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بحوث كامكو
     سوق الكويت لألوراق المالية : إعالنات أرباح الشركات للربع االول من عام 2017

  الشركة( األرقام بالمليون ديناركويتي
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (فلس كويتي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (فلس كويتي)

1.172.34%0.2700.540100.0شركة المقاوالت والخدمات البحرية507

(1.04)(1.13)%8.0(0.207)(0.225)شركة سنرجي القابضة606

1.2318.51شركة المجموعة البترولية المستقلة608

25.3141.26%1.4162.30863.0الشركة الوطنية للخدمات البترولية617

NM1.28(0.41)(0.305)0.957شركة بيت الطاقة القابضة627

4.28210.33الشركة الخليجية لالستثمار البترولي629

1.88شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة*633

(%71.9)8.322.34قطاع النفط والغاز

3.8535.48%0.5925.459821.5شركة السكب الكويتية511

30.9417.54(%43.8)16.1039.043شركة بوبيان للبتروكيماويات*514

15.76شركة الكوت للمشاريع الصناعية 517

12.7917.59%13.36818.36537.4شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية526

%31.6532.873.8قطاع المواد االساسية

0.151NM(0.84)1.06(0.120)شركة مجموعة الخصوصية القابضة2010

7.297.85%5.2025.6017.7شركة أسمنت الكويت503

شركة صناعات التبريد والتخزين504

15.0024.00%3.2045.02556.8شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية505

10.287.87(%23.5)1.8531.418شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن506

35.3136.01%3.5393.6092.0شركة أسمنت بورتالند كويت508

7.937.96%0.6300.6320.4شركة الشعيبة الصناعية 509

0.221.84%0.0170.137717.0شركة المعادن والصناعات التحويلية510

12.8012.87%3.8543.8750.5شركة أسيكو للصناعات 512

شركة الخليج لصناعة الزجاج515

4.901.50(%69.6)0.4150.126شركة أسمنت الهالل516

الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف518

3.101.40(%55.7)0.0950.042الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء519

3.042.37(%21.8)1.0640.832شركة الصناعات الوطنية 520

(2.97)(0.404)شركة المعدات القابضة522

0.0860.97الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية524

0.0541.81الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس525

0.179NM(0.44)1.76(0.045)شركة الصلبوخ التجارية 527

11.3912.69%13.10514.55911.1أجيليتي603

5.006.10%1.2411.50121.0المجموعة التعليمية القابضة*607

0.1480.60الشركة الوطنية للتنظيف609

شركة سيتي جروب612

1.872.77%0.4940.73147.9شركة رابطة الكويت والخليج للنقل614

3.843.00(%22.0)0.3780.295الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت618

51.0059.00%6.1977.13815.2شركة هيومن سوفت القابضة623

4.3510.44%1.7984.314140.0شركة نفائس القابضة625

شركة صفوان للتجارة والمقاوالت628

0.0200.510NM0.5515.84شركة االمتيازات الخليجية القابضة630

(2.30)(2.80)%18.2(0.643)(0.786)الشركة الوطنية للميادين632

0.510NM(5.03)3.79(0.616)شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت635

(0.18)(0.055)شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت639

24.2827.72%1.9062.17614.2شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية640

3.175.88%3.0505.59883.5أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات*642

1.809.47%0.2951.550425.5شركة مبرد للنقل 650

2.832.97%1.8381.9506.1شركة كي جي ال لوجستيك 658

1.751.75%0.9470.9692.3شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية804

0.000.00%0.3300.675104.6شركة أسمنت الخليج805

5.113.24(%36.5)1.8551.177شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة806

39.0029.00(%24.2)1.3771.043شركة صناعات أسمنت الفجيرة807

0.000.00(%28.5)0.9080.649شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت األبيض808

%53.8766.3323.1قطاع الصناعة

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)



     سوق الكويت لألوراق المالية : إعالنات أرباح الشركات للربع االول من عام 2017

  الشركة( األرقام بالمليون ديناركويتي
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (فلس كويتي)
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ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

6.506.78%0.1950.2044.3الشركة الكويتية للمسالخ619

الشركة الوطنية للمسالخ626

2.750.76(%72.3)0.1440.040شركة النخيل لإلنتاج الزراعي637

4.376.94%0.9141.45258.9شركة نقل و تجارة المواشي701

NM7.09(0.96)(0.271)2.005شركة دانة الصفاة الغذائية702

38.8042.80%15.19316.72910.1الشركة الكويتية لألغذية704

16.6817.08%5.1935.3182.4شركة ميزان القابضة823

(%0.7)23.6423.47قطاع السلع االستهالكية

13.4918.84%1.3721.91539.6شركة المواساة للرعاية الصحية 643

1.53810.25شركة التقدم التكنولوجي 652

1.530.37(%76.1)0.2780.066شركة ياكو الطبية 653

(%37.8)3.191.98قطاع الرعاية الصحية

27.1334.28%2.5593.22626.1شركة السينما الكويتية الوطنية601

8.502.40(%71.4)0.4810.137شركة الفنادق الكويتية602

0.800.37(%53.5)0.4490.209شركة مركز سلطان للمواد الغذائية610

(1.74)(2.33)%7.8(0.064)(0.070)الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني615

11.8912.91%1.4421.5668.6شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني*620

0.727NM(3.37)1.19(2.050)شركة ايفا للفنادق والمنتجعات634

2.893.65%1.1501.45326.3الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود645

3.753.02(%19.6)0.6890.554الشركة الكويتية للمنتزهات651

NM20.05(4.74)(0.948)4.009شركة طيران الجزيرة654

2.993.05%1.1981.2242.1شركة السور لتسويق الوقود655

2.192.18(%0.3)0.2400.239شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية 657

شركة النوادي القابضة659

5.811.94(%66.6)1.3460.450شركة مجموعة الراي االعالمية 660

0.030.02(%21.1)0.0030.002شركة زيما القابضة661

شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية705

0.000مجموعة كوت الغذائية706

(%23.3)11.458.78قطاع الخدمات االستهالكية

10.0010.00%37.25138.2292.6زين605

20.3825.79%10.21212.92626.6الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة613

NM0.19(0.41)(0.357)0.163شركة هيتس تيليكوم القابضة621

19.6519.95%9.8159.9651.5شركة االتصاالت الكويتية 822

%57.4460.765.8قطاع اإلتصاالت

14.0015.00%78.93585.3558.1 بنك الكويت الوطني101

3.003.00%8.7669.3586.8بنك الخليج102

5.200.50(%89.8)7.7680.795البنك التجاري الكويتي103

5.005.00%7.7578.5119.7البنك األهلي الكويتي104

10.0010.30%15.59216.0042.6البنك االهلي المتحد - الكويت105

7.218.13%6.7307.58712.7بنك الكويت الدولي106

4.105.80%14.28817.81324.7بنك برقان107

6.016.79%34.10438.58813.1بيت التمويل الكويتي108

4.014.70%9.09710.65817.2بنك بوبيان 109

0.331.30%0.3281.304297.6بنك وربة821

6.406.40%47.16848.6393.1البنك األهلي المتحد - البحرين818

0.120.06(%52.3)0.3670.175شركة اإلثمار القابضة820

%230.90244.796.0قطاع البنوك

18.7324.58%3.4614.54231.2شركة الكويت للتأمين301

18.4415.73(%14.7)3.3022.817مجموعة الخليج للتأمين302

17.1914.68(%14.6)3.3742.883الشركة األهلية للتأمين303

1.4829.14شركة وربة للتأمين304

6.245.66(%9.7)0.9360.845شركة إعادة التأمين الكويتية305

3.208.91%0.3420.951178.4شركة األولى للتأمين التكافلي306

3.022.21(%26.9)0.3310.242شركة وثاق للتأمين التكافلي307

11.006.00(%47.6)0.7750.406الشركة البحرينية الكويتية للتأمين812

(%9.4)14.0012.69قطاع التأمين



     سوق الكويت لألوراق المالية : إعالنات أرباح الشركات للربع االول من عام 2017

  الشركة( األرقام بالمليون ديناركويتي
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (فلس كويتي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (فلس كويتي)

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

(1.55)(1.14)(%35.6)(0.883)(0.651)شركة صكوك القابضة239

2.071.84(%11.1)1.8711.664شركة عقارات الكويت401

1.821.08(%40.6)1.9521.159شركة العقارات المتحدة402

3.864.04%3.6163.7874.7الشركة الوطنية العقارية403

6.309.40%3.0844.61849.8الشركة الصالحية العقارية404

13.8014.90%5.5966.0187.6شركة التمدين العقارية406

4.186.21%0.7331.08948.5شركة أجيال العقارية الترفيهية408

(1.01)(0.60)(%69.3)(0.219)(0.130)شركة المصالح العقارية409

(1.01)(1.32)%23.6(0.510)(0.667)الشركة العربية العقارية410

0.310.39%0.1400.17625.5شركة اإلنمــاء العقارية*412

12.8912.92%12.00912.0610.4شركة المباني413

4.107.00%1.3722.35071.3شركة إنجازات للتنمية العقارية414

(0.08)(0.05)(%71.5)(0.049)(0.029)شركة مجموعة المستثمرون القابضة416

0.022NM(1.97)0.15(0.304)الشركة الدولية للمنتجعات417

1.902.23%3.3613.92916.9الشركة التجارية العقارية418

0.0100.08شركة سنام العقارية419

0.501.30%0.2030.537164.7شركة أعيان العقارية420

1.301.58%0.2790.33419.7شركة عقار لالستثمارات العقارية421

0.180.26%0.0350.04838.4الشركة الكويتية العقارية القابضة422

3.003.07%1.8601.9092.6شركة المزايا القابضة423

0.0640.16شركة الدار الوطنية للعقارات424

(0.32)(0.294)شركة الثمار الدولية القابضة*425

0.080.29%0.0290.107268.3شركة التجارة واالستثمار العقاري 427

0.243NM(2.20)1.05(0.506)شركة التعمير لالستثمار العقاري428

3.043.65%0.7530.90320.0شركة أركان الكويت العقارية*429

3.041.07(%64.7)0.7760.274شركة األرجان العالمية العقارية431

(0.09)(0.04)(%122.5)(0.102)(0.046)شركة أبيار للتطوير العقاري 432

(3.00)(5.00)%28.9(1.062)(1.493)شركة منشآت للمشاريع العقارية433

0.330.50%0.3260.50053.5شركة دبي األولى للتطوير العقاري 434

0.781.36%0.4040.77391.4شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية435

1.602.35%0.1660.24447.0شركة ادارة االمالك العقارية - ريم437

(0.29)(0.057)شركة مينا العقارية438

(0.78)(0.59)(%32.8)(0.078)(0.059)الشركة العالمية للمدن العقارية 439

(0.22)(0.25)%13.2(0.027)(0.032)شركة مراكز التجارة العقارية440

(1.02)(1.21)%15.9(0.312)(0.371)شركة رمال الكويت العقارية 441

0.0060.423NM0.032.35شركة أوج القابضه644

%34.0039.9317.4قطاع العقار

1.568.66%0.8554.746455.1الشركة الكويتية لالستثمار201

3.004.00%1.6172.19335.6شركة التسهيالت التجارية202

0.236NM(6.55)0.35(4.411)شركة االستشارات المالية الدولية203

1.304.77%1.1144.004259.4شركة االستثمارات الوطنية204

7.451.11(%62.5)13.5025.067شركة مشاريع الكويت (القابضة)205

0.079NM(1.00)0.00(0.425)شركة الساحل للتنمية واالستثمار207

(0.10)(0.10)(%10.1)(0.051)(0.047)بيت األوراق المالية209

0.5602.21شركة مجموعة األوراق المالية*211

0.790.76(%3.7)0.6320.608مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار212

2.190NM(1.00)5.00(0.683)المركز المالي الكويتي 213

(2.20)(2.30)%3.4(0.570)(0.590)شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي214

0.400NM(1.40)2.10(0.266)شركة األمان لالستثمار218

0.070.44%0.0450.285533.6الشركة األولى لالستثمار219

(0.22)(7.97)%97.3(0.146)(5.337)شركة المال لالستثمار220

NM0.08(5.33)(0.876)0.014بيت االستثمار الخليجي 221

0.636.32%0.5075.064899.0شركة أعيان لإلجارة واالستثمار222

(1.22)(0.55)(%122.2)(0.444)(0.200)شركة بيان لالستثمار 223

1.741.16(%33.3)0.3290.219شركة أصول لالستثمار225

0.146NM(0.80)0.50(0.256)الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 227

0.571.20%0.1350.286111.6شركة كامكو لالستثمار228

1.321.83%0.2730.37236.5الشركة الوطنية الدولية القابضة231



     سوق الكويت لألوراق المالية : إعالنات أرباح الشركات للربع االول من عام 2017

  الشركة( األرقام بالمليون ديناركويتي
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (فلس كويتي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (فلس كويتي)

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

1.592.52%0.3610.57158.3يونيكاب لالستثمار والتمويل 232

شركة المدار للتمويل واالستثمار233

(2.19)(0.73)(%199.6)(0.433)(0.144)شركة الديرة القابضة234

1.360.05(%96.6)0.3660.013شركة مجموعة السالم القابضة236

0.238NM(0.79)0.75(0.253)شركة اكتتاب القابضة 237

0.000شركة القرين القابضة238

1.183.33%0.4601.300182.6شركة المدينة للتمويل واالستثمار240

0.977NM(1.53)2.43(0.615)شركة نور لالستثمار المالي 241

24.9823.12(%2.9)8.2057.969شركة التمدين االستثمارية242

الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية243

شركة طيبة الكويتية القابضة ش.م.ك مقفلة244

0.621NM(0.18)3.53(0.031)الشركة الكويتية السورية القابضة245

0.000شركة استراتيجيا لالستثمار246

0.254NM(3.07)0.33(2.384)شركة آسيا كابيتال االستثمارية247

0.000شركة منافع لإلستثمار248

NM0.12(0.06)(0.009)0.017الشركة الخليجية المغربية القابضة249

1.070.20(%80.9)0.1930.037شركة أموال الدولية لالستثمار250

2.5911.86%2.69712.347357.8شركة االمتياز لالستثمار252

(0.48)(0.81)%40.4(0.207)(0.347)شركة منازل القابضة436

0.302.40%0.3863.140713.5مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) 501

0.000شركة الصناعات المتحدة 513

(0.37)(0.09)(%338.4)(0.111)(0.025)شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة529

0.020.01(%31.9)0.0030.002شركة مجموعة عربي القابضة611

0.376NM(2.17)0.62(1.480)شركة التخصيص القابضة624

1.081NM(0.84)6.55(0.138)شركة تصنيف وتحصيل األموال631

0.1911.40شركة جيران القابضة*636

6.596.66%6.4196.6513.6الشركة القابضة المصرية الكويتية811

0.803.91(%99.5)1.8230.010بيت التمويل الخليجي813

3.398.76%0.9652.496158.7شركة إنوفست817

%24.0461.13154.3قطاع الخدمات ماالية

7.107.44%0.5330.5594.8شركة األنظمة اآللية 616

17.183.47(%92.5)4.6080.347شركة مجموعة أسس القابضة 638

شركة المستقبل العالمية لالتصاالت647

(0.71)(1.00)%28.2(0.062)(0.087)شركة حيات لالتصاالت649

(%83.3)5.050.84قطاع التكنولوجيا

%497.57555.9011.7إجمالي أرباح الشركات المدرجةإجمالي أرباح الشركات المدرجة

المصدر: المالية، بلومبرج،رويتر، بحوث كامكو



 " هي شركة مرّخصة تخضع كليًا لرقابة هيئة أسواق المال )"الهيئة"( وبشكل جزئي لرقابة بنك الكويت المركزي )"البنك المركزي"(. كامكوّن "إ
 
أو نصيحة أو إرشادًا قانونّيًا أو ضريبّيًا أو من أّي نوو  ر الغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات فقط. ال ُيعتبُر مضموُن هذا التقرير، بأّي شكٍل من األشكال، استثمارًا أو عرضًا لالستثما 

داف االستثمارّية والوضع المالّي واالحتياجات الخاّصة لفرٍد ألهآخر، وينبغي بالتالي تجاهله عند النظر في أو اتخاذ أي قراراٍت استثمارّية. ال تأخذ كامكو بعين االعتبار، عند إعداد هذا التقرير، ا
م، وقبَل أخذ أي قرار بناًء على المعلومات الموجودة ضمن هذا المستند ، ينبغي على المستثمرين أن يبادروا ى تقييم االستثمارات واالستراتيجّيات المشار إليها في هوذا إل معّين. وبناًء على ما تقدَّ

ة المحفوظة. كما ُيمنُع نسخ أو توزيوع أو نوقول هوذا كريالتقرير على نحو مستقّل ويقّرروا بشأن مالءمتها على ضوء ظروفهم واهدافهم المالّية الخاّصة. يخضُع محتوى التقرير لحقوق الملكية الف
ة أخرى من دون الوحوصوول عولوى مووافوقوتونوا مادّ البحث وهذه المعلومات في الكويت أو في أّي اختصاص قضائّي آخر ألّي شخص آخر أو إدراجهم بأّي شكٍل من األشكال في أّي مستنٍد آخر أو 

 الخطّية المسبقة. 
 

 شهادة المحّلل 
( اآلراَء المبّينة في هذا التقرير تعكُس آراءه الشخصّية حوول الشوركوات واألوراق 1يفيد كل محلل شارك بإعداد هذا التقرير، وذلك في ما يختّص بالقطا  أو الشركات أو األوراق المالّية، بأنَّ )

 قرير.الت( أن تعويضاته المالية لم ولن تكون، معتمدة سواء مباشرًة أو غير مباشرة، على التوصيات المحّددة أو اآلراء المبّينة صراحًة في هذا 2المالّية ؛ )
  

 تقديرات كامكو 
بحوث الشركة الخاّصة بكامكو  عند توقوديوم الوتووصويوات ُس تستنُد البحوث االستثمارّية في شركة كامكو إلى تحليل االقتصادات اإلقليمّية ، باإلضافة إلى التحليل المالي للقطاعات والشركات. تعك

 شهرًا(. تأتي مجموعات التصنيفات على الشكل التالي: 12الخاصة بسعر سهم شركة معينة على رؤيا طويلة المدى )
  

 المقبلة.  12% خالل األشهر 11من المتوقع أن يسجل سعر السهم محل الدراسة عوائد تعادلُ أو تفوق أداء متفّوق:  
 المقبلة.  12% في األشهر 11% و+11-من المتوقع أن يسجل سعر السهم محل الدراسة عوائد تتراوح ما بين أداء محايد:  
  :  المقبلة.  12% في األشهر 11-من المتوقع أن يتراجع سعر السهم محل الدراسة بنسبة تصل إلى أداء متدنٍّ

 
تعتمد كامكو في سياستها على توحوديوَث دراسوة الوقويوموة  كماقد يبرُز في بعض األحوال والظروف، تبايٌن عن تلك التقديرات والتصنيفات الضمنّية بسعر القيمة العادلة باالستعانة بالمعايير أعاله. 

ََ في انتقال األسهم إلى خوار  قلبّ العادلة للشركات التي قامت بدراستها مسبقًا بحيث تعكُس أّي تغييراٍت جوهرّية قد تؤثر في توقعات المحّلل بشأن الشركة. من الممكن لت ات  سعر السهم أن تتسّب
ل وقو  حالة مماثلة إاّل أّنه ُيتوقع منهم الكشوف عون حا نطاق التصنيف الضمنّي وفَق هدف القيمة العادلة في كامكو. يمكن للمحّللين أن ال يعمدوا بالضرورة إلى تغيير التصنيفات والتقديرات في

 األسباَ الكامنة وراء وجهة نظرهم وآرائهم لعمالء كامكو. 
 

تنُد المعلومات المتضّمنة في هذا التقرير إلى تس ترفُض كامكو صراحة كّل بنٍد أو شرط تقترحون إضافته على بيان إخالء المسؤولّية أو يتعارُض مع البيان المذكور ولن يكون له أي مفعول.
ة أو دقيقة أو تاّمة وبالتالي ال ينبغي التعويل عليها. ال تلَزمُ حيحالتداوالت الجارية واإلحصاءات والمعلومات العاّمة األخرى التي نعتقد بأّنها موثوقة. إّننا ال نعلُن أو نضمُن بأّن هذه المعلومات ص

بالتالي غير دقيق. إن نشر هذا التقرير هو ألغراض ات كامكو بتحديث أو تغيير أو تعديل هذا التقرير أو بإبالغ أّي مستلم في حال طاوَل تغييٌر ما أّي رأي أو توقع أو تقدير مبّين فيه أو ب
اتفاقّية ملزمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال  /أوإعالمّية بحتة ال تمّت بصلة ألّي غرض استثماري او تجاري. ال ينشأ عن المعلومات الواردة في التقارير المنشورة أّي التزام قانونّي و
في هذا التقرير  وتقييم مميزات ومخاطر المتعلقة  يهاالحصر، أّي التزام بتحديث معلوماٍت مماثلة. إّنكم تحملون مسؤولّية إجراء أبحاثكم الخاّصة وتحليل المعلومات المتضّمنة أو المشار إل
ص عليها في اتفاقيات أخرى تشّكُل كامكو طرفًا نصوباألوراق المالّية موضو  التقرير أو أّي مستند آخر. وعالوة على ذلك، من الممكن أن تخضَع بيانات/معلومات محّددة للبنود والشروط الم

 فيها. 
 

ٌَ أو عرٌض أو توصية بشراء أو التصّرف في أّي استثمار أو بااللتزام بأيّ  ر أّي عبارة واردة في هذا التقرير على أّنه طل املٍة أو بتقديم أّي نصيحٍة أو خدمٍة استثمارّية. أن هذا مع ال يجَ تفسَّ
تلمون هذا التقرير التعويل عليه أو التصّرف وفق يس التقرير موجه إلى العمالء المحترفين وليَس لعمالء البيع بالتجزئة ضمن مفهوم قواعد هيئة السوق المالّية. ال ينبغي على اآلخرين مّمن
ويل عليه أو التصّرف وفق مضمونه حيث ُيعّد من لتعمضمونه. يتوّجَ على كّل كيان أو فرد يصبُح بحوزته هذا التقرير أن يّطلَع على مضمونه ويحترم التقييدات الواردة فيه وأن يمتنَع عن ا

 غير القانونّي تقديم عرض أو دعوة أو توصية لشخص ما من دون التقّيد بأّي ترخيص أو تسجيل أو متطّلبات قانونّية.
  

 تحذيرات من المخاطر 
األسعار أو التخمينات أو التوقعات المبّينة في هذا التقرير. عن تتخذ األسعار أو التخمينات أو التوقعات صفة داللّية بحتة وال تهدُف بالتالي إلى توقع النتائج الفعلّية بحيث قد تختلف بشكٍل ملحوظ 
تطاوُل األسواق االقتصادّية ذات الصلة )بما في ذلك، على تي قد ترتفع قيمة االستثمار أو تتدّنى، وقد تشهُد قيمة االستثمار كما االيرادات المحقق منه تقّلباٍت من يوم آلخر بنتيجة التغييرات ال

 مسبق والظروف السياسّية أو المالّية، إلخ...(.   ال سبيل المثال ال الحصر، التغييرات الممكن وغير الممكن توقعها في أسعار الفائدة، وأسعار الصرف األجنبي، وأسعار التأخير وأسعار الدفع
 

ل خاّص( غير دقيقة باألساس وتخضُع للرأي والتقدير. إّنها بشكال يدّل األداء الماضي على النتائج المستقبلّية. تعّد كافة اآلراء أو التقديرات أو التخمينات )أسعار األسهم محل البحث والتقديرات 
ة اختالفًا جوهرّيًا عن المحّصالت والعوائد المصّرح عليّ عبارة عن آراء وليست حقائق تستنُد إلى توقعاٍت وتقديرات راهنة وتعّول على االعتقادات والفرضّيات. قد تختلف المحّصالت والعوائد الف

َُ بالتالي جميع ت وعنها أو المتوقعة وليس هناك أّي ضماناٍت لألداء المستقبلّي. تنشأ عن صفقاٍت معّينة، بما فيها الصفقات المشتملة على السلع والخيارا المشتقات األخرى، مخاطر هاّمة ال تناس
 ّيات المشار إليها في هذا التقرير. تيجالمستثمرين. ال يعتزمُ هذا  التقرير على رصَد أو عرض كافة المخاطر )المباشرة أو غير المباشرة( التي ترتبط باالستثمارات أو االسترا

 
 تضارب المصالح 

ّينة في هذا التقرير. يمكن لموظفي البيع وموظفي لمبتقّدم كامكو والشركات التابعة خدمات مصرفّية استثمارّية كاملة وقد يتخذ مدراًء ومسؤولين وموظفين فيها، مواقَف تتعارُض مع اآلراء ا
عكُس آراء متعارضة مع اآلراء المبّينة صراحة في هذا ل تالتداول وغيرهم من المختّصين في كامكو تزويَد عمالئنا ومكاتَ التداول بتعليقات شفوّية أو خطّية حول السوق أو باستراتيجّيات للتداو

اء المبّينة صراحة في هذا التقرير. يجوز لكامكو أن تقيم أو آلرالتقرير. يمكن إلدارة األصول ولمكاتَ التداول خاّصتنا وألعمالنا االستثمارّية اتخاذ قراراٍت استثمارّية ال تتناغمُ والتوصيات أو ا
رير. لم تتمّ مراجعة الحقائق واآلراء لتقتسعى إلقامة عالقاٍت على مستوى خدمات االستثمار المصرفّية أو عالقات عمل أخرى تحصُل في مقابلها على تعويٍض من الشركات موضو  هذا ا

تجّسَد معلومات يكون هؤالء المختّصين على علم  الّ المبّينة في هذا التقرير من قبل المختّصين في مجاالت عمل أخرى في كامكو، بما في ذلك طاقم الخدمات المصرفّية االستثمارّية، ويمكن أ
 البحرين غالبّية أسهم كامكو ويمكن أن ينشأ عن هذه الملكّية أو أن تشهَد على تضارَ مصالح.  -بها. يمتلُك بنك الخليج المتحد

 

 اخالء المسؤولّية القانونّية و الضمانة 
مسؤولوّيوتونوا عون أي وكوافوة اإلعوالنوات والضوموانوات  حةً ال تقّدم كامكو إعالناٍت أو ضماناٍت صريحة أو ضمنّية. وإّننا، وفي الحدود الكاملة التي يسمح بها القانون المنطبق، نخلي بموجبه صرا
الءمتها لغرض معّين و/أو كوّل ضوموانوة توتوعوّلوق بوعودم و مالصريحة والضمنّية، أّيًا كان نوعها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، كّل ضمانٍة تتعّلق بدقة المعلومات أو مالءمتها للوقت أ
ات المتضّمنة في هذا التقرير ، وأّي إغفاٍل عن أّي أضورار لومالمخالفة. ال تقبُل كامكو تحّمَل أّي مسؤولّية قانونّية في كافة األحوال، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( تعويلكم على المع

خسائر تنشأ عن أو ترتبوط بواالسوتونواد عولوى هوذا أو أو خسائر أّيًا كان نوعها، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضّية، خاّصة أو تبعّية، أو مصاريف 
رة أو سمعوة، حوتوى وإن تومّ اإلبوالغ صوراحوة عون شه التقرير أو بعدم التمّكن من االستناد عليه، أو ترتبط بأّي خطأ أو إغفال أو عيَ أو فيروس الحاسوَ أو تعّطل النظام، أو خسارة ربح أو
  ص عليها بموجَ القوانين المطبقة والملزمة.نصواحتمال التعّرض لخسائر أو أضرار مماثلة، بحيث تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على هذا التقرير. ال نستثني واجباتنا أو مسؤولّياتنا الم

 
 

 المسؤوليّة واإلفصاح عن المعلومات الهاّمة 

 شركة كامكو لالستثمار 
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