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ثمًنللل  ى لللي ملرلللؤ "المسللل ح) 
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خللللل  السللللك  "  فللللا حلللل   

انختض  ال درة ى ي الشؤا  فا 

معظلأل المللد  السلعوخي) الكيللؤ  

 سلللير ارقتللل ا اعسلللع ر  وفلللا 

الو ل   ااخ  ال لدرة ى لي نتل  

 الشؤا  فا مد  مث  خ ا.

 مقذمةال
 

اىزٛ أصذسذٔ دساٝح )تعْ٘اُ: أفضو األٍامِ فيٜ اىعياىٌ ىايشاي تٞريل  3121فٜ ذقشٝش ٝ٘ىٞح 

ا ىَقاسّيح اىعقياساخ اىغينْٞح اىعاىَٞيح: ٕٗي٘ ٍقٞياط   يا يذٝيذا المسااةة اىصاّٜ(، اقرشحْيا ٍقٞاعا

 . ٕزا اىَقٞاط ٝقاسُ ٍر٘عط اىغعش ىيَريش اىَشتي  الممكه شراؤها مه متىسط دخل السكان

فٜ مو ٍذْٝح تَر٘عط دخو عناُ ٕزٓ اىَذْٝح، تعذ ذعذٝئ ىحغاب ذذفق اىغيٞا.. ّٗحيِ ّيشٙ 

أُ ٕزا اىَقٞياط، اىَثْيٜ تري٘سج أعاعيٞح اييٚ اىقيذسج اييٚ اىايشاي، ٕي٘ ٍلقيش يٞيذ ىيقَٞيح 

ييا ىيعقيياساخ اىغيينْٞح، ّٗر٘قيي  أُخر٘ لقييشاخ يٞييذج اْييذ اخرٞيياس ٝيي٘فش ىيَغييرصَشِٝ ٍ صا

 األٍامِ اىرٜ ٝغرصَشُٗ تٖا فٜ اىعقاساخ اىغنْٞح ٍِ اْٞح ٍِ اىَذُ اىنثشٙ ح٘ه اىعاىٌ.

 

اييٚ فيٜ اىعياً اىغياتق تْايا ايٚ ٕزا اىَقٞاط، حريد ٍذُ ٍٍ٘ثاٛ ٍٗ٘عن٘ ٕٗيّ٘ج ميّ٘ج 

اىقيإشج صٝي٘س  ٗ ٍيذُ أقو قَٞح، ٗتاىراىٜ ماّد األقو قذسج ايٚ اىاشاي فٖٞا، تَْٞيا حرييد

ٗاىذٍاً ايٚ أايٚ قَٞح ٗتاىراىٜ ماّد األمصش قذسج ايٚ اىاشاي فٖٞا. ٗيذٝش تاىيزمش ْٕيا أّْيا 

أعيعاس ذيقْٞا اىنصٞش ٍِ اىْقذ ىالعرْراياخ اىريٜ خشيْيا تٖيا تْيايا اييٚ ٕيزا اىرقٞيٌٞ، فقيذ ماّيد 

 فٜ اىغع٘دٝح يزاتح.اىعقاساخ اىغنْٞح 

 

ىنيٜ ّيشٙ مٞيغ ذتٞيشخ األٍي٘س ٕيزا اىعياً  3122ً ٗتْايا ايٞٔ، قَْا ترحذٝس ذحيٞيْا ىعا

 اْٖا اْذ صذٗس اىرقشٝش األصيٜ. ٗإىٞل ٍا ذ٘صيْا إىٞٔ:

 

 

 3122تحذٌث 

 
ييا اىرزاسٝييح(   ذييضاه ٗاقعييح ذحييد  ييت٘   سغييٌ أُ أعيي٘اع اىعقيياساخ اىغيينْٞح )ٗخر٘صا

ٗحققييد تييو  :311ٍغييرَشج، فييسُ أعييعاس اىعقيياساخ اىغيينْٞح اعييرَشخ فييٜ اعييرقشاسٕا تعييذ 

ا فٜ تعض أيضاي اىعاىٌ. ٗسغٌ ٕزا، فقذ اعرَشخ ا ّحشافاخ اىق٘ٝح اىرٜ رمشّإا فٜ  اسذفااا

  دساعرْا اىغاتقح فٜ ٍغاسٕا.

 

، عزيد تعض اىَيذُ األٗستٞيح ٍصيو دتييِ ٍٗ٘عين٘ ٗت٘داتغيد 3122ٍِ  3فٜ ّٖاٝح اىشت  

ا فٜ أععاس اىعقاساخ اىغنْٞح ٍقاسّح تَغير٘ٝاذٖا فيٜ  ا حادا ، فيٜ حيِٞ أُ ٍيذّاا :311اّخفا ا

ا فٜ األععاس. أٍا األع٘اع اىنثشٙ ٍصيو  أخشٙ ٍصو أٍغرشداً ٍٗٞالُ ٗىاثّ٘ح عزيد اسذفااا

ظيد ٍغرقشج  ي٘اه اىفريشج اىَيزم٘سج. ٗاعيرَشخ اَيٞياخ حيثظ اىيشِٕ فيٜ ىْذُ ٗسٍٗا فقذ 

% فيٜ ٍر٘عيط 21، ٗاّعنغيد فيٜ صي٘سج اّخفيا  اىضٝيادجاى٘ ٝاخ اىَرحذج األٍشٝنٞح فيٜ 

األععاس فٜ ٍذْٝح ّٞ٘ٝ٘سك. ٗفٜ آعٞا، اعرَشخ ٍذُ ّٕ٘ج مّ٘ج ٗعيْتاف٘سج ٍٍٗ٘ثياٛ فيٜ 

افاا ٍَاشالا، حٞس قيٖذخ أعيعاس اىعقياساخ ٍغاسٕا اىررااذٛ. ٗقذ قٖذ اىاشع األٗعط اّحش

ييا قييذسٓ  فييٜ حييِٞ اّخفضييد %، 27اىغيينْٞح فييٜ اىشٝييا  تاىََينييح اىعشتٞييح اىغييع٘دٝح اسذفااا

 أععاس اىعقاساخ فٜ ٍذُ ٍصو اىذٗحح.
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 الىتائج
 

  ذضاه ٍذْٝح ٍٍ٘ثياٛ األقيو قيذسج اييٚ اىايشاي فٖٞيا )ٗتاىرياىٜ ذعيذ أعي٘أ ٍنياُ ىالعيرصَاس، 

ا فٜ األععاس قذسٓ  سغٌ أّٖا (. ٗفٜ اىْاحٞيح 3122ٗ  :311% تِٞ ااٍٜ 51عزيد اسذفااا

األخييشٙ،   ذييضاه صٝيي٘س  اىَذْٝييح األمصييش قييذسج ايييٚ اىاييشاي فٖٞييا تحغيية ٍييْٖج اىذساعييح 

اىخاص تْا. ٗفٜ ٍْطقرْيا،   ذيضاه ٍع يٌ ٍيذُ اىَْطقيح ذحيرفع تاٍامْٖيا فيٜ اىَلقيش  يَِ 

ا )ٗتاىريياىٜ ذَصييو أفضييو قَٞييح(. ٗٝشييي  ٕييزا تريي٘سج اىَييذُ األمصييش قييذسج ايييٚ اىاييشاي فٖٞيي

أعاعٞح إىٚ اسذفاع ٍغر٘ٝاخ اىذخ٘ه فٜ اىعاً اىَا ٜ ٗاىرٜ ماّد أايٚ ٍِ أٛ اسذفاع فيٜ 

األععاس قٖذذٔ اىَْطقح. ٗمْرٞزح ىٖيزا، حققيد اىعذٝيذ ٍيِ اىَيذُ فيٜ ٍْطقيح ٍزييظ اىرعياُٗ 

اعيح اىغياتقح. ٍٗي  ٕيزا، ٍيِ اىزيذٝش اىخيٞزٜ أدايا أفضيو فيٜ ذشذٞية ٕيزا اىعياً ٍقاسّيح تاىذس

تاىييزمش أُ اىعذٝييذ ٍييِ ا سذفاايياخ تاىييذخو فييٜ اىَْطقييح ٕييٜ اسذفاايياخ ذحييذز ىَييشج ٗاحييذج 

، ٗىٌ ٝرضح تعذ إُ ماُ ذاشٞشٕا عٞغيرَش )تغثة اىَْح اىرٜ ذٌ ذقذَٖٝا ىيَ٘ظفِٞ اىحنٍِ٘ٞٞ(

 فٜ اىغْ٘اخ اىراىٞح.
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 مدينة يمكن الشراء بها 21 أعلى
 

دخل  متىسط مه شراؤها الممكه المساةة المدٌنة

 )سىة/شخص/2 م( 3122 السكان
ترتٌب 
3122 

دخل  متىسط مه شراؤها الممكه المساةة

 )سىة/شخص/2 م( 3112 السكان
ترتٌب 
311: 

التغٌٌر فً 
 الترتٌب

 - 1 15.03 1 15.91 زٌورخ
 7+ 9 9.05 2 14.16 أبو ظبً

 1+ 4 10.77 3 11.64 الدمام

 26+ 30 3.65 4 10.77 مسقط
 2+ 7 9.61 5 10.40 مونتلاير

 - 6 10.48 6 9.86 بروكسل
 4- 3 10.92 7 8.83 كوبنهاجن

 16+ 24 4.99 8 8.75 دبلن

 4+ 13 8.08 9 8.74 الرٌاض
 2- 8 9.22 10 8.52 الكوٌت

 1+ 12 8.57 11 8.07 دبً

 10- 2 12.36 12 8.05 القاهرة
 5+ 18 6.71 13 7.95 بوجوتا
 6+ 20 6.55 14 7.39 سٌدنً

 2+ 17 7.18 15 7.09 جدة

 
 
 
 

 الشراء بها مدينة يمكن 21أقل 
 

دخل  متىسط مه شراؤها الممكه المساةة المدٌنة

 )سىة/شخص/2 م( 3122 السكان
ترتٌب 
3122 

دخل  متىسط مه شراؤها الممكه المساةة

 )سىة/شخص/2 م( 3112 السكان
ترتٌب 
311: 

التغٌٌر 
فً 

 الترتٌب
 - 46 0.40 46 0.36 موباي

 1- 44 1.30 45 1.06 هونج كونج
 2- 42 1.74 44 1.21 سنغافورة

 2+ 45 0.68 43 1.35 موسكو

 6- 36 3.15 42 1.48 شنغهاي

 8- 33 3.40 41 1.64 بكٌن
 3+ 43 1.61 40 1.84 لندن

 - 39 2.72 39 1.91 بارٌس

 17- 21 6.04 38 2.22 مٌالن
 3+ 40 2.55 37 2.43 روما
 1+ 37 3.05 36 2.73 أثٌنا

 6+ 41 2.03 35 2.86 طوكٌو
 2- 32 3.50 34 3.07 براغ

 8- 25 4.78 33 3.26 بانكوك

 6+ 38 2.96 32 3.26 نٌوٌورك
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 األداء االستثماري
 

عييزيد اىَييذُ اىرييٜ ذييٌ ذحذٝييذٕا ايييٚ أّٖييا األمصييش قييذسج ايييٚ اىاييشاي تٖييا )تحغيية ٍقٞيياط  اىَغيياحح 

يا قيذسٓ  3121اىََنِ قشاؤٕا ٍِ ٍر٘عط دخو اىغيناُ ( فيٜ دساعيح ٝ٘ىٞيح  صٝيادج % 14.:3اسذفااا

 )تاىَرش اىَشت (. :311ايٚ ٍر٘عط اىغعش فٜ ااً 

ا فٜ اىغعش قذسٓ  % صٝادج ايٚ 26.74ٗفٜ اىَقاتو، قٖذخ اىَذُ األقو قذسج ايٚ اىاشاي تٖا اسذفااا

 )تاىَرش اىَشت (. :311ٍر٘عط اىغعش فٜ ااً 

مياُ  3121ٝ٘ىٞيح اىَرضيَْح فيٜ دساعيح  57ٍر٘عط ا سذفاع فيٜ اىغيعش )تياىَرش اىَشتي ( ىيَيذُ اىي  

23.:3.% 
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 القائمة الكاملة للمدن:
 

المؤشر  المدينة

3122في   
متوسط سعر 

3122الشقق في   

 

الدخل الفعلي 

3122للفرد   
ترتيب 

3122 
المؤشر في 

3112 
متوسط سعر 

3112الشقق   
الدخل الفعلي 

3112للفرد   
ترتيب 

3112 
التغيير في 

 الفترة

 - 1 36,401 2,441 15.03 1 44,045 2,769 15.91 زٌورخ

 7+ 9 4,209 3,692 9.05 2 48,586 3,431 14.16 أبو ظبً

 1+ 4 29,196 600 10.77 3 8,148 700 11.64 الدمام

 26+ 30 6,463 1,750 3.65 4 17,573 1,632 10.77 مسقط

 2+ 7 22,711 2,264 9.61 5 27,408 2,636 10.4 مونتلاير

 - 6 23,973 2,303 10.48 6 25,849 2,620 9.86 بروكسل

 4- 3 21,639 2,689 10.92 7 31,119 3,526 8.83 كوبنهاجن

 16+ 24 22,120 6,393 4.99 8 30,764 3,515 8.7 دبلن

 4+ 13 33,256 800 8.08 9 8,148 932 8.74 الرٌاض

 2- 8 7,980 2,400 9.22 10 20,619 2,420 8.52 الكوٌت

 1+ 12 17,611 2,163 8.57 11 20,214 2,505 8.07 دبً

 10- 2 18,320 345 12.36 12 4,430 550 8.05 القاهرة

 5+ 18 6,463 843 6.71 13 7,756 976 7.95 بوجوتا

 6+ 20 22,003 3,521 6.55 14 36,274 4,907 7.39 سٌدنً

 2+ 17 23,927 900 7.18 15 8,148 1,150 7.09 جدة

 11- 5 5,312 2,136 10.67 16 24,283 3,526 6.89 برلٌن

 6- 11 6,463 2,038 8.77 17 17,812 2,761 6.45 لشبونة

 4- 14 5,641 2,825 7.85 18 27,439 4,356 6.30 تورنتو

 10+ 29 24,543 2,652 4.24 19 11,520 1,877 6.14 المنامة

 1- 19 23,011 3,705 6.66 20 26,078 4,274 6.10 مٌونخ

 5- 16 19,590 734 7.26 21 6,709 1,127 5.95 سانتٌاجو

 7- 15 7,640 3,278 7.40 22 24,252 4,279 5.67 أمستردام

 - 23 20,119 3,999 5.06 23 20,973 3,829 5.48 مدرٌد

 7- 31 31,315 3,150 3.63 24 10,861 2,040 5.32 الدوة

 3- 22 6,297 1,467 5.24 25 11,574 2,219 5.22 رٌو

 8+ 34 6,426 2,022 3.25 26 7,785 1,566 4.97 بودابست

 - 27 20,839 4,599 4.59 27 21,341 4,306 4.96 برشلونة

 - 28 26,173 5,925 4.44 28 28,033 5,801 4.83 هلسنكً

 3- 26 11,167 1,378 4.71 29 6,560 1,577 4.16 بٌونس آٌرٌس

 20- 10 6,376 910 8.84 30 9,568 2,840 3.37 اسطنبول

 4+ 35 11,248 2,585 3.21 31 9,466 2,822 3.35 وارسو

 6+ 38 11,045 10,503 2.96 32 30,891 9,466 3.26 نٌوٌورك

 8- 25 4,794 1,345 4.78 33 6,470 1,983 3.26 بانكوك

 2- 32 6,459 3,214 3.50 34 11,788 3,846 3.07 براغ

 6+ 41 8,174 12,688 2.03 35 27,962 9,767 2.86 طوكٌو

 1+ 37 5,491 5,540 3.05 36 16,171 5,929 2.73 أثٌنا

 3+ 40 16,649 6,462 2.55 37 16,700 6,866 2.43 روما

 17- 21 30,951 3,260 6.04 38 20,366 9,155 2.22 مٌالن

 - 39 23,025 8,546 2.72 39 24,313 12,736 1.91 بارٌس

 3+ 43 16,289 14,632 1.61 40 26,567 14,455 1.84 لندن

 8- 33 25,684 1,419 3.40 41 5,381 3,278 1.64 بكٌن

 6- 36 11,721 1,754 3.15 42 6,180 4,166 1.48 شنغهاي

 2+ 45 23,431 14,701 0.68 43 13,204 9,806 1.35 موسكو

 2- 42 14,628 6,839 1.74 44 14,220 11,792 1.21 سنغافورة

 1- 44 9,972 11,368 1.30 45 14,374 13,622 1.06 هونج كونج

 - 46 2,167 5,506 0.40 46 2,808 7,760 0.36 مومباي
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 ملحقال

 الخطىات المتضمىة فً ةساب "المساةة الممكه شراؤها مه متىسط دخل السكان"

 : متىسط السعر )للمتر المربع( للعقارات السكىٍة الممٍزة1الخطىة 

فً كل واحدة من المدن الكبرى. كانت هذه المعلومة متوفرة فً  1مربع متر 231بدأنا بالتعرف على متوسط سعر الوحدة السكنٌة التً مساحتها 

)الشقق الممٌزة فً وسط المدٌنة(. وألن أسعار الشقق السكنٌة الممٌزة تكون أغلى كثٌراً من أسعار الشقق  GlobalPropertyGuideموقع 

 السكنٌة المتوسطة، فإننا حاولنا تخفٌض هذا السعر إلى سعر الشقق المتوسطة.

 : ةساب سعر الشقق المتىسطة مه سعر الشقق الممٍزة2الخطىة 

ر قمنا بتقسٌم المدن فً العٌنة إلى فئتٌن: متطورة وناشئة. وحددنا خمسة مدن فً كل فئة )كتمثٌل إلجمالً السكان( ثم بحثنا عن "متوسط سع

نا عامل التخفٌض لكل واحدة من هذه المدن عن طرٌق . ثم حسبCBREو  GlobalPropertyGuideالشقة السكنٌة" فً مواقع عدٌدة بما فٌها 

مقارنة سعر الشقق المتوسطة بسعر الشقق الممٌزة. بعد ذلك، حسبنا متوسط عامل التخفٌض لكل المدن الخمسة للوصول إلى عامل تخفٌض 

 مشترك للفئة )المتطورة والناشئة(.

 :5101 عامل تخفٌض األسواق المتطورة% 

 1102اشئة: عامل تخفٌض األسواق الن% 

ض بعد ذلك، طبقنا عامل التخفٌض على القائمة المبدئٌة ألسعار الشقق السكنٌة الممٌزة للوصول إلى متوسط سعر الشقق السكنٌة. بالنسبة لبع

 أخرى متاحة.المدن، التً لم ٌتم تضمٌنها فً قائمة أسعار الشقق الممٌزة المبدئٌة، توصلنا إلى متوسط سعر الوحدة السكنٌة باستخدام موارد 

 الذخل السىىي لكل فرد مه ساكىً المذٌىة ةساب: 3الخطىة 

أي  Prices and Earningsالمعنون  UBSاحتجنا أٌضاً إلى معرفة متوسط الدخل الصافً لكل فرد لكل مدٌنة. وفً هذا رجعنا إلى تقرٌر 

ة الدخل الصافً لكل فرد بعد الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة "األسعار والدخل" )تفاصٌل هذا التقرٌر فً المراجع(. قام هذا التقرٌر بفهرس

ء لمختلف مدن العالم مقارنة بمدٌنة نٌوٌورك. ولمعرفة القٌمة الدوالرٌة لمتوسط دخل الفرد ألحد قاطنً مدٌنة نٌوٌورك، رجعنا إلى اإلحصا

 (.2008Eالرسمً لسكان الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )

)المصدر:  3119، فإننا حسبنا إجمالً الدخل القومً لعام UBSلتعاون الخلٌجً التً لٌست جزءاً من استقصاء بالنسبة لبعض مدن مجلس ا

لمتبقً بٌانات األمم المتحدة(، ثم استبعدنا الصادرات من البترول والغاز )على أساس أن هذه األموال ال تذهب إلى الشعب مباشرة(، ثم قّسمنا ا

 ( للوصول إلى دخل كل فرد من الموارد الطبٌعٌة. ثم استخدمنا نفس الرقم للمدٌنة كما هو للدولة.IMFعلى عدد السكان )المصدر: 

كل فرد وألن هناك ثالث مدن سعودٌة فً القائمة، فقد اعتبرنا أن الدخل الصافً لكل فرد واحد لهذه المدن الثالثة، ثم استخدمنا الدخل الصافً ل

، للوصول إلى األرقام النسبٌة للدخل الصافً لكل فرد لهذه المدن UBSرٌن(، والتً كانت جزءاً من استقصاء من الموارد الطبٌعٌة للمنامة )البح

 األخرى.

 : التعذٌل لحساب تذفق السٍاح4الخطىة 

 لتعدٌل األرقام لألخذ فً االعتبار تدفق السٌاح إلى المدٌنة، افترضنا ما ٌلً:

 ٌع المدن )باستثناء المدن السعودٌة حٌث اعتبرنا السٌاح من المقٌمٌن(.تم األخذ فً االعتبار السٌاح الدولٌٌن لجم 

  جمٌع السٌاح الدولٌٌن ٌأتون من دول منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌةOECD. 

 2هو  فً المتوسط، ٌعٌش سائحان لمدة شهر فً المدٌنة ثم ٌغادران المكان، وبالتالً فإن الطلب السنوي الفعلً على الوحدات السكنٌة 

 سائح دولً. 35لكل 

                                                           
1

 .GlobalPropertyGuideمتوسط أحجام الشقق ٌختلف بحسب المدٌنة المختارة، وقد استخدمنا المقٌاس الذي تبناه تقرٌر  
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 .:311، ومنها استقرأنا أرقام EuroMonitor( متوفرة من 3118البٌانات الخاصة بعدد السائحٌن لكل مدٌنة )

 ومن أجل تضمٌن تأثٌر السٌاح، تم حساب الدخل الصافً الفعلً لكل فرد فً كل مدٌنة باتباع الخطوات التالٌة:

  بضرب نصٌب كل فرد من الدخل فً عدد سكان المدٌنةحساب الدخل الصافً اإلجمالً للمدٌنة 

  35حساب العدد الفعلً من المساوي المحلً لعدد السٌاح عن طرٌق تقسٌمه على 

  حساب اإلجمالً الصافً للدخل للمساوي المحلً لعدد السٌاح )بضرب الرقم فً متوسط الدخل الصافً المتاح للفرد فً منظمة

باستثناء المملكة العربٌة السعودٌة حٌث تم اعتبار كافة السٌاح كمقٌمٌن، وبالتالً تم الضرب فً نصٌب  –التعاون والتنمٌة االقتصادٌة 

 الفرد(

 جمع الدخلٌن من أجل الوصول إلى الدخل اإلجمالً للمدٌنة 

 وٌاً.جمع أرقام المساوي المحلً للسٌاح مع عدد السكان فً المدٌنة للوصول إلى عدد األشخاص الذٌن ٌوجدون الطلب سن 

  الدخل الصافً الفعلً لكل فرد فً المدٌنة بعد تعدٌله  –تقسٌم الدخول اإلجمالٌة على العدد الفعلً للسكان الذٌن ٌوجدون الطلب للمدٌنة

 لحساب تأثٌر السٌاح.

 

 : الحساب الىهائ5ًالخطىة 

الشقة السكنٌة" للوصول إلى نسبة "المساحة التً ٌمكن  وأخٌراً، تم تقسٌم "الدخل الصافً الفعلً لكل فرد" على "متوسط سعر المتر المربع من

 شراؤها من متوسط دخل السكان" التً نسعى إلى تحدٌدها.

ٌاح لقد قامت عملٌتنا بتسوٌة الفروق بٌن الدخول فً المدن المختلفة، وضرائبها ودفعات التأمٌنات االجتماعٌة فٌها، والطلب الذي ٌنشئه الس

 القادمون إلٌها.
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 المصادر

Globalpropertyguide.com 

OECD.org 

Data.un.org 

IMF.org 
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 تمكٍه المستثمرل

 الدور الثانً، مركز العلٌا، طرٌق العلٌا العام

 ، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة397657ص. ب. 

 8000 299 1 966+ هاتف:

 6498 419 1 966+ فاكس:

 www.derayah.comموقع الوٌب:         

 questions@derayah.com  :البرٌد اإللكترونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسئولٌة

 (. 27-08109مرخص لها من هٌئة سوق المال السعودٌة )ترخٌص رقم دراٌة المالٌة، شركة مساهمة محدودة، هً شركة 

م عن استخدام المعلومات الواردة به. رغم توخً أعلى درجات الحٌطة عند إعداد هذا المستند، فإن دراٌة المالٌة ال تتحمل أٌة مسئولٌة عن األخطاء أو الحذف أو أٌة أضرار تنج

 مات تجارٌة أو عالمات تجارٌة مسجلة لشركات أخرى وتم استخدامها هنا لغرض اإلٌضاح أو التقٌٌم، بدون أي نٌة لمخالفة القانون.أسماء المنتجات أو الشركات قد تكون عال

ستثمارٌة. هذا المستند ال عرضاً لبٌع األوراق المالٌة أو المنتجات اال -وال ٌجب أن ٌتم تفسٌره على أنه-األداء السابق لٌس مؤشراً على العوائد المستقبلٌة. هذا المستند لٌس 

ا مستشاراً مالٌاً معتمداً، وأن ٌّدعً أنه ٌحتوي كل المعلومات ذات الصلة، وبالتالً ال ٌجب اعتباره نصٌحة أو توصٌة استثمارٌة رسمٌة. ٌجب على المستثمرٌن أن ٌستشٌرو

مالحظة إخالء المسئولٌة هذه، والمعروضة على  نتٌجة االستثمارات المبنٌة على هذا المستند. ٌتخذوا قرارات فردٌة. ال تعد دراٌة مسئولة عن أٌة خسائر مباشرة أو غٌر مباشرة

ضٌاع أو الحذف أو التدمٌر أو هذه الصفحة، تعد جزءاً ال ٌتجزأ من هذا المستند. وإذا حدث وتعرضت هذه الصفحة من المستند، سواء فً شكلها المطبوع أو اإللكترونً، لل

 سٌلة أخرى، فإن مالحظة إخالء المسئولٌة ستظل تنطبق رغم أي عواقب.التخلص منها بأي و

http://www.derayah.com/
http://www.derayah.com/
http://www.derayah.com/
mailto:questions@derayah.com

