Dear Gentlemen,

السادة األعزاء،
تغيي عنوان المقر الرئيىس ر
للشكة
الموضوع :إخطار ر
ً
باإلشارة إىل الموضوع أعاله ،نود أن نحيطكم علما بأن
رشكة كفيك للوساطة المالية بصدد تغيي المقر الرئيىس
الحاىل ر
للشكة:
الكويت – رشق – شارع احمد الجابر – برج العربية –
الدور 26
واالنتقال اىل المقر الجديد المذكور أدناه:
" القبلة  -المنطقة التجارية األوىل – قطعة  – 1قسيمة
العرب – برج خالد – الدور التاسع –
 – 1شارع الخليج
ي
 - 29&28صندوق بريد -20578الصفاة مكتب رقم
 13066الكويت".
الشكة كالمعتاد خالل ر
وستستمر كافة أعمال ر
فية االنتقال
اىل المقر الجديد ر
والييد
للشكة .بما فيها الموقع الرسىم ر
االلكي ى
ر
ون وخطوط التلفونات االرضية ومكاتبنا لدى ى
مبن
يرج تحديث كافة سجالت ر
بورصة الكويت ،وعليه ر
الشكة
إىل المقر الجديد.

Subject: KFIC Financial Brokerage Head
Office Address Change
Referring to the above subject, we would like
to inform you that KFIC Financial Brokerage
Company is in the process of changing the
company’s current head office location:
Kuwait - Sharq - Ahmed Al Jaber Street - Al
Arabiya Tower - Floor 26
Moving to the below mentioned new
location:
 "Qibla - First Commercial Area - Block 1Voucher 1 - Arabian Gulf Street – Khalid
 Tower - 9th Floor - Office No. 28&29Mailbox 20578 - Safaa 13066 Kuwait.
During the transition period all company’s
operations will continue as usual. Including
the official website, e-mail and landlines and
our offices in Boursa Kuwait Building, please
update all company’s related records
according to the new address.
All correspondences and notifications will be

ً
علما بانه سيتم استالم كافة المراسالت واالخطارات عىل
ً
العنوان الجديد المذكور أعاله اعتبارا من تاريخه.



للتواصل مع خدمة العمالء عىل األرقام
التالية22269458 – 22269497- 22269459:
ئيىس عىل الرقم 22275989 :
والمقر الر ي

received at the new address mentioned
above as of that date.
To contact customer service on the
following numbers: 22269458- 22269497
22269459
headoffice at: 22275989

ر
االحيام والتقدير ،،
وتفضلوا بقبول وافر





Best Regards,
عـبـدالـلـطـيـف سـعـد الـدوسـري

نـائـب رئـيـس مـجـلـس اإلدارة والـرئـيـس الـتـنـفـيـذي

