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 2017-فبراير-28                                                         بورصة الكويت - التحليل الفني

يتحرك  . نقطة .6,783.08ري والذي اغلق عند مستوى الكويت السع لالستثمار عن أداء مؤشر لشركة كامكو فنيالتحليل ال

نقطة بعد أن شهد بعض التصحيح من أعلى مستوى مسجل لهذا العام بالقرب من  6,685-نقطة 6,840السوق ضمن نطاق 

جح نقطة قد يؤدي على األر 6,685علما بأن التراجع دون مستوى نقطة، ولكن ال تزال الصورة الفنية العامة إيجابية.  6,980

نقطة، بينما فقط الهبوط دون ذلك من شأنه أن يدعو للمزيد من  6,535الى مالمسة أدنى مستوى مسجل في الفترة األخيرة عند 

نقطة( فبل أن يعاود  6,980-نقطة 5,260من أرقام االرتداد لفيبوناتشي من  %38.2نقطة )نسبة  6,325التصحيح باتجاه 

نقطة لتعزيز فرص الوصول مرة أخرى  6,840هناك حاجة للقفز فوق مستوى أما على الصعيد االخر، الصعود مرة أخرى. 

نقطة  7,100نقطة، في حين أن االقفال فوق ذلك سوف يؤكد على تشكل نمط استمراري إيجابي وأن يستهدف  6,980الى 

 لحين ظهور إشارات جديدة.نقطة. لذلك، من المرجح أن نشهد بعض التقلبات في الفترة المقبلة  7,200و

، نقطة 5,900ونقطة  5,800 ر فوق مستوياتالما أغلق المؤشالبقاء في السوق ط والطويلة ةمستثمري الفترات المتوسطل يمكن

  .على التوالي

       

 

 ، دولة الكويت13149الصفاة  28873، برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، منطقة شرق، ص.ب 16بحوث االستثمار بشركة كامكو لالستثمار، الطابق  إدارة
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 بحوث كامكو

7201-فبراير  

 

 
 

  التحليل الفني

 

. من المالحظ األداء الجيد للسهم بعد فشله كويتي دينار 0.740 سعر عند أغلق والذي وطني عن لالستثمار كامكو لشركة الفني لتحليلا

دينار، حيث نجح في القفز فوق المتوسطات المتحركة له. هذا وبالنظر الى الرسم البياني  0.550في االنخفاض دون الخط األفقي عند 

نار، علما بأن التردد المستمر في كسر ذلك دي 0.750نجد أن السعر يواجه في الوقت الحالي صعوبات في تخطي مستوى األسبوعي، 

دينار ولكن من غير  0.660دينار و 0.690قد يؤدي الى رؤية بعض الضعف في الفترة القادمة. هذا وتقع مستويات الدعم القريبة عند 

 ار. دين 0.800دينار من شأنه أن يستهدف  0.750المتوقع أن يشهد تراجع حاد. الى ذلك، فان النجاح في كسر حاجز 

 

 

ارتفع السهم متجاوزا السعر  .كويتي دينار 0.244سعر عند أغلق والذي الكويت الدولي عن لالستثمار كامكو لشركة الفني التحليل

دينار. هذا ومن  0.216دينار حيث ساعد في ذلك تخطيه للمتوسطات المتحركة له وكسر الخط األفقي عند  0.238المستهدف له عند 

كن لعلى المدى القصير نظرا لتواجد مؤشر القوة النسبية في منطقة االفراط في عمليات الشراء المحتمل رؤية بعض محاوالت للتراجع 

دينار، فان ذلك سيزيد من احتمال  0.250دينار. هذا وفي حال اختراق سعر  0.216من غير المتوقع أن يتراجع دون مستوى الدعم عند 

 دينار.   0.270استهداف مستوى المقاومة التالي عند 

 

                                                          بنك الكويت الوطني 

 بنك الكويت الدولي

Weekly [.KWSE List 1 of 182] NBKK.KW 23/09/2009 - 19/07/2017 (RIY)
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610

800

Cndl, NBKK.KW

02/03/2017, 730.0, 750.0, 730.0, 740.0, +10.0, (+1.37%)

WMA, NBKK.KW

02/03/2017, 708.0

WMA, NBKK.KW

02/03/2017, 645.4

WMA, NBKK.KW

02/03/2017, 662.0

Price

KWf

Auto

600

700

800

740.0
708.0

645.4
662.0

RSI, NBKK.KW

02/03/2017, 70.787 Value

KWf

Auto

70.787

Vol, NBKK.KW

02/03/2017, 9.237M Volume

Auto9.237M

MACD, NBKK.KW

02/03/2017, 31.6, 21.5 Value

KWf

Auto

31.6
21.5

ROC, NBKK.KW

02/03/2017, 15.625 Value

KWf

Auto

0

15.625
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Weekly [.KWSE List 1 of 182] KIBK.KW 29/09/2010 - 05/07/2017 (RIY)
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250
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380

194

BarOHLC, KIBK.KW

02/03/2017, 248.0, 248.0, 244.0, 244.0, -2.0, (-0.81%)

Cndl, KIBK.KW

02/03/2017, 248.0, 248.0, 244.0, 244.0, -2.0, (-0.81%)

WMA, KIBK.KW

02/03/2017, 226.9

WMA, KIBK.KW

02/03/2017, 205.6

WMA, KIBK.KW

02/03/2017, 206.6

Price

KWf

Auto

160

200

240

280

244.0
244.0
226.9

205.6
206.6

MACD, KIBK.KW

02/03/2017, 11.7, 7.7 Value

KWf

Auto

11.7
7.7

RSI, KIBK.KW

02/03/2017, 71.884 Value

KWf

Auto

71.884

Vol, KIBK.KW

02/03/2017, 2.149M Volume

Auto2.149M

ROC, KIBK.KW

02/03/2017, 20.792 Value

KWf

Auto

20.792

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70.787 مؤشر القوة النسبية

21.5 المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد

15.625 معدل التغير

0.710 المتوسط المتحرك (10)

0.645 المتوسط المتحرك (50)

0.660 المتوسط المتحرك (100)

0.690 الدعم األول

0.660 الدعم الثاني

0.610 الدعم الثالث

0.750 المقاومة األولى

0.800 المقاومة الثانية

0.840 المقاومة الثالثة

71.884 مؤشر القوة النسبية

7.7 المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد

20.792 معدل التغير

0.226 المتوسط المتحرك (10)

0.205 المتوسط المتحرك (50)

0.206 المتوسط المتحرك (100)

0.238 الدعم األول

0.216 الدعم الثاني

0.194 الدعم الثالث

0.250 المقاومة األولى

0.270 المقاومة الثانية

0.300 المقاومة الثالثة



 

 

 بحوث كامكو

7201-فبراير  

 

 
 

  التحليل الفني

 

يعتبر التراجع األخير للسهم طبيعيا لهدف  .كويتي دينار 0.840 سعر عند أغلق والذي مباني عن لالستثمار كامكو لشركة الفني التحليل

. علما بأن الهبوط دون مستوى الدعم عند انتهاء الشعور االيجابي، في حين لم نشهد لغاية االن أي عالمات تشير الى الفني التصحيح

دينار.  0.800الى مالمسة السعر التالي عند  سيكون بمثابة إشارة سلبية أولى قد تؤديو سوف يقلل من احتماالت الصعود دينار 0.830

دينار وربما  0.920دينار من شأنه أن يعيد الى األنظار مستوى  0.880أما على الجانب المضاد، فان معاودة رؤية زخم إيجابي فوق 

 دينار.  0.940أكثر الى 

 

 شركة االتصاالت الكويتية

 

اليزال السهم يحافظ على سعر اغالق فوق . كويتي دينار 0.850 سعر عند أغلق والذي فيفا عن لالستثمار كامكو لشركة الفني التحليل

دينار حيث شهد بعض عمليات الشراء مؤخرا بالقرب من ذلك. هذا وال يمكن تجاهل بعض محاوالت  0.800مستوى الدعم القوي عند 

دينار وربما  0.890دينار، حيث سيؤدي ذلك للوصول الى  0.860ما تجاوز مستوى المقاومة األولي عند  إذاالصعود في الفترة القادمة 

دينار. أما على الجانب االخر،  0.990دينار من شأنه أن يقلل من خطر الهبوط واستهداف  0.950دينار، لكن فقط االغالق فوق  0.920

 دينار. 0.710ن الهبوط المفاجئ دونه قد يؤدي الى دينار لك 0.800فانه من غير المرجح التراجع دون 

  

 شركة المباني

Weekly [.KWSE List 1 of 182] MABK.KW 01/08/2012 - 31/05/2017 (RIY)
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1,030

830

780

920

980

690

800

880

Cndl, MABK.KW

02/03/2017, 840.0, 850.0, 840.0, 840.0, -10.0, (-1.18%)

WMA, MABK.KW

02/03/2017, 856.9

WMA, MABK.KW

02/03/2017, 824.5

WMA, MABK.KW

02/03/2017, 827.1

Price

KWf

Auto

700

750

800

850

900

950

840.0
856.9

824.5
827.1

MACD, MABK.KW

02/03/2017, 12.4, 14.9 Value

KWf

Auto

12.4
14.9

RSI, MABK.KW

02/03/2017, 50.719 Value

KWf

Auto

50.719

Vol, MABK.KW

02/03/2017, 72,566.0 Volume

Auto72,566.0

ROC, MABK.KW

02/03/2017, 1.205 Value

KWf

Auto

1.205

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Weekly [.KWSE List 1 of 182] VIVA.KW 18/07/2013 - 11/05/2017 (RIY)

1,120

1,060

920

860

800

990

475

950

BarOHLC, VIVA.KW

02/03/2017, 840.0, 860.0, 820.0, 850.0, -10.0, (-1.16%)

Cndl, VIVA.KW

02/03/2017, 840.0, 860.0, 820.0, 850.0, -10.0, (-1.16%)

WMA, VIVA.KW

02/03/2017, 872.4

WMA, VIVA.KW

02/03/2017, 896.4

Price

KWf

Auto

800

900

1,000

850.0
850.0

872.4
896.4

MACD, VIVA.KW

02/03/2017, -12.6, -9.3 Value

KWf

Auto
-12.6
-9.3

RSI, VIVA.KW

02/03/2017, 38.348 Value

KWf

Auto

38.348

Vol, VIVA.KW

02/03/2017, 76,254.0 Volume

Auto76,254.0

ROC, VIVA.KW

02/03/2017, -2.299 Value

KWf

Auto-2.299

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
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50.719 مؤشر القوة النسبية

14.9 المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد

1.205 معدل التغير

0.855 المتوسط المتحرك (10)

0.825 المتوسط المتحرك (50)

0.825 المتوسط المتحرك (100)

0.830 الدعم األول

0.800 الدعم الثاني

0.780 الدعم الثالث

0.880 المقاومة األولى

0.920 المقاومة الثانية

0.980 المقاومة الثالثة

38.348 مؤشر القوة النسبية

-9.3 المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد

-2.299 معدل التغير

0.870 المتوسط المتحرك (10)

0.900 المتوسط المتحرك (50)

0.950 المتوسط المتحرك (100)

0.820 الدعم األول

0.800 الدعم الثاني

0.710 الدعم الثالث

0.860 المقاومة األولى

0.890 المقاومة الثانية

0.920 المقاومة الثالثة
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  التحليل الفني

 المصطلحات: 

البيع في في اتخاذ قرارات الشراء ويهدف الى التعرف على اتجاه األسعار وكشف أي إشارة تنبئ باحتمال تغير مسارها بأسرع وقت ممكن حتى يمكن االستفادة بذلك قدر المستطاع  التحليل الفني:

 انسب األوقات بهدف تقليل المخاطر وتعظيم األرباح.

 

 ميل ملحوظ لتطور األسعار خالل مدة معينة. االتجاه:

 

 حاجز علوي يتوقع عنده أن تنخفض األسعار بعدما تصل اليه. مقاومة:

 

 مستوى منخفض يتوقع عنده أن ترتفع األسعار بعد تراجعها اليه. دعم:

 

 عالمة تشير الى أن السعر بدأ بأخذ اتجاه معين بعد كسر حاجز مقاومة أو الهبوط دون مستوى دعم. كسر حاجز:

 

 . ارتفاع األسعار في المستقبلاالعتقاد ب :مائل الى الصعود

 

 .االعتقاد بانخفاض األسعار في المستقبل :مائل الى التراجع

 

 هي خطين متوازيين يتحرك بينهما السعر اما طلوعا أو نزوال.  القناة السعرية:

 

 منطقة مكثفة يتحرك فيها السعر بشكل افقي قبل السير بعدها في نفس االتجاه السابق. منطقة تماسك:

 

 االستخدام الشائع للمتوسط المتحرك يكمن في تحديد اتجاه السوق ولمعرفة مستويات المقاومة والدعم. توسط المتحرك:الم

 

 هو مؤشر للزخم الذي يتبع االتجاه العام حيث يوضح العالقة بين متوسطين متحركين لألسعار. المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد:

 

 هو عبارة عن مذبذب يتحرك ما بين الصفر والمائة حيث ينبئ بدخول السعر منطقة االفراط في عمليات الشراء أو االفراط في عمليات البيع. مؤشر القوة النسبية:

 

شكوكا فيه ومعه يتوقع تراجع األسعار او عدم هي حالة تحرك األسعار بعيدا الى درجة يصل فيها المذبذب الى الحد األعلى، مما يجعل استمرار الزخم التصاعدي م االفراط في عمليات الشراء:

 ارتفاعها أكثر.

 

 فاعها.هي حالة يحتدم فيها البيع الى درجة يصل فيها المذبذب الى الحد األدنى بحيث يصعب مواصلة التراجع وتبدأ التوقعات بتحسن األسعار وارت االفراط في عمليات الشراء:

 

 تشير الى مناطق المقاومة والدعم وحساب مستويات تراجع األسعار أو تحديد األهداف السعرية المتوقع الوصول اليها. نسب فيبوناتشي:

 

 رك عكس السعر، فان ذلك ينبئما تحهو مجموع حجم أيام التداول المرتفعة )مضافة( وأيام التداول المنخفضة )مطروحة(، فاذا تحرك المؤشر مع السعر فذلك يؤكد االتجاه وإذا  حجم التداول: مؤشر

 بحدوث انعكاس لالتجاه.

  



 

 

 

 

 

 
 

 شركة كامكو لالستثمار 

  

 

  

 المسؤولية واالفصاح عن المعلومات الهامة

 مركزي"(. " هي شركة مرّخصة تخضع كلياً لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت )"الهيئة"( وبشكل جزئي لرقابة بنك الكويت المركزي )"البنك الكامكوّن "إ

  

الستثمار أو نصيحة أو إرشادًا قانونيّاً أو ضريبيّاً أو من أّي نوع آخر، الغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات فقط. ال يُعتبُر مضموُن هذا التقرير، بأّي شكٍل من األشكال، استثمارًا أو عرضاً ل 

 .ف االستثماريّة والوضع المالّي واالحتياجات الخاّصة لفرٍد معيّنوينبغي بالتالي تجاهله عند النظر في أو اتخاذ أي قراراٍت استثماريّة. ال تأخذ كامكو بعين االعتبار، عند إعداد هذا التقرير، األهدا

ينبغي على المستثمرين أن يبادروا إلى تقييم االستثمارات واالستراتيجيّات المشار إليها في هذا التقرير على  المستند،وبناًء على ما تقدَّم، وقبَل أخذ أي قرار بناًء على المعلومات الموجودة ضمن هذا 

الخاّصة. يخضُع محتوى التقرير لحقوق الملكية الفكرية المحفوظة. كما يُمنُع نسخ أو توزيع أو نقل هذا البحث وهذه المعلومات  نحو مستقّل ويقّرروا بشأن مالءمتها على ضوء ظروفهم واهدافهم الماليّة

 تنا الخطيّة المسبقة. صول على موافقفي الكويت أو في أّي اختصاص قضائيّ آخر ألّي شخص آخر أو إدراجهم بأّي شكٍل من األشكال في أّي مستنٍد آخر أو مادّة أخرى من دون الح

  

القيمة العادلة  كما تعتمد كامكو في سياستها على تحديَث دراسةقد يبرُز في بعض األحوال والظروف، تبايٌن عن تلك التقديرات والتصنيفات الضمنيّة بسعر القيمة العادلة باالستعانة بالمعايير أعاله. 

ق التصنيف اتغييراٍت جوهريّة قد تؤثر في توقعات المحّلل بشأن الشركة. من الممكن لتقلبّاِت سعر السهم أن تتسبَّب في انتقال األسهم إلى خارج نط للشركات التي قامت بدراستها مسبقاً بحيث تعكُس أيّ 

وراء  وع حالة مماثلة إاّل أّنه يُتوقع منهم الكشف عن األسباب الكامنةالضمنيّ وفَق هدف القيمة العادلة في كامكو. يمكن للمحّللين أن ال يعمدوا بالضرورة إلى تغيير التصنيفات والتقديرات في حال وق

 وجهة نظرهم وآرائهم لعمالء كامكو. 

  

ر إلى التداوالت في هذا التقريتستندُ المعلومات المتضّمنة  ترفُض كامكو صراحة كّل بنٍد أو شرط تقترحون إضافته على بيان إخالء المسؤوليّة أو يتعارُض مع البيان المذكور ولن يكون له أي مفعول.

 يقة أو تاّمة وبالتالي ال ينبغي التعويل عليها. ال تلَزمُ كامكو بتحديثالجارية واإلحصاءات والمعلومات العاّمة األخرى التي نعتقد بأّنها موثوقة. إّننا ال نعلُن أو نضمُن بأّن هذه المعلومات صحيحة أو دق

تة ال تمّت بصلة راض إعالميّة بحبإبالغ أّي مستلم في حال طاوَل تغييٌر ما أّي رأي أو توقع أو تقدير مبيّن فيه أو بات بالتالي غير دقيق. إن نشر هذا التقرير هو ألغأو تغيير أو تعديل هذا التقرير أو 

و اتفاقيّة ملزمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أّي التزام بتحديث معلوماٍت ألّي غرض استثماري او تجاري. ال ينشأ عن المعلومات الواردة في التقارير المنشورة أّي التزام قانونيّ و/أ

ّي مستند أ مميزات ومخاطر المتعلقة باألوراق الماليّة موضوع التقرير أو التقرير وتقييممماثلة. إّنكم تحملون مسؤوليّة إجراء أبحاثكم الخاّصة وتحليل المعلومات المتضّمنة أو المشار إليها في هذا 

  فيها. آخر. وعالوة على ذلك، من الممكن أن تخضَع بيانات/معلومات محدّدة للبنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تشّكُل كامكو طرفاً 

  

و بااللتزام بأّي معاملٍة أو بتقديم أّي نصيحٍة أو خدمٍة استثماريّة. أن هذا التقرير ال يجب تفسَّر أّي عبارة واردة في هذا التقرير على أّنه طلٌب أو عرٌض أو توصية بشراء أو التصّرف في أّي استثمار أ

توّجب يهذا التقرير التعويل عليه أو التصّرف وفق مضمونه.  موجه إلى العمالء المحترفين وليَس لعمالء البيع بالتجزئة ضمن مفهوم قواعد هيئة السوق الماليّة. ال ينبغي على اآلخرين مّمن يستلمون

م عرض التصّرف وفق مضمونه حيث يُعدّ من غير القانونيّ تقديعلى كّل كيان أو فرد يصبُح بحوزته هذا التقرير أن يّطلَع على مضمونه ويحترم التقييدات الواردة فيه وأن يمتنَع عن التعويل عليه أو 

  بات قانونيّة.أو دعوة أو توصية لشخص ما من دون التقيّد بأّي ترخيص أو تسجيل أو متطلّ 

  

 تحذيرات من المخاطر 

هذا التقرير. قد  عن األسعار أو التخمينات أو التوقعات المبيّنة فيتتخذ األسعار أو التخمينات أو التوقعات صفة دالليّة بحتة وال تهدُف بالتالي إلى توقع النتائج الفعليّة بحيث قد تختلف بشكٍل ملحوظ 

دات المحقق منه تقّلباٍت من يوم آلخر بنتيجة التغييرات التي تطاوُل األسواق االقتصاديّة ذات الصلة )بما في ذلك، على سبيل المثال ترتفع قيمة االستثمار أو تتدّنى، وقد تشهدُ قيمة االستثمار كما االيرا

 ياسيّة أو الماليّة، إلخ...(.   روف السال الحصر، التغييرات الممكن وغير الممكن توقعها في أسعار الفائدة، وأسعار الصرف األجنبي، وأسعار التأخير وأسعار الدفع المسبق والظ

  

ا عبارة بشكل خاّص( غير دقيقة باألساس وتخضُع للرأي والتقدير. إّنهال يدّل األداء الماضي على النتائج المستقبليّة. تعدّ كافة اآلراء أو التقديرات أو التخمينات )أسعار األسهم محل البحث والتقديرات 

ّرح عنها أو لعوائد المصقعاٍت وتقديرات راهنة وتعّول على االعتقادات والفرضيّات. قد تختلف المحّصالت والعوائد الفعليّة اختالفاً جوهريّاً عن المحّصالت واعن آراء وليست حقائق تستندُ إلى تو

ن. والخيارات والمشتقات األخرى، مخاطر هاّمة ال تناسُب بالتالي جميع المستثمري المتوقعة وليس هناك أّي ضماناٍت لألداء المستقبليّ. تنشأ عن صفقاٍت معيّنة، بما فيها الصفقات المشتملة على السلع

 . على رصدَ أو عرض كافة المخاطر )المباشرة أو غير المباشرة( التي ترتبط باالستثمارات أو االستراتيجيّات المشار إليها في هذا التقرير هذا التقريرال يعتزمُ 

  

 تضارب المصالح 

لتداول ا التقرير. يمكن لموظفي البيع وموظفي االشركات التابعة خدمات مصرفيّة استثماريّة كاملة وقد يتخذ مدراًء ومسؤولين وموظفين فيها، مواقَف تتعارُض مع اآلراء المبيّنة في هذتقدّم كامكو و

السوق أو باستراتيجيّات للتداول تعكُس آراء متعارضة مع اآلراء المبيّنة صراحة في هذا التقرير.  وغيرهم من المختّصين في كامكو تزويدَ عمالئنا ومكاتب التداول بتعليقات شفويّة أو خطيّة حول

و تسعى إلقامة أن تقيم أ بيّنة صراحة في هذا التقرير. يجوز لكامكويمكن إلدارة األصول ولمكاتب التداول خاّصتنا وألعمالنا االستثماريّة اتخاذ قراراٍت استثماريّة ال تتناغمُ والتوصيات أو اآلراء الم

 تمّ مراجعة الحقائق واآلراء المبيّنة في هذا التقريرعالقاٍت على مستوى خدمات االستثمار المصرفيّة أو عالقات عمل أخرى تحصُل في مقابلها على تعويٍض من الشركات موضوع هذا التقرير. لم ت

-لمتحداطاقم الخدمات المصرفيّة االستثماريّة، ويمكن أاّل تجّسدَ معلومات يكون هؤالء المختّصين على علم بها. يمتلُك بنك الخليج  من قبل المختّصين في مجاالت عمل أخرى في كامكو، بما في ذلك

 غالبيّة أسهم كامكو ويمكن أن ينشأ عن هذه الملكيّة أو أن تشهدَ على تضارب مصالح.  البحرين

  والضمانةاخالء المسؤوليّة القانونيّة  

وليّتنا عن أي وكافة اإلعالنات والضمانات الصريحة م كامكو إعالناٍت أو ضماناٍت صريحة أو ضمنيّة. وإّننا، وفي الحدود الكاملة التي يسمح بها القانون المنطبق، نخلي بموجبه صراحًة مسؤال تقدّ 

بدقة المعلومات أو مالءمتها للوقت أو مالءمتها لغرض معيّن و/أو كّل ضمانة تتعّلق بعدم المخالفة. ال تقبُل والضمنيّة، أيّاً كان نوعها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، كّل ضمانٍة تتعّلق 

ان أّي أضرار أو خسائر أيّاً كهذا التقرير ، وأّي إغفاٍل عن كامكو تحّمَل أّي مسؤوليّة قانونيّة في كافة األحوال، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( تعويلكم على المعلومات المتضّمنة في 

ن ترتبط باالستناد على هذا التقرير أو بعدم التمّكن م نوعها، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضيّة، خاّصة أو تبعيّة، أو مصاريف أو خسائر تنشأ عن أو

و فيروس الحاسوب أو تعّطل النظام، أو خسارة ربح أو شهرة أو سمعة، حتى وإن تمّ اإلبالغ صراحة عن احتمال التعّرض لخسائر أو أضرار االستناد عليه، أو ترتبط بأّي خطأ أو إغفال أو عيب أ

  زمة.قة والملمماثلة، بحيث تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على هذا التقرير. ال نستثني واجباتنا أو مسؤوليّاتنا المنصوص عليها بموجب القوانين المطب

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 شركة كامكو لالستثمار 

  

 

 

 (  عامة) ك.م.ش - لالستثمار كامكو شركة
 برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، منطقة شرق       

 دولة الكويت 13149الصفاة  28873ص.ب            

 (+965) 22492395(+ فاكس: 965) 1852626هاتف :               

 Kamcoird@kamconline.com   البريد االلكتروني:                      

  http://www.kamconline.comالصفحة االلكترونية :                               
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