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عرض التداول المجاني بالهامش

يحتــوي هــذا المســتند علــى عــدد مــن اإليضاحــات واإلفصاحــات التــي توضــح المخاطــر والمســؤوليات المرتبطــة 
الســوق  علــى  المجانيــة  الفوريــة  واألســعار  بالهامــش«  المجانــي  »التــداول  تســهيالت  منتــج  علــى  بالحصــول 
الســعودي مــع شــهري�ن مجانيــ�ي مــن خدمــة »درايــة إنســايت«، والتــي تعتــر منتجــات عاليــة المخاطــر وهــي منتجــات 
موجهــة إلــى العمــالء الذيــن يرغبــون بالتــداول فــي األوراق الماليــة المرتفعــة المخاطــر والمتــاح تداولهــا عــر 
المنتــج والحصــول علــى المعلومــات المتوفــرة عــر منصــة »درايــة إنســايت«، وينبغــي علــى المســت�ثمر الراغــب 
بالتــداول  تاًمــا بفهمــه بالمخاطــر المتعلقــة  يكــون ملًمــا ومقــًرا إقــراًرا  العــرض التســويقي أن  بالحصــول علــى 
بالهامــش واســتخدام معلومــات منصــة »درايــة إنســايت« وأن يكــون لديــه الرغبــة والمقــدرة علــى تحمــل تلــك 

المرتفعــة. المخاطــر 

في حال حصولك على العرض التسويقي، سوف تقدم لك دراية المزايا التالي ذكرها:

منتج التداول المجاني بالهامش:  -1

يعتــر منتــج التــداول المجانــي بالهامــش الــذي تقدمــه درايــة مــن أكــر الحلــول التمويليــة تنوًعــا للتــداول   
:)1( بالهامــش فــي الســوق الســعودي

الميزات أ. 

قرض حسن يصل إلى 1:1 لرأس مال العميل   .1

منتج معتمد شرعيا  .2

عقد تموي�ل شهري  .3

تنازل دراية عن كامل حصتها من عمولة التداول لصالح العميل  .4

ال يوجد حد أدنى مطلوب للتداول/التدوي�ر  .5

حرية عالية في انتقاء األسهم حسب سياسات وإجراءات دراية الداخلية  .6

رسم شهري ثابت بحد أدنى 250 ريال سعودي  .7

حصــول العميــل علــى التصنيــف الذهبــي والــذي يوفــر منصــة »أوان« ألســعار الســوق الســعودي   .8
مجانــا للعميــل  الفوريــة 

المخاطر: ب. 

رسوم المنتج   .1

ارتفاع تذبذب قيمة رأس مال العميل بسبب الرافعة المالية وارتفاع المخاطر تبًعا لذلك  .2

التعــرض لطلــب التغطيــة أو التســي�يل فــي حــال انخفــاض قيمــة االســت�ثمار لدرجــة محــددة مســبًقا   .3
أدنــاه المثــال  فــي  والمذكــورة 

ــة الســوق الماليــة« تظــل  ــة القيمــة المضافــة عليهــا ورســوم »هيئ ــداول« وضري�ب ــة »ت ســداد عمول  .4
العميــل مســؤولية  كلهــا 

قــد يــؤدي انخفــاض قيمــة األوراق الماليــة المشــراة بالهامــش إلــى مطالبتــك بــأن تســدد إلــى درايــة   .5
أمــوااًل إضافيــة مــن أجــل تجنــب البيــع القســري لتلــك األوراق الماليــة أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى فــي 

حسابك/حســاباتك

)1(  هذا وقد تمت مقارنة المنتج التمويلي مع المنتجات التمويلية التي يقدمها األشخاص المرخصون اآلخرون على مواقعهم اإللكرونية بتاري�خ 26 أغسطس 2018

تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة اســت�ثمارية تــم تعريفهــا كشــخص مرخــص لــه بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
www.derayah.com .11323 بالرخيــص رقــم 27-08109 ويقــع فرعهــا الرئيســي علــى شــارع العليــا العــام ص.ب. 286546 الريــاض



2

إذا انخفضــت قيمــة األســهم فــي حســابك إلــى أقــل مــن نســبة هامــش الضمــان المطلوبــة، أو نســبة   .6
هامــش الضمــان األعلــى التــي تطبقهــا درايــة، يمكــن لدرايــة بيــع األوراق الماليــة الموجــودة فــي أي 
مــن حســاباتك لديهــا لتغطيــة العجــز فــي الهامــش المحــدد. وســت�كون وحــدك مســؤواًل أيًضــا عــن أي 

عجــز فــي الحســاب بعــد البيــع

ســوف تحــاول درايــة إخطــارك بطلبــات تغطيــة الهامــش المطلــوب، ولكنهــا ليســت ملزمة بذلــك. وحتى   .7
لــو اتصلــت بــك وأبلغتــك بمهلــة محــددة يمكنــك خاللهــا تلبيــة طلــب اســتيفاء الهامــش، فــإن لهــا أن 
تقــوم بالخطــوات الالزمــة لحمايــة مصالحهــا الماليــة، بمــا فــي ذلــك بيــع األوراق الماليــة علــى الفــور 

دون إشــعارك

ال يحــق لــك تحديــد مــا ســيتم بيعــه أو تصفيتــه مــن األوراق الماليــة الموجــودة فــي حسابك/حســاباتك   .8
لتلبيــة طلــب اســتيفاء الهامــش. بحكــم أن األوراق الماليــة ضمــان لقــرض التــداول بالهامــش، فــإن 

ــ�ر أيهــا تبيــع مــن أجــل حمايــة حقوقهــا ــة الحــق فــي تقري لدراي

لدرايــة فــي أي وقــت زيــادة الهامــش المطلــوب وال يشــرط عليهــا إشــعارك مقدًمــا بذلــك كتابًيــا.    .9
يمكــن أن يســري مفعــول هــذه التغيــ�يات فــي سياســات درايــة فــوًرا، وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
إصــدار طلــب لتغطيــة الهامــش، علًمــا بــأن عــدم تلبيتــك طلــب التغطيــة قــد يــؤدي بدرايــة إلــى تصفيــة 

األوراق الماليــة فــي حسابك/حســاباتك أو بيعهــا

ال يحــق لــك تمديــد مهلــة طلــب تغطيــة الهامــش. فــي حــي قــد ت�توفــر لــك فــي ظــروف معينــة إمكانيــة   .10
تمديــد مهلــة الوفــاء بطلــب التغطيــة، فــإن التمديــد ال يعتــر حًقــا الزًمــا مــن حقوقــك

مفاهيم مهمة: ج. 

النتيجةالنسبة لعمالء )1:1(ما هي؟المفهوم

نسبة الهامش 
المبدئي

هي نسبة رأس مال العميل إلى 
إجمالي أصول المحفظة )مع 

التسهيالت( وقت منح التموي�ل.

ت�كون النسبة في بداية التموي�ل 50 % 
من إجمالي أصول المحفظة.

في حالة الربح يستطيع العميل تحوي�ل 
ما زاد عن الضمان المبدئي إلى حسابه 

البنكي.

نسبة هامش 
الصيانة

هي نسبة رأس مال العميل إلى 
مجموع قيمة المحفظه ) مع 

التسهيالت ( التي يؤدي االنخفاض 
عنها إلى تخفيض القوة الشرائية 

للعميل.

تبدأ عندما يبلغ رأس مال العميل 50 % 
من إجمالي أصول المحفظة.

تنخفض القوة الشرائية للعميل 
بالتناسب مع انخفاض القيمة الكلية 

للمحفظة.

نسبة طلب 
تغطية 
الهامش

عندما يبلغ رأس مال العميل %35 من 
إجمالي أصول المحفظة.

عندما يبلغ رأس مال العميل 35 % من 
إجمالي أصول المحفظة.

ُيطلب من العميل إضافة المزيد من 
المال أو األسهم لمحفظته أو بيع بعض 

األصول المحفوظة لدى دراية خالل 
خمسة أيام عمل كحد أقصى.

نسبة التصفية

حد تسي�يل محفظة العميل ويتم 
الوصول إليه عند وصول نسبة رأس 

مال العميل إلى إجمالي أصول 
المحفظة )مع التسهيالت( إلى 30%.

عندما يبلغ رأس مال العميل 30 % 
من إجمالي أصول المحفظة.

ت�تم تصفية بعض أو كل أصول العميل 
المحفوظة لدى دراية فوًرا دون الرجوع 

إليه.
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مثال:

أمثلة توضيحية:

ارتفاع قيمة المحفظة 20%:  -1

بـــ20 %، ترتفــع قيمــة صافــي أصــول العميــل إلــى  عنــد ارتفــاع إجمالــي أصــول المحفظــة اآلنــف ذكرهــا  أ. 
ريــال( ألــف   25( الحســن  القــرض  قيمــة  ت�تغــي  ال  بينمــا  تقري�ًبــا،   % 38 يــوازي  عائــًدا  يعــادل  بمــا   34,685.00

ترتفع نسبة تغطية التسهيالت من %50 إلى 58 % تقري�ًبا ب. 

معادلة احتساب تغطية التسهيالت:                 = 58.11 %  .1

فــي حــال عــدم وجــود تســهيالت لــدى العميــل وارتفــاع قيمــة المحفظــة بنفــس النســبة، فــإن قيمــة صافــي  ج. 
أصــول العميــل ترتفــع إلــى 30 ألــف ريــال بمــا يعــادل عائــًدا يــوازي 20 % فقــط

انخفاض قيمة المحفظة 20%:   -2

عنــد انخفــاض إجمالــي أصــول المحفظــة اآلنــف ذكرهــا بـــ20 %، تنخفــض قيمــة صافــي أصــول العميــل إلــى  أ.  
14,790.00 بمــا يعــادل خســارة تــوازي 41 % تقري�بــا، بينمــا ال ت�تغــي قيمــة القــرض الحســن )25 ألــف ريــال(

تنخفض نسبة تغطية التسهيالت من 50 % إلى 37 % تقري�با ب. 

معادلة احتساب تغطية التسهيالت:  =            = 37.17 %  

فــي حــال عــدم وجــود تســهيالت لــدى العميــل وانخفــاض قيمــة المحفظــة بنفــس النســبة، فــإن قيمــة  ج. 
صافــي أصــول العميــل تنخفــض إلــى 20 ألــف ريــال بمــا يعــادل خســارة تــوازي %20 فقــط

القرض الحسن  

صافي راس المال

القيم المبدئية للمحفظة

25,000.00

24,737.50

25,000.00

34,685.50
30,000.00

ارتفاع المحفظة 20 % - دون تسهيالتارتفاع المحفظة 20 %

رأس مال العميل

القرض الحسن

رسوم المنتج

ضري�بة القيمة المضافة

القوة الشرائية

صافي قيمة المحفظة

25 ألف ريال سعودي

25 ألف ريال سعودي

250 ريال سعودي

12.5 ريال سعودي

49,737.50 ريال سعودي

24,737.50 ريال سعودي

صافي أصول العميل

)25,000.00+34,685.00(صافي أصول العميل + القرض الحسن

34,685.00
= 

صافي أصول العميل

)25,000.00+14,790.00(صافي أصول العميل + القرض الحسن

14,790.00
= 
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دراية إنسايت:  -3

درايــة إنســايت هــي منصــة تحليــل تقدمهــا درايــة لعمالئهــا الكــرام وتمّكــن درايــة إنســايت المســت�ثمري�ن مــن   •
الحصــول علــى كــم مــن البيانــات الجوهريــة عــن عــدد كبــي مــن الشــركات العالميــة مثــل توافــق الشــركات 
ونشــاطاتها مــع الشــريعة اإلســالمية، وتحليــل اتجــاه الســوق ونقــاط الدعم/المقاومة لألســهم ومؤشــرات 

األداء األساســية لهــا وكميــات تداولهــا، باإلضافــة إلــى المزيــد مــن البيانــات والتقاريــ�ر الدوريــة.

يتــم إدارة المنصــة عــن طريــ�ق شــركة IdealRatings المعروفــة عالميــا بتقديــم األبحاث الماليــة. تقوم منصة   •
درايــة إنســايت بتحليــل الشــركات شــرعًيا بنــاًء علــى مجموعــة مــن الضوابــط الشــرعية المجمــع عليهــا، وتوفــر 
نســب التطهــي بدقــة الســتبعاد أيــة مداخيــل غــي شــرعية مــن العوائــد االســت�ثمارية لتلــك االســت�ثمارات. كمــا 
تســمح منصــة درايــة إنســايت للمســت�ثمري�ن بمواكبــة آخــر أخبــار األســواق واألســهم وآراء المحللــي ونقــاط 

الدعم/المقاومــة وتغّياتهــا لتمكينهــم مــن اتخــاذ أفضــل القــرارات االســت�ثمارية.

ستقدم دراية خدمة دراية إنسايت مجاًنا لمدة شهري�ن للعميل الراغب بالحصول على هذا العرض  •

تصبح رسوم خدمة دراية إنسايت 150 ريال سعودي شهرًيا بعد انقضاء الشهري�ن المجاني�ي  •

المميزات:

بيانات األسهم:  .1

أداء السهم  .1

إحصائيات عن السهم  .2

ملخص عن السهم  .3

نظائر السهم المحلية واإلقليمية   .4

بيانات السوق:  .2

أهم أخبار السوق أ. 

مؤشرات األسواق اإلقليمية ب. 

أداء المؤشرات ج. 

القرض الحسن  

صافي راس المال

القيم المبدئية للمحفظة

25,000.00

24,737.50

25,000.00

14,790.00
20,000.00

انخفاض المحفظة 20 % - دون تسهيالتانخفاض المحفظة 20 %
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الرابحون/الخاسرون األكر د. 

دراسة المتوسط المتحرك  هـ. 

التحليل الفني لألسواق:  .3

تقاري�ر التحليل الفني للمؤشرات واألسهم مع نقاط الدعم/المقاومة أ. 

تقاري�ر التحليل الفني لألسواق السعودية واإلماراتية واألمريكية ب. 

تقاري�ر التحليل الفني اليومية ج. 

الضوابط الشرعية:  .4

معرفــة مــدى التــزام الشــركات فــي الســوق الســعودي واإلماراتــي واألمريكــي للضوابــط الشــرعية  أ. 
ــ�ي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية بنــاء علــى معاي

تفاصيل تطهي األسهم على أساس ربعي ب. 

شــريحة العمــاء المســتهدفة: يســتهدف هــذا المنتــج العمــالء األفــراد الراغبــي بزيــادة قوتهــم الشــرائية عــن طريــ�ق 
اســتخدام التســهيالت والحصــول علــى األســعار الفوريــة لألســهم الســوق الســعودي واســتخدام خدمــة درايــة 
إنســايت، كمــا يتــم إجــراء تقي�يــم مخاطــر لــكل عميــل علــى حــدة حتــى يتســنى لدرايــة معرفــة مــدى مالئمــة مســتوى 
مخاطــر المنتــج مــع مقــدرة ورغبــة العميــل بتحمــل المخاطــر المرتفعــة المرتبطــة باســتخدام المنتــج ويتــم قبــول 

طلــب  الحصــول علــى الخدمــة أو رفضــه بنــاء علــى ذلــك التقي�يــم.

تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة اســت�ثمارية تــم تعريفهــا كشــخص مرخــص لــه بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
www.derayah.com .11323 بالرخيــص رقــم 27-08109 ويقــع فرعهــا الرئيســي علــى شــارع العليــا العــام ص.ب. 286546 الريــاض



6

متطلبات الحصول على العرض التسويقي

يمكنــك طلــب العــرض التســويقي بعــد اســت�كمال جميــع المتطلبــات المذكــورة أدنــاه والحصــول علــى موافقــة درايــة، 
وال يعنــي اكتمــال الطلــب ومســتنداته موافقــة درايــة علــى الطلــب، وتحتفــظ شــركة درايــة الماليــة بحقهــا برفــض أي 

طلــب مــع إبــداء أســباب رفــض الطلــب للعميــل.

التوقيع على اتفاقية التسهيالت وملحقاتها  -1

التوقيع على تقي�يم مخاطر المنتج  -2

الموافقة لدراية بطلب التقري�ر االئ�تماني )سمة( للعميل  -3

التوقيع على سند ألمر بملبغ التسهيالت  -4

فرتة التفعيل

في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة، فإن الطلب ال يأخذ أكر من يوم عمل واحد )2(.  •  

فرتة اإللغاء

يمكــن للعميــل إلغــاء التســهيالت وذلــك برفــع طلــب اإللغــاء إلــى مركــز خدمــة العمــالء وال ت�أخــذ العمليــة أكــر   •
مــن ثالثــة أيــام عمــل بشــرط انتهــاء التســوية علــى عمليــات البيــع.

]لقد تم ترك هذه المساحة فارغة عمًدا[

)2(  هذا وقد تمت مقارنة المنتج التمويلي مع المنتجات التمويلية التي يقدمها األشخاص المرخصون اآلخرون على مواقعهم اإللكرونية بتاري�خ 26 أغسطس 2018
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إيضاحات وإفصاحات أخرى

إشعار هام

تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة اســت�ثمارية تــم تعريفهــا كشــخص مرخــص لــه 
بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، بالرخيــص رقــم 08109-27 ويقــع فرعهــا 
ــم إعــداد هــذا المســتند ألغــراض توفــي المعلومــات وال  ــا العــام بمدينــة الريــاض. لقــد ت الرئيســي علــى شــارع العلي
يشــكل عرًضــا لشــراء أو محاولــة اقنــاع بالمنتــج المعــروض، كمــا أنــه يجــب أال يشــكل األســاس لالعتمــاد عليــه فــي مــا 
يتعلــق بــأي عقــد أو التــزام أيــا كان شــكله أو أي مشــورة اســت�ثمارية للعميــل. إن شــركة درايــة الماليــة تملــك وقــد 
تملــك مركــزًا اســت�ثماريًا أكــر فــي المســتقبل أو فــي أوراق ماليــة ذات عالقــة. وقــد تقــدم أو قدمــت خــالل اإلثنــي 
عشــر شــهرًا الســابقة مشــورة مهمــة أو خدمــات أعمــال أوراق ماليــة لمصــدر األوراق الماليــة المعنيــة أو أوراق 
ماليــة ذات عالقــة. قــد يحتــوي هــذا المســتند علــى معلومــات مبنيــة علــى توقعــات مســتقبلية تــم الوصــول لهــا 
بموجــب مجموعــة مــن الفرضيــات والمخاطــر. قــد يختلــف األداء الفعلــي بشــكل جوهــري عــن المعلومــات المبنيــة 
علــى المعلومــات التاريخيــة والتطلعــات المســتقبلية وذلــك بســبب االختــالف والتغــي فــي الفرضيــات والمخاطــر 
ــا بــي  المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند. تشــمل األمثلــة علــى العناصــر التــي مــن شــأنها أن تحــدث اختالًفــا جوهرًي
األداء المســتقبلي الحقيقــي والتطلعــات المســتقبلية لــألداء – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – الظــروف االقتصاديــة 
بشــكل عــام، تقلــب أســعار الفائــدة، توفــر وت�كلفــة رأس المــال، تقلــب أســعار العملــة، المنافســة فــي ذات المجــال 
مــن قبــل جهــات أخــرى، والتغــي فــي السياســات الحكوميــة والسياســة العامــة، وأي مخاطــر أخــرى مــن شــأنها أن 
تؤثــر علــى قيمــة وســعر الوحــدات؛ إن الورقــة الماليــة قــد ت�كــون غــي قابلــة للتحويــ�ل الفــوري إلــى ســيولة علــى 
أنــه قــد يصعــب علــى المســت�ثمر: 1( بيــع الورقــة الماليــة أو تحويلهــا إلــى نقــد 2( الحصــول علــى معلومــات موثــوق 
بهــا حــول قيمــة الورقــة الماليــة، أو مــدى المخاطــر التــي ت�كــون معرضــة لهــا. إن دخــل الورقــة الماليــة يمكــن أن 
يتغــي ويمكــن اســتخدام جــزء مــن رأس المــال المســت�ثمر لدفــع ذلــك الدخــل. وعلــى المســت�ثمر االطــالع علــى المخاطــر 
الرئيســية لالســت�ثمار الــواردة فــي الشــروط واألحــكام. األداء الســابق ال يعكــس بالضــرورة العوائــد المســتقبلية. 
يجــب علــى المســت�ثمر عــدم االعتمــاد علــى هــذا المســتند أو علــى أي معلومــات مبنيــة علــى تطلعــات مســتقبلية 
والمبنيــة علــى نظــرة درايــة الحاليــة للمســتقبل. قيمــة األوراق الماليــة والدخــل الناتــج عنهــا قابــل للتغــي واالرتفــاع 
والهبــوط وســعر األوراق الماليــة ال يعــد التزاًمــا علــى درايــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة. ويعــد االســت�ثمار فــي 
الوحــدات اســت�ثماًرا خاضًعــا لعــدة مخاطــر اســت�ثمارية وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أن قيمــة الورقــة الماليــة 
ــغ  ــ�ل االســت�ثمار بهــا يمكــن أن ت�تعــرض النخفــاض مفاجــىء وكبــي قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبل فــي حــال تموي
المســت�ثمر وأن خســارة المســت�ثمر قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســت�ثمره أو أودعــه أصــاًل ، وأنــه قــد يضطــر 
إلــى دفــع المزيــد. إن المعلومــات المضمنــة فــي هــذا المســتند، هــي لغــرض التعريــف بهــذا المنتــج فقــط. وينبغــي 
علــى المســت�ثمري�ن أخــذ المشــورة مــن مستشــاريهم القانونيــ�ي والماليــ�ي أو المختصــي بالضرائــب، قبــل االســت�ثمار 
فــي المنتــج المعــروض، وذلــك مــن أجــل ت�كويــ�ن قــرار مســتقل فــي مــا يتعلــق بمالءمــة والنتائــج المرتبــة علــى أي 
ــه  ــد بخصــوص أي اســت�ثمار محــدد علــى أن ــا أن نعطــي أي ت�أكي ــه ال يمكنن ــا، أن ــه. وننــوه هن قــرار اســت�ثماري يتخذون
يمكــن أن يكــون مناســًبا أو مالئًمــا أو مربًحــا لعميــل أو للمحفظــة االســت�ثمارية لعميــل محتمــل. وبصفــة خاصــة، فــإن 
هــذا المســتند، لــم يتــم إعــداده ليناســب األهــداف االســت�ثمارية أو الوضــع المالــي أو االســتعداد لقبــول المخاطــر 
أو االحتياجــات األخــرى ألي شــخص يمكــن أن يتلقــى و/أو يّطلــع علــى هــذا المســتند. كمــا يجــب عــدم نشــره خــارج 
ــا للقانــون.  ــة القضائيــة للمملكــة العرب�يــة الســعودية إذ مــن الممكــن أن يكــون توزيعــه هنــاك مخالًف نطــاق الوالي
وي�جــب علــى األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى هــذا التقريــ�ر، أن يكونــوا علــى درايــة بمثــل هــذه القيــود وااللتــزام بــأي 
قيــود مــن هــذا القبيــل. وبقبــول هــذا التقريــ�ر، فــإن مســتلم التقريــ�ر يوافــق علــى أن يكــون ملزمــًا بالقيــود المذكــورة 
آنًفــا. فــي حــال وجــود أي اختــالف بــي هــذا المســتند والشــروط واألحــكام فــإن المرجــع فــي ذلــك يكــون فــي مــا 
نصــت عليــه الشــروط واألحــكام. المعلومــات التــي يتــم ذكرهــا هنــا قابلــة للتعديــل، التغيــ�ي، التحديــث، التدقيــق، 
المراجعــة، واالســت�كمال فــي أي وقــت ودون الحاجــة ألي نــوع مــن اإلخطــار والتبليــغ. ال تقــدم شــركة درايــة الماليــة، 
ــ�ح أو ضمنــي، كمــا أنهــا  مدرائهــا، موظفيهــا، أو أي شــركات تابعــة أي ضمانــات أو تعهــدات أو إقــرارات بشــكل صري
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ال تفــرض أي مســؤولية قانونيــة مباشــرة أو غــي مباشــرة ت�تعلــق بدقــة، اكتمــال، أو مناســبة المســتند أو المنتــج 
ألغــراض المســت�ثمر. هــذا المســتند وكافــة المعلومــات الــواردة فيــه غــي قابــل للنســخ أو التوزيــع أو إعــادة الطباعــة 
دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة. شــركة درايــة الماليــة وبموجــب هــذا 
المســتند ال تقــدم وال يتعــي النظــر لهــا علــى أنهــا تقــدم أي خدمــات استشــارية قانونيــة أو ماليــة أو غــي ذلــك 
بموجــب هــذا المســتند. لضمــان الفهــم الكامــل والمناســب لهــذا العــرض التســويقي ولقيــاس مــدى مالئمــة المنتــج 
لرغبــات المســت�ثمر، ننصــح باللجــوء ألشــخاص مختصــي مهنًيــا فــي مجــال القانــون أو االستشــارات الماليــة بحســب 

مقتضــى الحــال.
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أونالين


