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ا) معلومات الصندوق:
 -1اسم الصندوق:
صندوق أرباح ألخليجي للسيولة.
 -2اهداف وسياسات ا إالستثمار وممارساته:
صندوق أرباح ألخليجي للسيولة هو صندوق إستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد وألدخل ألثابت ألستثماري -صندوق عام ،مفتوح ومقوم بالريال ألسعودي،
يهدف ألى توفير ألسيولة عند طلب ألمستثمر وتنمية رأس ألمال بمخاطر متوسطة من خالل ألستثمار في ألدوأت ألمالية قصيرة ألجل وأدوأت ألدخل
ألثابت متوسطة ألجل ألمصنفة وغير ألمصنفة وألمدعومة باصول لدول مجلس ألتعاون ألخليجي ،ألمتوأفقة مع ألمعايير ألشرعية وألمقرة من قبل أللجنة
ألشرعية للصندوق .لن يقوم ألصندوق بتوزيع أرباح على مالكي ألوحدأت وسوف يعاد أستثمارها في ألصندوق لصالح مالكي ألوحدأت .تم إتخاذ ألعائد على
ألودأئع بالريال ألسعودي لثالثة أشهر (سايبور(  ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ،كمؤشر إرشادي لمقارنة أدأء صندوق أرباح ألخليجي
للسيولة .يعمل فريق ألعمل في إدأرة ألصول على تحقيق أدأء ينافس أدأء ألمؤشر أإلرشادي .يمكن للمستثمرين متابعة أدأء ألمؤشر على ألموقع ألخاص
ببلومبرغ أو رويترز أو أي من ألبنوك ألسعودية .وهذأ ألمؤشر هو سعر ألفائدة على ألقروض بين ألمصارف ألسعودية أو سعر ألفائدة على ألقروض بين
ألمصارف ألخليجية وهو مرجح محدد .كما بدأ ألصندوق في تاريخ  6مايو  2018بسعر  10لاير للوحدة.

 -3التوزيعات واالرباح:
ل ينطبق ،سيقوم مدير ألصندوق بإعادة أستثمار ألرباح ألموزعة.

 -4وصف المؤشر االسترشادي للصندوق:
ً
ً
يعد ثالثة أشهر )سايبور(  ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ،مؤشرأ إرشاديا لمقارنة أدأء صندوق أرباح ألخليجي للسيولة ،ويعمل فريق
ألعمل في إدأرة ألصول على تحقيق أدأء ينافس أدأء ألمؤشر أإلرشادي.

يرجى ألعلم بان تقارير ألصندوق متاحة على موقع أرباح ألمالية ،ومتاحة عند ألطلب دون مقابل.
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• االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية :
أ -يعمل مدير ألصندوق على إجرأء مسح سوقي لمعدلت ألعوأئد في ألسوق ألسعودي ومسح سوقي على أفضل أدوأت أسوأق ألنقد قصيرة وأدوأت ألدخل ألثابت من حيث ألعائد
آ
وأفضل ألصناديق ألستثمارية من حيث ألعائد وسمعة مدير ألصندوق وألدأء ألتاريخي لمدير ألصندوق .وسيتم تطبيق آألية أتخاذ ألقرأر ألمقدمة من قبل مدير ألصندوق على
جميع أستثمارأت ألصندوق.
ب -يلتزم مدير ألصندوق تجاه مالكي ألوحدأت على ممارسة ألعناية وألمهارة وألحرص )من ضمن وأجبات ومسؤوليات ألمانة( في تقييم ألفرص ألستثمارية ألمتاحة باختيار أفضل
ألعوأئد بما يتناسب مع أسترأتيجية ألصندوق.
ج -سوف يكون أإلستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد بشكل مباشر أو غير مباشر ،وسوف تكون أإلستثمارأت مقومة بعمالت دول مجلس ألتعاون ،باإلضافة ألى ألدولر وأليورو و
ألجنيه أإلسترليني .وسوف يتم أإلستثمار مع جهات مصنفة وغير مصنفة ،على أن يكون ألحد ألدنى في ألدوأت ألمصنفة أو مصدرها كالتي B- (Fitch), B- (S&P), B3
) ،(Moody’sوفقا للمركز ألمالي وألتدفقات ألنقدية لعمليات ألمصدر.
د -يركز ألصندوق أستثمارأته في ألدوأت ألنقدية مع مجموعة مختارة من ألدوأت ألمالية مع أطرأف نظيرة في ألمملكة ألعربية ألسعودية ،مرخصة من ألبنك ألمركزي ألسعودي،
أو مع أطرأف نظيرة خليجية بحيث أن تكون خاضعة لإلشرأف من أحد ألبنوك ألمركزية ألمماثلة ،أو هيائت إشرأفية مماثلة لهيئة ألسوق ألمالية .
ه  -يحق لمدير ألصندوق أستثمار ما قد يصل نسبته إلى  %25من صافي قيمة أصول ألصندوق في وحدأت صناديق أستثمار مرخصة ذأت أهدأف مماثلة لهدأف ألصندوق
وصناديق تستثمر في أدوأت أسوأق ألنقد وألدخل ألثابت على أن تكون متوأفقة مع ألمعايير ألشرعية مطروحة وحدأتها طرحا عاما ومرخصة من ألهيئة  ،ويعمل مدير ألصندوق
آ
جاهدأ على أختيار أفضل ألصناديق ألمستثمر بها من حيث ألعائد وسمعة مدير ألصندوق وألدأء ألتاريخي لمدير ألصندوق .
وفيما يلي جدول يبين توزيع االصول في الصندوق:
نوع االستثمار
ادوات اسواق النقد قصيرة االجل

الحد االعلى

الحد االدنى
%0

%100

ادوات الدخل الثابت متوسطة االجل

%0

50%

صناديق استثمار ذات اهداف مماثلة الهداف الصندوق وصناديق تستثمر في
ادوات اسواق النقد والدخل الثابت
سيولة نقدية )في حال وجود إاستردادات كبيرة(
او ودائع متوافقة مع احكام الشريعة ا إالسالمية التتعدى فترة ا إالستحقاق  7ايام

%0

%25

%10

%100

•

ليجوز أن تتجاوز مجموع إستثمارأت صندوق أسوأق ألنقد في جهة وأحدة أو جهات محتلفة تنتمي لنفس ألمجموعة مانسبة  %25من صافي قيمة أصول ألصندوق.

•

ً
أن صندوق أرباح ألخليجي للسيولة له متوسط مرجح لتاريخ ألستحقاق ل يتجاوز (ً )180
تقويميا.
يوما
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استراتيجيات االستثمار الرئيسة:
-1نوع االوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل اساسي:
• ألستثمار بشكل أساسي في أدوأت أسوأق ألنقد قصيرة ألجل ألمتوأفقة مع ألمعايير ألشرعية .وهي على سبيل ألمثال ل ألحصر :ألمتاجرة عن طريق صفقات
ألمرأبحة وأإلجارة وأدوأت ألدخل ألثابت متوسطة ألجل وتشمل ألصكوك ألمقتناة بغرض ألمتاجرة وألمتاحة للبيع و ألمقتناة ألى تاريخ أإلستحقاق وإتفاقيات
إعادة ألشرأء ألمعاكس وألورأق ألمالية ألمدعومة باصول على أن تعرض هذه ألعقود على أللجنة ألشرعية وأخذ موأفقتهم على ألستثمار فيها كل حالة على حدة
قبل ألمضي قدما في ألستثمار فيها ،وسيكون ألستثمار في ألدوأت ألمصنفة وغير ألمصنفة وفي حال عدم وجود تصنيف إئ تماني سيقوم مدير ألصندوق
بتحليل ألورقة ألمالية ومدى إستطاعة ألمصدر بالوفاء باإللتزأمات ألمالية بناء على ألمركز ألمالي وألتدفقات ألنقدية من عمليات ألمصدر.
• وحدأت صناديق أستثمارية أ خرى مطروحة وحدأتها طرحا عاما ومرخصة من قبل ألهيئة متوأفقة مع ألمعايير ألشرعية تستثمر في أدوأت أسوأق ألنقد.
• يركز ألصندوق أستثمارأته في مجموعة مختارة من ألدوأت ألمالية مع أطرأف نظيره خليجية مرخصة من ألهيائت ألتنظيمية ألخليجية.
 -2سياسة تركيز االستثمار :سوف يستثمر ألصندوق في ألورأق ألمالية ألمصدرة من دول مجلس ألتعاون ألخليجي بحد أعلى  %50لي دولة خليجية
باستثناء ألمملكة ألعربية ألسعودية:

المنطقة الجغرافية
المملكة العربية السعودية
مملكة البحرين
ا إالمارات العربية المتحدة
الكويت
عمان

الحد االدنى من اصول الصندوق
%0
%0
%0
%0
%0

الحد االعلى من اصول الصندوق
%80
%50
%50
%50
%50
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ب -اداء الصندوق:
 -1اصول الصندوق:
السنة

ا .صافي قيمة
اصول الصندوق

ب .صافي قيمة اصول
الصندوق لكل وحدة

ج .اعلى صافي قيمة
اصول لكل وحدة

د .اقل صافي قيمة
اصول لكل وحدة

هـ .عدد الوحدات المصدرة

ز .نسبة المصروفات %

2019

31,476, 566

10.59

10.59

10.15

2,971,005

0.87

2020

22,683,454

10.75

10.75

10.59

2,109,672

1.14

2021

167,474,491

11.05

11.05

10.75

15,158,970

0.85

 أستثمار مدير ألصندوق في ألصندوق: 298,765.52لاير سعودي%0.18 .

مع ألعلم بانه ل يوجد أرباح موزعة ول أصول مقترضة للصندوق.

ح -نتائج مقارنة اداء المؤشر االسترشادي للصندوق باداء الصندوق:

2019

2020

2021

صندوق أرباح ألخليجي للسيولة

4.28%

1.78%

2.52%

ألمؤشر ألسترشادي  3 -أشهر سايبور

2.64%

1.19%

0.81%

ألدأء ألفعلي

1.64%

0.59%

1.71%
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ب -اداء الصندوق:

 -2سجل االداء:
أ-

ألعائد ألجمالي خالل سنة ومنذ ألتاسيس:
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

خالل سنة

2.52 %

منذ ألتاسيس  6مايو 2018

10.52%

ب .ألعائد ألجمالي لثالث وخمس سنوأت ألماضية:
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

ثالث سنوأت

8.82 %

خمس سنوأت

--

ألعائد أإلجمالي ألسنوي لكل سنة من ألسنوأت ألمالية ألعشر ألماضية:
السنة

عائد الصندوق

2019

4.28%

2020

1.78%

2021

2.52%
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ج /ألصول وألرسوم وألمصاريف ألفعلية للصندوق كما في  31ديسمبر 2021م:
البند
صافي أصول ألصندوق
عدد ألوحدأت ألمصدرة
سعر ألوحدة

أتعاب أإلدأرة
أتعاب ألمحاسب ألقانوني
ألمصروفات أإلدأرية
أتعاب ألهيئة ألشرعية
مكافاة أعضاء مجلس أإلدأرة
أتعاب أمين ألحفظ
مصاريف بنكية
رسوم هيئة ألسوق ألمالية
رسوم تدأول
نسبة إجمالي ألمصاريف لمتوسط صافي أصول ألصندوق

 -3احداث جوهرية اثرت على اداء الصندوق
ل يوجد
 -4ممارسات التصويت السنوية:
ل يوجد

القيمة
167,474,491
15,158,970
11.05
476,665
40,250
21,666.58
24,000

40,000
20,700
1,043
7,500
5,750
0.85%
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 -5تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي:
ا .االعضاء
رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
 -1ألسيد /محمود يوسف ألكوهجي
يشغل ألسيد محمود يوسف ألكوهجي منصب ألرئيس ألتنفيذي في شركة أرباح ألمالية  ،حاصل على درجة ألماجستير في علوم ألمالية من جامعة ديبول شيغاكو ،ألوليات ألمتحدة
ألمريكية عام 2013م ودرجة ألبكالوريوس في إدأرة ألعمال وألقتصاد ألدولي من جامعة تكساس ،ألوليات ألمتحدة ألمريكية عام 2003م .لدية خبرة تتجاوز ً 18
عاما وتقلد ألعديد من
ألمناصب في بنوك وشركات أستثمارية مرموقة حيث عمل كمدير تنفيذي لدى مجموعة جي أف أتش ألمالية ،وشغل منصب رئيس عالقات ألمستثمرين لدى شركة تضامن ألمالية ،ومدير
ألعالقة لستثمارأت في بنك أركابيتا وشغل مناصب عليا ً
أيضا في بنك ألسالم في مملكة ألبحرين وبنك ألبحرين للتنمية وكان ً
عضوأ مؤسسا في كل من مصرف ألسالم وبيت ألتمويل
ألكويتي .كما يشارك ألسيد محمود يوسف ألكوهجي عضوية غير مستقل في صندوق ألمرسى  2ألعقاري.
 -2ألدك تور /حسن خليل ألمصري
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
يشغل ألدك تور حسن خليل ألمصري منصب ألمدير ألمالي في شركة أرباح ألمالية ،حاصل على شهادة ألدك تورأه في ألمحاسبة ،وعدة شهادأت مهنية منها شهادة محاسب قانوني معتمد
عاما .عمل مدير مالي وتدقيق في عدة شركات ومستشارأ ً
) (CPAمن ولية ألينوي /ألوليات ألمتحدة ألمريكية 1999م  ،ولدية خبرة تتجاوز ً 15
ماليا لعدة شركات.

عضو مجلس أدأرة ألصندوق/مستقل.
 -3ألسيد /محمد عبدألعزيز ألحقيل
ألسيد محمد ألحقيل حاصل على بكالوريوس في ألتسويق ألدولي من جامعة أركنساس ،ألوليات ألمتحدة ألمريكية عام 1994م  ،عمل ألستاذ محمد ألحقيل في شركة أرأمكو منذ عام
1994م ألى عام 1995م في إدأرة ألمبيعات وألخدمات أللوجستية .وعمل في بنك ساب من عام 1995م ألى عام 2001م وتقلد عدة مناصب حتى وصل ألى منصب مقيم ومسؤول ألتدريب
وعمل لشركة ألتصالت ألسعودية من عام 2001م حتى عام 2007م كمدير خدمات ومزود ألنترنت من عام 2001م حتى عام 2003م وعمل كمدير تنفيذي للمبيعات لشركة ألبيانات
ألسعودية عندما كانت تابعة لشركة ألتصالت ألسعودية ،وفي عام 2007م أسس ألستاذ محمد شركة شوأميل لتقنية ألمعلومات.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق /مستقل
 -4ألسيد /علي منصور ألصغير
ألسيد على ألصغير حاصل على بكالوريوس في علوم زرأعية ،جامعة ألملك فيصل عام 1990م وماجستير في ألتغذية ،جامعة ألملك سعود عام 1996م ،عمل ألستاذ علي ألصغير في
ألعديد من ألوظائ ف ألمرموقة ،عمل في شركة ألبان ألمزرعة ألمدير ألعام من عام 2000م حتى عام  2006م ،ألمدير ألعام في شركة ألجوف للتنمية ألزرأعية ألى عام 2006م ،عمل ً
أيضا
ألمدير ألعام لشركة جازأن للتنمية حتى عام 2011م ،ومن 2011م يشغل ألستاذ علي ألرئيس ألتنفيذي لوقاف ألشيخ محمد بن عبدألعزيز ألرأجحي .كما يشغل ألستاذ علي ألعديد من
ألعضويات ومنها عضو أللجنة ألوطنية ألزرأعية بمجلس ألغرف ألسعودي ،عضو فريق عمل ألمنتجات ذأت ألصل ألنباتي بالهيئة ألعامة للغذأء وألدوأء ،عضو لجنة ألزرأعة وألمن ألغذأئي
بالغرفة ألتجارية بالرياض ،عضو مجلس أدأرة ألشركة ألوطنية للجبس ،عضو مجلس أوقاف ألشيخ محمد بن عبدألعزيز ألرأجحي ،عضو مجلس أدأرة شركة دعم ألعقارية.
-

مسؤوليات أعضاء مجلس إدأرة ألصندوق :ألمادة ألتاسعة وألثالثون من لئحة صناديق ألستثمار.

تم عقد عدد ( )2اجتماع لمجلس إادارة الصندوق وذلك على النحو التالي:
 .1االجتماع االول
اهم بنود االجتماع
البند االول :االطالع على ملخص اداء الصندوق.
البند الثاني :االجتماع مع مسؤول المطابقة و االلتزام و مكافحة غسل االموال.
البند الثالث :ما يستجد من اعمال.

 .2االجتماع الثاني
اهم بنود االجتماع
البند االول :ا إالطالع على ملخص اداء الصندوق.
البند الثاني :االجتماع مع مسؤول المطابقة و ا إال لتزام و مكافحة غسل االموال.
البند الثالث :ما يستجد من اعمال.
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ج) مدير الصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة أرباح ألمالية ،ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم ) ،(07083 -37مقر ألشركة هو ألطابق ألثامن  -مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر لالعمال شارع ألخليج  ،ألدمام  ،ص ب 8807
ألدمام  31492ألمملكة ألعربية ألسعودية.
هاتف966 013 8316400 :
فاكس966 013 8093075 :
 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار :
ليوجد مدير صندوق من ألباطن ول مستشار ألستثمار.
 -3مراجعة انشطة ا إالستثمار خالل الفترة:
جميع أستثمارأت ألصندوق تتوأفق مع أهدأف وأسترأتيجيات ألصندوق مع أستغالل ألفرص ألستثمارية ألمتاحة ،مع ألخذ بالعتبار أللتزأم بقيود ألستثمار ألتي
نصت عليها شروط وأحكام ألصندوق.

 -4تقرير عن اداء الصندوق خالل الفتره:
اداء الصندوق

اداء المؤشر

2.52 %

0.81 %

 -5تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنه:
ل يوجد.
 -6معلومات اخرى:
يمكنم ألطالع علي ألموقع أللك تروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أدأء ألصندوق.

 -7إاستثمارات الصندوق في صناديق اخرى:
رسوم إدأرة صندوق أرباح ألخليجي للسيولة هي  0.55 %من صافي قيمة أصول ألصندوق ،كما يستثمر ألصندوق في ألصناديق ألستثمارية ألتالية-:
اسم الصندوق

رسوم االدارة

صندوق أشمور ألخليجي ألمتنوع للمتاجرة

0.50 %

صندوق ألخير كابيتال للمرأبحة بالريال ألسعودي

0.25%

صندوق سيكو ألمالية لسوأق ألنقد

0.30 %

 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير ألصندوق أي عمولت خاصة.
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 -9بيانات ومعلومات اخرى:
 عدد ايام المتوسط المرجح 31.90 :يوم.توزيع اصول الصندوق (قطاعي  /جغرافي):
البند
مرابحات
مرابحات
صناديق مشابهة

النسبة
%44.32
%30.05
%21.59

النطاق الجغرافي
البحرين
السعودية
السعودية

 االداء والمخاطر:معايير األداء
والمخاطر
االنحراف المعياري
مؤشر شارب
خطأ التتبع
بيتا
ألفا
مؤشر المعلومات

 3أشهر
0.0162
8.15
0.0085
3.52
0.0073
62.35

من بداية السنة حتى
تاريخه
0.0733
6.57
0.125
3.11
0.0252
13.68

سنة واحدة

 3سنوات

 5سنوات

0.0733
6.57
0.125
3.11
0.0252
13.68

0.224
5.35
0.936
1.9
0.088
4.46

-------

 -10مدة إادارة الشخص المسجل كمدير للصندوق:
مدة إدأرة ألشخص ألمسجل كمدير لصندوق أرباح ألخليجي للسيولة ،منذ .24/07/2016

 -11نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر بها :
ال ينطبق
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د -امين الحفظ :
 -1اسم وعنوان امين الحفظ:
شركة ألخير كابيتال ألمقر ألرئيسي – ألمملكة ألعربية ألسعودية – ص.ب  69410.ألرياض  11547طريق ألملك عبدألعزيز ،حي ألوزأرأت ،أبرأج ألمدأرأت
هاتف +966 11 2155615
فاكس +966 11 2191270
 -2واجبات ومسؤوليات امين الحفظ:
يعد أمين ألحفظ مسؤول عن حفظ أصول ألصندوق وحمايتها لصالح مالكي ألوحدأت ،وهو مسؤول عن أتخاذ جميع ألجرأءأت ألدأرية ألالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول ألصندوق
وفقا لتعليمات مدير ألصندوق وبما ل يتعارض مع لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.
-3بيان امين الحفظ:
ألمسؤوليات ألمنوطة بامين ألحفظ لتشمل إبدأء رأيه حول أصدأر ونقل وأستردأد ألوحدأت ،كذلك تقويم وحساب سعر ألوحدأت ومخالفة أي من قيود وحدود ألستثمار وصالحيات
ألقترأض ألمعمول بها في لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.

هـ  -مشغل الصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة أرباح ألمالية ،ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم ) ،(07083 -37مقر ألشركة هو ألطابق ألثامن  -مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر لالعمال شارع ألخليج  ،ألدمام  ،ص ب 8807
ألدمام  31492ألمملكة ألعربية ألسعودية.
هاتف966 013 8316400 :
فاكس966 013 8093075 :
www.arbahcapital.com
customercare@arbahcapital.com

 -2واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق:
يعمل مشغل ألصندوق على تقييم صافي أصول ألصندوق ،وتحديثها عبر ألموقع أللك تروني ألخاص بمدير ألصندوق ،وموقع تدأول ،كما يعمل على إجرأء عمليات ألشترأك ،وألستردأد
للصندوق ،وحفظ ألسجالت وألتقارير ألخاصة بالعمالء.
و  -المحاسب القانوني:
 -1تم تعيين ألسادة  /طالل ابو غزالة وشركاه ،وعنوأنه ألمملكة ألعربية ألسعودية  ،ألخبر  31492ص ب  ،8869وعنوأن موقعه أإللك تروني ((.((tagco.Khobar@tagi.com
 -2بيان المحاسب القانوني:
يرى ألمحاسب ألقانوني أن ألقوأئم ألمالية ألمرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع ألجوأنب ألجوهرية ،ألمركز ألمالي للصندوق كما في  31ديسمبر 2020م ،وأدأءها ألمالي وتدفقاتها
ألنقدية للفترة ألمنتهية في ذلك ألتاريخً ،
وفقا للمعايير ألدولية للتقرير ألمالي ألمعتمدة في ألمملكة ألعربية ألسعودية ،وألمعايير وأإلصدأرأت ألخرى ألمعتمدة من ألهيئة ألسعودية
للمحاسبين ألقانونيين.

إخالء المسؤولية
إن هذا العرض التوضيحي من إعداد شركة أرباح المالية (أرباح) والمرخص لها بالعمل من قبل هيئة السوق المالية رخصة رقم .07083-37 :إن هذا العرض التوضيحي ال
يعتبر عرضا أو دعوة لالستثمار أو االكتتاب في أية أوراق مالية ،وال يعتبر هذا العرض التوضيحي أو أي من محتوياته أساسا ألي عقد أو التزام .إن هذا العرض التوضيحي
مقدم لكم إلعطاء المعلومات فقط وال يجوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعطائه ألي شخص أخر .ال يجوز توزيع هذا العرض التوضيحي أو أية نسخة منه خارج حدود المملكة
العربية السعودية أو في أي مكان يمنع القانون توزيعه .
لقد قامت شركة أرباح بجمع المعلومات والوصول إلى اآلراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خالل مصادر تعتقد أن بإمكانها االعتماد على مصداقيتها ،ولم تقم شركة
أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل .بناء على ما تقدم ،فإن أرباح ال تقدم أية ضمانة فيما يتعلق بعدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو اآلراء المطروحة
في هذا العرض التوضيحي .إن أرباح ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر ناتجة عن استعمال هذا العرض التوضيحي أو محتوياته ،أو خسائر مرتبطة بهذا العرض التوضيحي
أو بدقة المعلومات أو اكتمالها فيه أو في أي مستند أخر تم إعداده من قبل أرباح أو تم إرساله إلى أي شخص من قبل أرباح ،ويكون الشخص المستلم مسؤوال عن التحقق من
المعلومات المتضمنة أو المشار إليها في هذا العرض التوضيحي وتحليلها وتقييم فوائد وأخطار األوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابه.
إن اآلراء والتوقعات المتضمنة في هذا العرض التوضيحي تشكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغيير دون أي إشعار مسبق .إن األداء التاريخي لألوراق المالية ال يشكل ضمانا
للنتائج المستقبلية.
قد تشارك أرباح من وقت ألخر في عمليات تمويل ألي من مصدري األوراق المالية المشمولة في هذا العرض التوضيحي وقد تقدم خدمات للمصدر أو تتقدم بعرض لتقديم
خدمات للمصدر ،وقد تقوم بعمليات بيع وشراء في األوراق المالية أو االختيارات المتعلقة بها .من الممكن ألرباح ،ضمن حدود القانون ،أن تقوم بعمليات متعلقة باألوراق المالية
قبل نشر هذا العرض التوضيحي وتوزيعه .وعلى من يتسلم هذا العرض التوضيحي اإللمام بكافة المعلومات وااللتزام بكافة المحددات المذكورة أعاله .بقبول هذا العرض
التوضيحي يقبل المستلم االلتزام بمحتويات إخالء المسؤولية هذا.
ما لم يشر بخالف ذلك ،ال يسمح إطالقا بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون الحصول على أذن مكتوب مسبق ومحدد من شركة أرباح المالية .
البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من شركة رويترز وشركة بلومبرج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية محلية أخرى ،ما لم تتم اإلشارة لخالف ذلك .لقد
بذلت شركة أرباح المالية جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة األوقات .حيث ال تقدم أرباح المالية أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صراحة
كانت أم ضمنا ،كما أنها ال تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي تحتويها هذه النشرة .ال
تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة التخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.
أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط وال يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء ،أن قيمة أسهم واألدوات المالية والدخل المتحقق منها عرضة لالرتفاع واالنخفاض
حسب ظروف السوق.
أن االستثمار في األسهم وبعض األدوات المالية األخرى ينطوي على مخاطرة مرتفعة ،وعليه فإنه ينبغي أن يكون بمقدور المستثمرين تحمل المخاطر االقتصادية المحتملة
الستثمارهم كليا أو جزئيا؛ .يمكن ألسعار أو قيمة األوراق المالية أن تنخفض وان يسترد المستثمر مبلغا اقل من المبلغ الذي استثمره ،أو قد يخسر جميع استثماراته .تنصح شركة
أرباح المالية كل مستثمر استشارة مستشاريه الخاصين لتحديد جدوى ومالئمة االستثمار بالنسبة إليه ،ويجب على جميع المستثمرين قراءة اإلفصاح الخاص بالمخاطر المتعلق
بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار.

ي  -ألقوأئم ألمالية :

