
 صندوق دراية الخليجي
ألسهم النمو والدخل

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية هذا الصندوق بموجب 
الموافقة الصادرة عن مجلس الهيئة برقم (ص/21/1574/5/3) 

بتاريLخ  1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14م.



ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة باست9ثناء األشخاص المسموح لهم بموجب لوائح صندوق االست9ثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. وال تقدم 1.
هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه الوثيقة أو وضوحها وعدم تضليلها، وت9تنصل صراحًة من مسؤولية أي خسارة ناشئة أو 

متrكبدة باالعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة. وينبغي للمشاركني المحتملني في األوراق المالية المقدمة بموجب هذه الوثيقة تحري دقة 
المعلومات المتعلقة باألوراق المالية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم األخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له . 

ال تقدم شركة دراية المالية أو أعضاء مجلس إدارتها أو طاقمها أو الشركات التابعة لها أي ضمان أو تمثيل أو تعهد سواء بشكل صريrح أو ضمني، وال 
ت9تحمل أي مسؤولية قانونية، مباشرة أو غر مباشرة، وال ت9تحمل مسؤولية دقة أو اكتمال أو إفادة أي معلومات واردة في هذه المادة. وال يمكن 
اعتبار أن القصد من هذا المستند أن يستخدم أو يعترب نصيحة متعلقة بأي است9ثمار قد يحدث في المستقبل، ويستخدم محتوى هذا المستند ألغراض 

تعريفية فقط، وال تقدم شركة دراية المالية المشورة القانونية أو المالية أو غريها من خال هذا المستند. وتخضع جميع االست9ثمارات في منتجات دراية 
المالية إلى الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. كما تخضع قيمة المنتج للتقلبات وقد ال يعوض كامل المبلغ الذي تم است9ثماره في األصل. ويمكن تغي9ري 

المعلومات الواردة في هذا المستند في أي وقت دون إشعار مسبق. وال ُيعد األداء السابق مؤشًرا على العائدات المستقبلية. وشركة دراية المالية 
مرخصة ومنظمة من جانب هيئة السوق المالية في المملكة العرب9ية السعودية. 

يـحتوي هـذا المسـتند عـلى عـدد مـن اإليـضاحـات واإلفـصاحـات الـتي تـوضـح الـمخاطـر والـمسؤولـيات الـمرتـبطة بـاالشرتاك فـي صـندوق درايـة الخـليجي ألسـهم 2.
ـثمار فـي األوراق الـمالـية مرتـفعة الـمخاطـر، ويـنبغي  الـنمو والـدخـل والـذي يعترب مـنتج مرتـفع الـمخاطـر وهـو مـنتج مـوجـه إلـى الـعمالء الـذيـن يرغـبون بـاالسـت9
ـثمر الراغـب بـاالشرتاك فـي الـصندوق أن يـكون مـلما ومـقرا إقرارا تـامـا بـفهمه بـالـمخاطـر الـمتعلقة وأن يـكون لـديـه الرغـبة والـمقدرة عـلى تحـمل  عـلى المسـت9

تلك المخاطر المرتفعة.   

تنويه: 
هذه الوثيقة غري قابلة للتوزيع وال تمثل عرض شراء أو بيع أو است9ثمار في أي نوع من االست9ثمارات. ■
شركة دراية المالية تخلي مسؤوليتها من دقة البيانات في هذه الوثيقة وعلى العمالء الحصول على مشورة مستقلة من شخص مرخص له.■

تنويه



صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل اسم الصندوق

صندوق است9ثماري عام في األسهم السعودية والخليجية برأس مال مفتوح مسجل بموجب أنظمة المملكة العرب9ية السعودية نوع الصندوق

شركة دراية المالية مدير الصندوق

صندوق است9ثماري عام مفتوح غير محدد المدة وال يوجد تاريrخ استحقاق للصندوق مدة الصندوق

ـثمار بــشكل أســاســي فــي األوراق الــمالــية  ـل وتــوزيــع أربــاح بــشكل دوري مــن خــالل االســت9 rيهــدف الــصندوق إلــى تــنمية رأس الــمال عــلى الــمدى الــطويــ
ركـات الـمدرجـة فـي األسـواق الخـليجية ويـشمل ذلـك الـطروحـات األولـية  ركـات الـمدرجـة فـي سـوق األوراق الـمالـية الـسعوديـة وفـي أسـهم الشـ للشـ
ركــات الــمدرجــة فــي الــسوق  ـثمار الــعقاريــة الــمتداولــة وصــناديــق الــمؤشـرات الــمتداولــة وأســهم الشـ والــثانــويــة وحــقوق األولــويــة وصــناديــق االســت9

الموازية. كما يهدف الصندوق االست9ثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك وأدوات أسواق النقد محلًيا و خليجًيا و عالمًيا.

أهداف الصندوق

تبدأ فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق بتاريrخ 2021/03/01م، وتنتهي بنهاية يوم 2021/03/28 م. فترة الطرح األولي

الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو (5,000) ريال سعودي. والحد األدنى لإلشتراك اإلضافي هـو (1,000) ريال سـعودي. 
الـــفئة المســـتهدفـــة: (أ) األشـــخاص الـــطبيعيون الـــذيـــن يحـــملون الجنســـية الـــسعوديـــة أو إحـــدى جنســـيات دول مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي األخــرى؛ (ب) 
ـية الــسعوديــة ودول مجــلس الــتعاون  ـين الــقائــمين فــي الــمملكة الــعربــ9 ـثمار وغــيرهــا مــن األســخاص االعــتباريــ¡ ركــات وصــناديــق االســت9 الــمؤســسات والشـ
ـثمار بـموجـب  ـثمرون األجـانـب المسـتهدفـون الـمسموح لـهم بـاالسـت9 ـية الـسعوديـة؛ (د) المسـت9 الخـليجي األخرى؛ (ج) األجـانـب الـمقيمون فـي الـمملكة الـعربـ9
ـثمار الـمؤسـسات الـمالـية األجـنبية الـمؤهـلة فـي األوراق الـمالـية الـمدرجـة الـصادرة عـن مجـلس هـيئة الـسوق الـمالـية بـموجـب  الـقواعـد الـمنظمة السـت9
ـثمرون اآلخــرون الــذيــن يــمكن أن تــسمح لــهم هــيئة الــسوق الــمالــية  ـخ 1436/7/15هـ الــموافــق 2015/5/4م؛ و(هـ) المســت9 rقـرارهــا رقــم 2015-42-1 وتــاريــ

بامتالك أوراق مالية في "تداول".

الحد األدنى لإلشتراك والفئة المستهدفة

الريال السعودي عملة الصندوق

سـيقوم الـصندوق بـتوزيـع أربـاح عـلى مـالـكي وحـدات الـصندوق والـتي هـي عـبارة عـن األربـاح الـنقديـة الـموزعـة أو أي أربـاح رأسـمالـية مـحققة. يـتم تـوزيـع 
ـل ونـهايـة  rاألربـاح الـنقديـة عـلى مـالـكي الـوحـدات مرتـين فـي الـسنة (بـمعدل كـل 6 أشهـر مـالديـة) خـالل عشرة أيـام عـمل بـالـمملكة مـن نـهايـة شهـر أبـريـ

شهر أكتوبر. توزيع األرباح الرأسمالية (إن وجدت) ليس إلزامًيا وإنما تخضع لتقدير مدير الصندوق.

سياسة توزيع األرباح

ـن عـلى فـهم واسـتيعاب الـمخاطـر االقـتصاديـة  rـن الـقادريـ rـثمريـ ـثمار فـي الـصندوق عـلى قـدر مرتـفع مـن الـمخاطـر وهـو مـالئـم فـقط للمسـت9 يـنطوي االسـت9
الست9ثماراتهم في الصندوق دون التعرض لعواقب كبيرة.

درجة المخاطرة

شركة البالد المالية أمين الحفظ

(PKF) شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون المحاسب القانوني

دار المراجعة الشرعية المستشار الشرعي

 ملخص الصندوق
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2.00% كحد أقصى و يتم سدادها مقدًما ولمرة واحدة رسوم اإلشتراك

1.8% سنوًيا من قيمة أصول الصندوق أتعاب اإلدارة

0.03% سنوًيا من قيمة أصول الصندوق لألسهم السعودية ولتعامالت صناديق سوق المال 

وأدوات الدخل الثابت، وبحد أقصى %0.16 من صافي قيمة أصول الصندوق لألسهم الخليجية.

رسوم الحفظ

30,000 ريال سعودي سنوًيا أتعاب المحاسب القانوني

23,250  ريال سعودي سنوًيا أتعاب اللجنة الشرعية

10,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع  يحضره وبحد أقصى 40,000 ريال سعودي 

سنوًيا لكال العضويrن

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين

26,250 ريال سعودي سنوًيا رسوم المؤشر االسترشادي

5,000 ريال سنوًيا رسوم النشر على موقع تداول

7,500 ريال سعودي سنوًيا رسوم هيئة السوق المالية

0.25% سنوًيا كحد أقصى من قيمة األصول مصاريف أخرى

رسوم الصندوق وأتعابه

لمزيد من التفاصيل حول جميع العموالت و األتعاب، الرجاء الرجوع لشروط وأحكام الصندوق.   
ـبة أو رسـوم  rـكالـيف المسـتحقة الـدفـع لـمديـر الـصندوق أو أي طرف آخـر وتـلك الـتي سـيتم تـطبيقها أو تـعديـلها الحـقًا مـن قـبل مـديـر الـصندوق التـشمل أيـة نـوع ضريـ rجـميع الرسـوم والـمصاريـف واألتـعاب والـت

حكومية مطبقة أو سيتم تطبيقها في المملكة. ويrجوز لمدير الصندوق خصم تلك الضرائب و/أو الرسوم الحكومية من النقد الموجود في حساب المست9ثمر أو أصول الصندوق حسب اإلنطباق.
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استراتيجيات االستfثمار األساسية 

است9ثمار األصول في أسهم الشركات المدرجة مع الرتكيز على: 
استدامة األرباح الموزعة ونمو رأس المال.

األسهم

إمكانية االست9ثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك وأدوات أسواق النقد محلًيا وخليجًيا 
وعالمًيا، وكذلك في األسهم التي تمتلك المقومات 

المالية لتحقيق توزيعات نقدية في المستقبل.

أدوات الدخل الثابت واألسهم 
 ذات عائد مرتفع متوّقع 

األسهم: المحلية واإلقليمية (أسواق دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العرب9ية) 
أدوات الدخل الثابت: األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية.

النطاق الجغرافي السـتfثمارات 
الصـندوق  

الفحص المسبق لنطاق االست9ثمار مع العوامل األساسية. 
تحليل األفكار االست9ثمارية. 

تنويع توزيع االست9ثمار لضمان دخل ثابت.
آلية االستfثمار 
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الحد األعلىالحد األدنىنوع االست?ثمار  

أسهم الشركات السعودية والخليجية 
المدرجة في األسواق الرئيسية والموازية 

(وتشمل الطروحات العامة األولية والثانويه 
وحقوق األولوية) وصناديق االست9ثمار 

العقارية المتداولة وصناديق مؤشرات 
األسهم والصكوك المتداولة

50%100%

صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد، 
الصكوك وصناديق الصكوك المحلية 

والعالمية، المضاربة واألوراق المالية 
المدعومة بأصول

0%50%

%50%0سيولة نقدية

صناديق است9ثمار أخرى تست9ثمر في أسواق 
األسهم السعودية و/أو الخليجية

0%50%
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عملية/ آلية االستfثمار 

أمثلة على معايfري قد تستخدم في 
اختيار األسهم: 

استدامة التدفقات النقدية ■
الربح النقدي مقابل الربح ■

المحاسبي 
تحليل كّمي ■
الدراسات االقتصادية لألسواق ■
كفاءة إدارات الشركات ■

واالستغالل الفعال لرأس المال 
التحليل المالي وتقي9يم االست9ثمار  ■

 نطاق االستfثمار:
أسواق األسهم الخليجية ■
است9ثمارات متوافقة مع ■

أحكام الشريعة اإلسالمية 

معايfري بناء المحفظة: 

التنوع األمثل بني األسواق ■
والقطاعات 

استغالل فرص النمو ■
احتمالية التوزيع المستمر ■

لألرباح النقدية 
االستفادة من الفرص في ■

األسواق اإلقليمية

 المراقبة وإعادة التوازن:

مراجعة مكونات المحفظة ■
باستمرار 

إعادة توزيع أوزان االست9ثمارات ■
بشكل دوري
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عملية بناء االستfثمارات 

مصدر الفرص االستfثمارية: تحليل كّمي 
وشركات تحت تغطية فري|ق االستfثمار

المتابعة والمراجعة المستمرةالمتابعة والمراجعة المستمرة

عدم الشراءشراء

تحليل مالي مفّصل من قبل فري|ق االستfثمار 
بما يتوافق مع أهداف الصندوق

تfتوافق مع 
األهداف

ال تfتوافق 
مع األهداف
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المشاركة في سوق األسهم واستهداف العوائد على شكل توزيع أرباح بشكل دوري لمالك الوحدات. ✓

السيولة العالية الست9ثمارات الصندوق. ✓

توزيع أرباح على المست9ثمريrن بشكل نصف سنوي. ✓

فرصة است9ثمارية في بيئة اقتصادية ذات معدل فائدة منخفض. ✓

مزج النمو مع توزيع الدخل لألوراق المالية يؤدي إلى تحسني مستوى العائد المعدل للمخاطر.✓

السمات الخاصة ومميزات الصندوق
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يتrكون فريrق االست9ثمار بشركة دراية المالية من رئيس األسواق المالية ومدراء است9ثمار ومحللني مالي9ني متخصصني في االست9ثمار في األوراق المالية. 
كما يشرف على اإلدارة الرئيس التنفيذي لالست9ثمار لألسواق المالية واالستشارات.     

يدير الفريrق صندوق دراية المرن لألسهم السعودية الحائز على عدة جوائز من أبرزها جائزة أفضل صندوق لألسهم السعودية لمدة 3 سنوات والذي 
  .(Lipper Funds Award) "حصدها لعام 2020 والمقدمة من جوائز "ليرب العالمية" من "تومسون رويرتز

إجمالي األصول تحت اإلدارة والمدار من خالل الفرق االست9ثمارية لدى شركة دراية المالية تجاوز 5.5 مليار ريال سعودي 
كما في نهاية العام 2020م.

فري|ق دراية 



__________________________________
Sheikh Muhammad Ahmed Sultan

DRYA180520041220

شرعيالالمستشاربصفتهاالشرعيةالمراجعةدارقبلمنإعالناتشكلالشهادةهذه
رايةدبشركةالخاص"(الصندوق )"*والدخلالنموألسهمالخليجيدرايةلصندوق 
.المالية

اصةالخالمستنداتبمراجعةالشرعيالمستشارقامالمقدمة،المعلوماتعلىبناء
DRYA180520سلسليـترقمتحـتـاتـــقــمرفـ)بـهالمتعلقةوالعقودبالصندوق 

نمالمعتمدةالشرعيةوالضوابطالمعاييرضوءفي"(الصندوق"04122001
أنإلىةاإلشارتجدر،المعاييرهذهمعلتوافقهاعتمادهاتموعليه،الشرعيالمستشار

لمستشارلبيانهتمكماالصندوقعملياتبتنفيذاإلدارةبالتزاممقيدةالموافقةهذه
.الشرعي

الصندوق عملياتعلىوالمراجعةالرقابةمسؤوليةالشرعيةالمراجعةدارتتولىسوف
معالصندوقمالتزاتقييمأجلمنالشرعيقيقدالتإلىباإلضافةالشرعية،الناحيةمن

.التطبيقيفخللأيعنواإلبالغالتوجيهيةوالمبادئالشرعيةواإلجراءاتالسياسات

عمليةجراءبإمشروطصالحيتهاوبقاءالحياة،مدىدائمةالشهادةهذهصالحيةتعدال
منتهيةالشهادةعدوتالعملية،تلكبنتائجسنوي تقريروإصدارالدوري الشرعيالتدقيق

.التقريرهذاصدورعدمحالفيالصالحية

. ولي التوفي هللاو
قطفالعربية المستندات المعتمدة هي باللغة  *

دارالمراجعة الشرعية
هـ1442جمادى األولى 23

This certificate constitutes as a Pronouncement by Shariyah Review
Bureau (SRB) in its capacity as the Shari’a Advisor of Derayah GCC
Growth and Income Equity Fund *(“Fund”) for Derayah Capital.
Based on provided information, the Shari’a Advisor conducted its review
on the documentation (attachment ref: DRYA18052004122001) (“the
Fund”)* in light of the Shari’a guidelines approved by the Fund’s Shari’a
Advisors and hereby approve the Fund as compliant with these guidelines
subject to the implementation of the Fund’s transactions in strict
compliance with the approved structure and documentation as explained
to us.

SRB will lead the supervision and monitoring of the Fund’s transactions
from a Shari'a perspective. It will also engage in the Shari’a Audit to
investigate and evaluate the extent of the Fund’s adherence with directed
Shari’a policies and report any defective processes.

This Certificate’s legitimacy does not constitute 'lifetime validation' and
remains valid subject to satisfactory periodical Shari’a Audits and the
issuance of a Shari'a compliance report every year. SRB’s approval entailed
in this Certificate will automatically end should such Shari'a compliance
report cease to be issued.

Allah is the Guide to Success. 
*Documentation approved in the Arabic language only.

Shariyah Review Bureau
07th January 2021

__________________________________
Mufti Irshad Ahmed Ijaz
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 تم اعتماد صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل باعتباره متوافًقا مع الشريعة اإلسالمية - دار المراجعة الشرعية
DRYA-1805-20-04-12-20 رقم االعتماد الشرعي 

دار المراجعة الشرعية (SRB) المستشار الشرعي الرائد في عالم الشركات وتحظى ■
بتواجد فعلي في أكرث من 19 دولة تشمل الواليات المتحدة ودول أوروبا وأفريقيا ودول 

مجلس التعاون الخليجي وآسيا 
تخدم الدار قطاعات متعددة بما في ذلك القطاع المالي ولديها عمالء من هونج كونج ■

والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي 
تشمل نطاق خدماتها مجموعة كبرية من التخصصات التaكميلية التي ت`تضمن شهادة المنتج ■

والمشورة والتدقيق الشرعي وفحص األسهم 
قام الشيخ محمد أحمد السلطان و إرشاد أحمد إعجاز بمراجعة وثائق الصندوق ذات الصلة واعتمادها ■
ستfتم إجراء المراجعة الشرعية للصندوق على أساس مستمر ■

المستشار الشرعي
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ستبدأ عملية االشرتاك في الطرح األولي للصندوق خالل فرتة تبدأ من تاريrخ 1 مارس 2021م وحتى 28 مارس 2021 م. ■

يقوم المست9ثمرون الذين يرغبون في االشرتاك في وحدات الصندوق باستrكمال تعبئة نموذج اإلشرتاك وتوقيع اتفاقية االشرتاك والشروط واألحكام ■
مع مدير الصندوق عن طريrق تعبئة نموذج االشرتاك وتقديمه بالوقت المناسب أو عن طريrق تنفيذ العملية (اشرتاك) عن طريrق ادخال األمر من خالل 

الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق. 

يجب تزويد مدير الصندوق باتفاقية االشرتاك الموّقعة والبنود والشروط في موعد أقصاه الساعة الرابعة عصًرا من يوم العمل الذي يسبق مباشرًة ■
يوم التعامل. 

الحد األدنى لالشرتاك المبدئي للمشرتك في الصندوق هو (5,000) ريال سعودي. ويمكن إجراء اشرتاكات إضافية بحد أدنى قدره (1,000) ريال سعودي ■
لكل طلب اشرتاك إضافي. الحد األدنى للرصيد هو (1,000) ريال سعودي. ال يوجد سقف لمبالغ االشرتاك في الصندوق.  

يحق لمدير الصندوق قبول أو رفض (كلًيا أو جزئًيا) أي طلب إشرتاك في الصندوق. ■

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام في قسم (إجراءات تقديم طلبات االشرتاك).

إجراءات االشتراك
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يجب على طالب االسرتداد في الصندوق إكمال اإلجراءات الالزمة عن طريrق تعبئة نموذج االسرتداد مع تقديمه بالوقت المناسب أو عن ■
طريrق تنفيذ العملية اإسرتداد) عن طريrق إدخال األمر من خالل الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق. 

يجب تزويد مدير الصندوق بطلب االسرتداد في موعد أقصاه الساعة الرابعة عصًرا من يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم التعامل. ■

سوف يتم تحويrل مبلغ االسرتداد من حساب االسرتداد للصندوق إلى حساب العميل االست9ثماري لدى مدير الصندوق قبل نهاية العمل ■
في اليوم الثالث التالي لنقطة التقويم الذي تم فيه تحديد سعر االسرتداد وسيتم سداد مبالغ االسرتداد بعملة الريال السعودي. 

لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام في قسم (إجراءات االسرتداد).

إجراءات االسترداد
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يمكن للمستfثمري|ن المحتملني االتصال بمدير الصندوق للحصول على معلومات إضافية عن الصندوق ووثائقه من خالل وسائل االتصال التالية: 

شركة دراية المالية 
الدور الثاني، مركز العليا، طريrق العليا 

ص.ب 286546، الرياض 11323، المملكة العرب9ية السعودية 
رقم الفرع: 0112998000 

رقم الفاكس: 0114196498 
www.derayah.com :الموقع اإللكرتوني

كيفية الحصول على مزيد من المعلومات
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ـثماريـة تـم تـعريـفها كـشخص مرخـص لـه بـممارسـة نـشاط الـتعامـل والـحفظ والـمشورة  "تـم إعـداد هـذا المسـتند مـن قـبل شركـة درايـة الـمالـية، وهـي شركـة اسـت9
رعــها  ـخ 2008/06/16م ويــقع فـ rوإدارة األصــول بــموجــب الئــحة األشــخاص الــمرخــص لــهم الــصادرة مــن هــيئة الــسوق الــمالــية، بــالرتخيص رقــم 27-08109 بــتاريــ
الرئيسـي عـلى شـارع الـعليا الـعام بـمديـنة الـريـاض. لـقد تـم إعـداد هـذا المسـتند ألغراض تـوفري الـمعلومـات وال يـشكل عرضـا لشراء أو مـحاولـة اقـناع بـالـمنتج 
ـثماريـة لـلعميل. إن شركـة درايـة  الـمعروض، كـما أنـه يـجب أال يـشكل األسـاس لـالعـتماد عـليه فـي مـا يـتعلق بـأي عـقد أو الـتزام أيـا كـان شـكله أو أي مـشورة اسـت9
رًا الـسابـقة  ـثماريـًا أكرب فـي المسـتقبل أو فـي أوراق مـالـية ذات عـالقـة. وقـد تـقدم أو قـدمـت خـالل اإلثـني عشـر شهـ زًا اسـت9 ركـ الـمالـية تـملك وقـد تـملك مـ
مـشورة مـهمة أو خـدمـات أعـمال أوراق مـالـية لـمصدر األوراق الـمالـية الـمعنية أو أوراق مـالـية ذات عـالقـة. قـد يـحتوي هـذا المسـتند عـلى مـعلومـات مـبنية 
عـلى تـوقـعات مسـتقبلية تـم الـوصـول لـها بـموجـب مجـموعـة مـن الـفرضـيات و الـمخاطـر. قـد يـختلف األداء الـفعلي بـشكل جـوهـري عـن الـمعلومـات الـمبنية 
عــلى الــمعلومــات الــتاريــخية والــتطلعات المســتقبلية وذلــك بســبب االخــتالف والتغري فــي الــفرضــيات والــمخاطــر الــمشار إلــيها فــي هــذا المســتند. تــشمل 
األمثـلة علـى العـناصرـ التـي منـ شأـنهـا أن تحدـث اختالفاـ جوـهرـياـ بنيـ األداء المستـقبلي الحـقيقي والتـطلعات المستـقبلية لألداء – علـى سبـيل المـثال ال 
ـكلفة رأس الـمال، تـقلب أسـعار الـعملة، الـمنافـسة فـي ذات الـمجال مـن قـبل جـهات  rالـحصر – الـظروف االقـتصاديـة بـشكل عـام، تـقلب أسـعار الـفائـدة، تـوفـر وتـ
أخـرى، والتغري فـي السـياسـات الـحكومـية والسـياسـة الـعامـة، وأي مـخاطـر أخـرى مـن شـأنـها أن تـؤثـر عـلى قـيمة وسـعر الـوحـدات؛ إن الـورقـة الـمالـية قـد 
ـثمر: 1) بـيع الـورقـة الـمالـية أو تـحويـلها إلـى نـقد 2) الـحصول عـلى مـعلومـات  ـل الـفوري إلـى سـيولـة عـلى أنـه قـد يـصعب عـلى المسـت9 rـكون غري قـابـلة لـلتحويـ rتـ
ـكون مـعرضـة لـها. إن دخـل الـورقـة الـمالـية يـمكن أن يتغري ويـمكن اسـتخدام جزء مـن رأس  rمـوثـوق بـها حـول قـيمة الـورقـة الـمالـية، أو مـدى الـمخاطـر الـتي تـ
ـثمار الـواردة فـي الشـروط واألحـكام. األداء الـسابـق ال يـعكس  ـثمر االطـالع عـلى الـمخاطـر الرئيسـية لـالسـت9 ـثمر لـدفـع ذلـك الـدخـل. وعـلى المسـت9 الـمال المسـت9
ـثمر عـدم االعـتماد عـلى هـذا المسـتند أو عـلى أي مـعلومـات مـبنية عـلى تـطلعات مسـتقبلية والـمبنية عـلى  بـالـضرورة الـعوائـد المسـتقبلية. يـجب عـلى المسـت9
نـظرة درايـة الـحالـية للمسـتقبل. قـيمة األوراق الـمالـية والـدخـل الـناتـج عـنها قـابـل للتغري و االرتـفاع والهـبوط وسـعر األوراق الـمالـية ال يـعد الـتزامـًا عـلى درايـة 
ـثماريـة وعـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر، أن قـيمة الـورقـة الـمالـية  ـثمارًا خـاضـعًا لـعدة مـخاطـر اسـت9 ـثمار فـي الـوحـدات اسـت9 أو أي مـن شركـاتـها الـتابـعة. و يـعد االسـت9
ـثمر قـد ال تـقتصر  ـثمر و أن خـسارة المسـت9 ـتعرض النـخفاض مـفاجـيء وكبري قـد يـؤدي لـخسارة تـساوي الـمبلغ المسـت9 ـثمار بـها يـمكن أن تـ9 ـل االسـت9 rفـي حـال تـمويـ
ـثمره أو أودعـه أصـًال ، وأنـه قـد يـضطر إلـى دفـع الـمزيـد. إن الـمعلومـات الـمضمنة فـي هـذا المسـتند، هـي لـغرض الـتعريـف بهـذا  عـلى كـامـل الـمبلغ الـذي اسـت9
ـثمار فــي الــمنتج  ـني أو المختصني بــالــضرائــب، قــبل االســت9 ـني والــمالي9 ـن أخــذ الــمشورة مــن مســتشاريــهم الــقانــوني9 rـثمريــ الــمنتج فــقط. ويــنبغي عــلى المســت9
ـثماري يتخـذونـه. ونـنوه هـنا، أنـه ال يـمكننا أن  رار اسـت9 رار مسـتقل فـي مـا يـتعلق بـمالءمـة والـنتائـج المرتتبة عـلى أي قـ ـن قـ rـكويـ rالـمعروض، وذلـك مـن أجـل تـ
ـثماريـة لـعميل مـحتمل. وبـصفة  ـثمار محـدد عـلى أنـه يـمكن أن يـكون مـناسـبًا أو مـالئـمًا أو مربـحًا لـعميل أو لـلمحفظة االسـت9 ـأكـيد بـخصوص أي اسـت9 rنـعطي أي تـ
ـثماريـة أو الـوضـع الـمالـي أو االسـتعداد لـقبول الـمخاطـر أو االحـتياجـات األخرى ألي شـخص  خـاصـة، فـإن هـذا المسـتند، لـم يـتم إعـداده لـيناسـب األهـداف االسـت9
ـية الـسعوديـة إذ مـن الـممكن أن يـكون  يـمكن أن يـتلقى و/أو يـّطلع عـلى هـذا المسـتند. كـما يـجب عـدم نشـره خـارج نـطاق الـواليـة الـقضائـية لـلمملكة الـعربـ9
ـر، أن يـكونـوا عـلى درايـة بـمثل هـذه الـقيود وااللـتزام بـأي قـيود مـن هـذا  rـجب عـلى األشـخاص الـذيـن يـحصلون عـلى هـذا الـتقريـ rتـوزيـعه هـناك مـخالـفا لـلقانـون. ويـ
ـر يــوافــق عــلى أن يــكون مــلزمــًا بــالــقيود الــمذكــورة آنــفًا. فــي حــال وجــود أي اخــتالف بني هــذا المســتند  rـر، فــإن مســتلم الــتقريــ rالــقبيل. وبــقبول هــذا الــتقريــ
ـري، التحـديـث،  والشـروط واألحـكام فـإن الـمرجـع فـي ذلـك يـكون فـي مـا نـصت عـليه الشـروط واألحـكام. الـمعلومـات الـتي يـتم ذكرهـا هـنا قـابـلة لـلتعديـل، التغي9
ركــة درايــة الــمالــية، مــدرائــها، مــوظــفيها، أو أي  ـكمال فــي أي وقــت ودون الــحاجــة ألي نــوع مــن اإلخــطار والــتبليغ. ال تــقدم شـ rالــتدقــيق، الــمراجــعة، واالســت
ـتعلق بـدقـة،  ـح أو ضـمني، كـما أنـها ال تفرتض أي مـسؤولـية قـانـونـية مـباشرة أو غري مـباشرة تـ9 rشركـات تـابـعة أي ضـمانـات أو تعهـدات أو إقرارات بـشكل صـريـ
ـثمر. هـذا المسـتند وكـافـة الـمعلومـات الـواردة فـيه غري قـابـل لـلنسخ أو الـتوزيـع أو إعـادة الـطباعـة دون  اكـتمال، أو مـناسـبة المسـتند أو الـمنتج ألغراض المسـت9
الـحصول عـلى مـوافـقة خـطية مسـبقة مـن قـبل شركـة درايـة الـمالـية. شركـة درايـة الـمالـية وبـموجـب هـذا المسـتند ال تـقدم وال يتعني الـنظر لـها عـلى أنـها 
تـقدم أي خـدمـات اسـتشاريـة قـانـونـية أو مـالـية أو غري ذلـك بـموجـب هـذا المسـتند. لـضمان الـفهم الـكامـل والـمناسـب لهـذا الـعرض الـتسويـقي ولـقياس مـدى 

مالئمة المنتج لرغبات المست9ثمر، ننصح باللجوء ألشخاص مختصني مهنيًا في مجال القانون أو االستشارات المالية بحسب مقتضى الحال." 
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