةيميلالنقيض،
علىالسيولةتوز�عأما.ضئيلةالسوقية
فكان،2021أغسطسشهر خ�لالسوقين

:كالتا�ي

)شركة25(األولالسوق
ديننار مليون788.1بنحواألولالسوقحظي

البورصة،سيولةمن%61.9نسبتنهماأوكوييت
)شركة12(شركاتهنصفنحوحظيتوضمنه

كاملمن%53.5ونحوسيولتهمن%86.4على
ماعلىاآلخر النصفحظيبينماالبورصة،سيولة

معدلوبلغ.سيولتهمن%13.6نحوأوتبقى
8يتحظحيثعا�ي،مستوىفيهالسيولةتركز 

وبلغ.سيولتهمن%74.2نحوعلىضمنهشركات
ةقيمإجما�يمناألولالسوقتداوالتنصيب

مناألو�ىالثمانينةللشهور البورصةتداوالت
.%62.5نحوالجاريالعام

)شركة140(الرئييسالسوق
نحوأوكوييتديننار مليون484.6بنحوحظي
%20حظيتوضمنهالبورصة،سيولةمن38.1%

بينماسيولته،من%86.2علىشركاتهمن
من%13.8بنحوشركاتهمن%80اكتفت

لةغربعلىيعملسوفالزمنووحده.سيولته
مايظلوخيارهاالسائلة،غير ا�مدرجةالشركات

يبنصوبلغ.انسحابهاأوسيولتهاز�ادةبينن
قيمةإجما�يمنالرئييسالسوقتداوالت

العاممناألو�ىالثمانينةالشهور خ�لالتداوالت
.%37.5نحوالجاري

األولالسوقينبيننالسيولةتوز�عقورنماوإذا
 نرىوالرئييس،

ً
ولةالسينصيبفيتحسنا

الجاريالعاممنمىض�ماالرئييسللسوق
كانحينها،2020عاملكاملبتوز�عهامقارنة
 %83.6األولالسوقنصيب

ً
لسيولة%16.4تاركا

.استمرإنجيدتطور وذلكالرئييس،السوق
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 ا�مركزيالكويتبنكنشر 
ً
حولأوليةأرقاما

األرقاموكذلك،2020لعاما�مدفوعاتميزان
أنإ�ىاألرقامهذهوتشير .2019لعاما�معدلة

مليار 6.858نحوبلغقدالجاريالحسابفائض
دوالر مليار 22.4نحويعادلماأيكوييتديننار 

 مقابلأمر�كي،
ً
10.125ونحقيمتهبلغتفائضا

والحساب.2019عامفيكوييتديننار مليار 
خلودوالخدماتالسلعميزانيمنيتكونالجاري

والخاص،العامالقطاعينفياالستثمار 
.للقطاعينالجار�ةوالتحوي�ت

ننبيالفرق(السلعيا�ميزانفائضوانخفض
حونإ�ى)السلعيةوالوارداتالصادراتقيميت
مليار 10.717نحومنكوييتديننار مليار 4.736

مليار 5.981بنحوبانخفاضأيكوييت،ديننار 
جانبففي.%55.8نحوونسبتنهكوييتديننار 

تالصادراقيمةانخفضتالسلعية،الصادرات
أيكوييتديننار مليار 10.958نحوإ�ىالنفطية

الصادراتجملةمن%89.3نحونسبتنهما
مليار 17.827نحومن،2020عامفيالسلعية

جملةمن%90.8نحونسبتنهماأيكوييتديننار 
بنسبةأي2019عامفيالسلعيةالصادرات

قيمةوسجلت،%38.5نحوبلغتانخفاض
 السلعيةالواردات

ً
.%15.5بنحوانخفاضا

فياالستثمار دخلصافيقيمةوانخفضت
مليون185قيمتهبماوالخاصالعامالقطاعين

تلككانتأنفبعد،%1.7وبنسبةكوييتديننار 
عامفيكوييتديننار مليار 10.856نحوالقيمة

 انخفضتأي،2019
ً
مليار 10.671نحوإ�ىقلي�

.2020عامفيكوييتديننار 

عةبضإ�ىا�مركزيالكويتبنكجداولوتشير 
لينالعامتحوي�تمثلمهمة،أنهانعتقدأرقام

5.290نحوبلغتواليت2020عامفيالخارجإ�ى
مليار 17.3نحويعادلماأيكوييتديننار مليار 
ديننار مليار 5.704بنحومقارنةأمر�كي،دوالر 

.)%7.3-(2019عامفيكوييت

امالعبقطاعيهاالكويتتكونأنويفترض
 حققتقدوالخاص

ً
هااستثماراتفيفائضا

كوييت،ديننار مليار 6.472نحوببلوغهالخارجية
كوييتديننار مليار 9.436نحوبلغبفائضمقارنة

تاستثماراالفائضهذاويشمل،2019عامفي
ديننار مليار 2.333بنحوالخارجفيمباشرة

نميزاأنإ�ىالجداولخ�صةوتشير .كوييت
 2020عامخ�لحقققدا�مدفوعات

ً
بلغفائضا

ضبفائمقارنةكوييت،ديننار مليار 2.553نحو
ديننار مليون817نحوالبالغ2019عامخ�ل

.كوييت
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منلاألوللنصفأعمالهنتنائجبرقانبنكأعلن
البنكربحصافيأنإ�ىتشير واليتالحا�يالعام

مليون25.16نحوبلغقد)الضرائبخصمبعد(
ديننار مليون1.04نحوقدرهبارتفاعكوييت،ديننار 

الفترةمعمقارنة%4.3يعادلماأوكوييت
24.12نحوحينهاوالبالغ2020عاممننفسها
فاعارتفيالسببويعود.كوييتديننار مليون
اتاإليرادإجما�يارتفاعإ�ىالصافية،األرباح

فاتا�مصروإجما�يانخفاضمقابلالتشغيلية
للبنكليالتشغيالربحارتفعوعليه،.التشغيلية

ديننار مليون6.24بنحو)ا�مخصصاتخصمقبل(
 ،%10.3بنسبةأوكوييت

ً
67.10نحوإ�ىوصوال

مليون60.86بنحومقارنةكوييتديننار مليون
.كوييتديننار 

اإليراداتإجما�يارتفعالتفاصيل،وفي
أيكوييتديننار مليون4.4بنحوالتشغيلية

ديننار مليون112نحوبلغحين،%4.1بنسبة
كوييتديننار مليون107.6بنحومقارنةكوييت
نتيجةذلكوتحقق.2020عاممننفسهاللفترة
أهمها،التشغليةاإليراداتبنودغالبينةارتفاع

مليون9.4بقيمةاالستثمار إيراداتصافيبنند
بنندارتفاعوكذلك،%206.8وبنسبةكوييتديننار 

كوييتديننار مليون2.7بنحوأخرىإيرادات
صافيبنندانخفضبينما.%36.3وبنسبة
أيكوييتديننار مليون12.5بنحوالفوائدإيرادات

 ،%16.8نسبتنهما
ً
مليون61.5نحوإ�ىوصوال

ديننار مليون74نحوعندكانأنبعدكوييتديننار 
.كوييت

ا�مصروفاتإجما�يانخفضأخرى،جهةمن
أوكوييتديننار مليون1.8بقيمةالتشغيلية

ديننار مليون44.9نحوبلغعندما،%3.9بنسبة
كوييتديننار مليون46.7بنحومقارنةكوييت
.تا�مصروفابنودجميعانخفاضنتيجةوذلك

إ�ىليةالتشغيا�مصروفاتإجما�ينسبةوبلغت
أنبعد%40.1نحوالتشغيليةاإليراداتإجما�ي

ا�مخصصاتجملةوارتفعت.%43.4نحوكانت
،%18.8نحوأوكوييتديننار مليون6.1بنحو

كوييتديننار مليون38.8نحوبلغتعندما
ندماعالفائتالعاممننفسهابالفترةمقارنة

وعليه،.كوييتديننار مليون32.7نحوبلغت
مقارنة%20نحوإ�ىالربحصافيهامشارتفع
.2020عاممنا�مماثلةالفترةخ�ل%16.5بنحو

إجما�يانخفاضا�ماليةالبيناناتوتظهر 
كوييتديننار مليون160.4بنحوالبنكموجودات

ديننار مليار 6.946نحولتبلغ،%2.3نسبتنهماأو
فيكوييتديننارمليار 7.106نحومقابلكوييت

ديننار مليون163بنحووانخفض،2020عامنهاية
تمتلو،%2.3نحوبلغتبنسبةأيكوييت
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نماألولللنصفا�موجوداتبإجما�يمقارنتنه
ديننار مليار 7.109نحوبلغحين2020عام

القروضمحفظةحجموانخفض.كوييت
ديننار مليون106قيمتهبماللعم�ءوالسلفيات

 ،%2.4نسبتنهبماأيكوييت
ً
نحوإ�ىوصوال

إجما�يمن%61(كوييتديننار مليار 4.239
ديننار مليار 4.345بنحومقارنة)ا�موجودات

في)ا�موجوداتإجما�يمن%61.1(كوييت
نحوأي%3.9بنحووانخفض،2020عامنهاية

نفسهابالفترةمقارنةكوييتديننار مليون172.4
ديننار مليار 4.412نحوبلغحين2020عاممن

وبلغت.)ا�موجوداتإجما�يمن%62.1(كوييت
�يإجماإ�ىوالسلفياتالقروضإجما�ينسبة

.%80بنحومقارنة%85.5نحوواألرصدةالودائع
،وانخفض

ً
نسبةبا�معادلوالنقدالنقدبنندأيضا

 كوييت،ديننار مليون61بنحوأو7.4%
ً
إ�ىوصوال

من%10.9(كوييتديننار مليون758.5نحو
عامنهايةفيكانأنبعد)ا�موجوداتإجما�ي

من%11.5(كوييتديننار مليون819.5نحو2020
أو%18بنحووانخفض،)ا�موجوداتإجما�ي

نحومعمقارنةكوييتديننار مليون166.1بنحو
إجما�يمن%13(كوييتديننار مليون924.6

العاممننفسهاالفترةفي)ا�موجودات
.ا�مايض

ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
 انخفاضسجلتقد)ا�ملكيةحقوقاحتساب

ً
ا

تنهونسبكوييتديننار مليون150.8قيمتهبلغت
كوييتديننار مليار 6.076نحوإ�ىلتصل،2.4%
ايةنهفيكوييتديننار مليار 6.226كانتأنبعد
نمنفسهاالفترةمعمقارنتهاوعند.2020عام

 ن�حظالسابق،العام
ً
119.1وبنحوانخفاضا

بلغتحين%1.9نسبتنهماأوكوييتديننار مليون
وبلغت.كوييتديننار مليار 6.195نحوآنذاك
إجما�يإ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبة

.%87.1بنحومقارنة%87.5نحوا�موجودات

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
ربحيةمؤشراتكلأنإ�ىسنوي،أساسعلى

 سجلتقدالبنك
ً
نفسهارةالفتمعمقارنةارتفاعا

معدلعلىالعائدمؤشر ارتفعإذ.2020عاممن
البنكبمساه�الخاصا�مساهمينحقوق

)ROE(مؤشر وارتفع.%6.2مقابل%7نحوإ�ى
إ�ىليصل)ROC(البنكرأسمالمعدلعلىالعائد

،وارتفع.%18.4عندكانأنبعد%18.7نحو
ً
أيضا

)ROA(البنكموجوداتمعدلعلىالعائدمؤشر 
 %0.72نحوإ�ىليصل

ً
.%0.69بنحوقياسا

فلس7.6نحوإ�ى)EPS(السهمربحيةوارتفعت
مضاعفمؤشر وبلغ.فلس5.8معمقارنة
14.9نحو)P/E(الواحدالسهمربحية/السعر
،)تحسنأي(ضعف16.9بنحومقارنةضعف

(EPS)السهمربحيةارتفاعنتيجةذلكوتحقق
للسعر أقلنسبيارتفاعمقابل%31بنحو

وبلغ.%15.3وبنحوللسهمالسوقي
)P/B(الدفتر�ةالقيمة/السعرمضاعفمؤشر

انفسهللفترةمرة0.7بنحومقارنةمرة0.9نحو
.السابقالعاممن
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5
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

7

،ا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
هماألسقيمةمنكلمؤشر انخفضحيثمختلطا

العامر ا�مؤشوقيمةا�مبرمةالصفقاتعددمؤشر ارتفعبينماا�متداولة،األسهموكميةا�متداولة
قدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت.)الشالمؤشر (

ا�مايض،األسبوعإقفالعن%0.3ونسبتنهنقطة1.7قيمتهبلغتبارتفاعنقطة،601.4نحوبلغت
 وظل

ً
.2020عامنهايةإقفالعن%23.3يعادلماأينقطة113.6بنحومرتفعا

رأت وتوضح الجداول التالية التغيرات اليت ط
ائتعلى أداء مؤشرات التداول خ�ل األسبوع الف

التغير نالثالث والث�ثواألسبوع الرابع والث�ثوناألسبوع
البينان

% 2021/08/26 2021/09/02

5 5 عدد أيام التداول

%0.3 599.7 601.4 )شركة30قيم (مؤشر الشال 

%0.3 6,791.4 6,813.1 مؤشر السوق العام

322,661,861 314,473,442 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

%2.5- 64,532,372 62,894,688 )ك.د(ا�معدل اليو� 

1,705,315,505 1,590,414,148 كمية األسهم ا�متداولة
)أسهم(

%6.7- 341,063,101 318,082,830 )أسهم(ا�معدل اليو� 

56,750 57,325 عدد الصفقات

%1.0 11,350 11,465 ا�معدل اليو� لعدد 
الصفقات



8

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%10.4 32,601,618 بنك الكويت الوط�

%10.0 31,557,745 بيت التمويل الكوييت

%6.7 20,931,353 شركة االتصاالت ا�متنقلة

%5.8 18,201,027 بنك وربة

%5.7 17,772,879 شركة عقارات الكويت

%38.5 121,064,623 اإلجما�ي
نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%41.7 131,255,289 قطاع البنوك

%18.7 58,947,689 قطاع الخدمات ا�مالية

%16.7 52,398,699 قطاع العقار

%10.4 32,714,970 قطاع الصناعة

%7.2 22,754,008 قطاع االتصاالت

الثالث  والث�ثوناألسبوع الرابع  والث�ثوناألسبوع
البينان

2021/08/26 2021/09/02

24 15 عدد شركات ارتفعت أسعارها

5 13 عدد شركات انخفضت أسعارها

2 2 عدد شركات لم تتغير أسعارها

31 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2021/09/022021/08/26%2020%
684.1683.40.1579.718.0بنك الكويت الوط�1
178.09.6(0.9)195.0196.7بنك الخليج2
520.1516.00.8516.00.8البنك التجاري الكوييت3
136.812.1(0.9)153.3154.7البنك األهلي الكوييت4
236.79.1(1.3)258.3261.7بنك الكويت الدو�ي5
393.5383.82.5318.123.7البنك األهلي ا�متحد6
262.6256.82.3227.715.3بنك برقان7
3,097.83,078.10.62,276.136.1بيت التمويل الكوييت8

688.9686.10.4565.621.8قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
137.15.3(1.9)144.4147.2شركة التسهي�ت التجار�ة9

179.6119.0(3.0)393.4405.4شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
247.9247.90.0169.945.9شركة االستثمارات الوطنينة11
(3.1)416.7(2.5)403.6414.1شركة مشار�ع الكويت القابضة12
130.5103.925.666.396.8شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

230.1229.60.2188.921.8قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
94.694.60.084.911.4شركة الكويت للتأمين14
772.2763.51.1495.156.0مجموعة الخليج للتامين15
209.1208.70.2185.312.8الشركة األهلية للتأمين16
123.2122.30.770.574.8شركة وربة للتأمين17

241.3239.60.7178.835.0قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
272.3264.72.9206.132.1شركة عقارات الكويت18
95.944.6(0.7)138.7139.7شركة العقارات ا�متحدة19
219.7193.8(1.9)645.5657.7الشركة الوطنينة العقار�ة20
2,168.32,144.11.12,031.06.8شركة الصالحية العقار�ة21

363.5363.40.0229.958.1القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
157.238.4(1.7)217.6221.4)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
366.3349.74.7348.25.2شركة أسمنت الكويت23
326.9320.52.0301.88.3ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

213.1211.30.9181.017.7القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
487.1478.31.8470.83.5شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
3,990.063.2(0.1)6,512.06,518.5للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(1.1)1,153.0(0.8)1,140.51,149.9شركة االتصاالت ا�متنقلة27
20.6108.3(0.5)42.943.1)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

1,416.230.7(0.3)1,850.61,856.2قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
155.0152.51.6146.75.7شركة نقل وتجارة ا�موايش29

452.4451.80.1450.40.4قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
(8.5)551.8(14.3)504.7588.6ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

146.217.3(2.4)171.5175.7الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
601.4599.70.3487.823.3مؤشــــــر الشــــــــال

9

شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي



https://www.alshall.com/
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