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دراية جلوبل بلس
يحتــوي هــذا المســتند علــى عــدد مــن اإليضاحــات واإلفصاحــات التــي توضح المخاطــر والمســؤوليات المرتبطة
منتجــا عالــي
بترقيــة حســاب درايــة جلوبــل الخــاص بــك إلــى حســاب درايــة جلوبــل بلــس ،والــذي يعتبــر
ً
موجــه إلــى العمــاء الذيــن يرغبــون بالتــداول فــي األوراق الماليــة المرتفعــة المخاطــر
المخاطــر .وهــو منتــج
ّ
والمتــاح تداولهــا عبــر المنتــج ،وينبغــي علــى المســتثمر الــذي يرغــب بالترقيــة إلــى حســاب درايــة جلوبــل
تامــا بفهمــه بالمخاطــر المتعلقــة بالتــداول عبــر حســاب درايــة جلوبــل بلــس
ملمــا ومقـ ًرا إقــرا ًرا ً
بلــس أن يكــون ًّ
تحمــل تلــك المخاطــر المرتفعــة.
وأن يكــون لديــه الرغبــة والمقــدرة علــى ّ
تقــوم درايــة بتقديــم خدمــة درايــة جلوبــل بلــس لعمالئهــا عبــر توفيــر منصــة شــركة ،Interactive Brokers
وهــي شــركة مرخصــة بموجــب قوانيــن واليــة كونيتيكــت ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة جرينيتــش،
كونيتيكــت (الوســيط الخارجــي) ،فــي األســواق التــي يوفرهــا الوســيط الخارجــي والتــي تجيزهــا درايــة .تتيــح
منصــة الوســيط الخارجــي التــداول علــى األوراق الماليــة التاليــة لعمــاء درايــة جلوبــل بلــس:
 .1األسهم ()Equities
⚫ األسهم ()Equities
⚫ صناديق المؤشرات المتداولة ()Exchange-Traded Funds, ETFs
 .2عقود الخيار ()Options
⚫ على األسهم ()Equity Options
⚫ على المؤشرات ()Index Options
⚫ على العقود اآلجلة ()Futures Options
 .3العقود اآلجلة ()Futures Contracts
 .4عقود الفروقات ()Contracts for Difference, CFDs
⚫ على األسهم ()Equity CFDs
⚫ على المؤشرات ()Index CFDs
شــريحة العمــاء المســتهدفة :يســتهدف هــذا المنتــج العمــاء الراغبيــن بتنويــع وتوزيــع اســتثماراتهم عــن
طريــق التــداول فــي األســواق العالميــة ،كمــا يتــم إجــراء تقييــم مخاطــر لــكل عميــل علــى حــدة حتــى يتســنى
بتحمــل المخاطــر المرتفعــة
لدرايــة معرفــة مــدى مالءمــة مســتوى مخاطــر المنتــج مــع مقــدرة ورغبــة العميــل
ّ
ـاء علــى ذلــك التقييــم.
والمرتبطــة باســتخدام المنتــج ويتــم قبــول الطلــب أو رفضــه بنـ ً
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مميزات دراية جلوبل بلس
⚫ تداول األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة
◆ أسواق األسهم المتوفرة:
 .1أستراليا
 .2النمسا
 .3بلجيكا
 .4كندا
 .5فرنسا
 .6ألمانيا
 .7هونج كونغ
 .8إيطاليا
 .9اليابان
 .10المكسيك
 .11هولندا
 .12النرويج
 .13البرتغال
 .14سنغافورة
 .15أسبانيا
 .16سويسرا
 .17المملكة المتحدة
 .18الواليات المتحدة األمريكية
⚫ تداول عقود الخيار على األسهم والمؤشرات والعقود اآلجلة
◆ يمكــن الدخــول فــي اســتراتيجيات عقــود الخيــار التــي تتطلــب كتابــة وبيــع عقــد الخيــار والحصــول علــى
عربونــه مقابــل تحمــل مخاطــر تنفيــذه
◆ ال يمكن شراء عقود الخيار باستخدام التسهيالت
⚫ تداول العقود اآلجلة
◆ ال يتــم تســليم المكونــات الفعليــة للعقــود اآلجلــة ويكتفــى بالتســوية النقديــة للعقــد فــي حــال عــدم
التخــارج منــه قبــل انتهــاء صالحيتــه
◆ يمكــن الحصــول علــى متطلبــات الهامــش للعقــود اآلجلــة وعقــود الخيــار علــى العقــود اآلجلــة بالذهــاب
إلــى هــذه الصفحــة
⚫ تداول عقود الفروقات على األسهم والمؤشرات
◆ يمكن الحصول على متطلبات الهامش لعقود الفروقات بالذهاب إلى هذه الصفحة
⚫ تسهيالت تصل إلى ثالثة إلى واحد على رأس المال
◆ يرجى قراءة صفحة «معلومات أخرى عن تسهيالت دراية جلوبل بلس» أدناه
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⚫ البيع على المكشوف
◆ يرجى قراءة صفحة «معلومات أخرى عن تسهيالت دراية جلوبل بلس» أدناه
⚫ قنوات تنفيذ متعددة
◆ عبر متصفح اإلنترنت
◆ عبر برامج اآليفون واآلندرويد
◆ عبر االتصال بأحد وسطاء دراية
⚫ أفضل أسعار التنفيذ
◆ يتــم تنفيــذ أوامــر العمــاء بالبحــث عــن أفضــل أســعار التنفيــذ فــي البورصــات المتاحــة علــى منصــة
درايــة جلوبــل والتــي تكــون الورقــة الماليــة المزمــع تداولهــا مدرجــة عليهــا ،ويقــدم الوســيط الخارجــي
خدمــة التوجيــه الذكــي ( ،)Smart Routingوالتــي تأخــذ فــي االعتبــار تكاليــف المعامــات والرســوم
والســيولة عنــد تحديــد وجهــة أوامــر العميــل عبــر البورصــات التــي يوفرهــا الوســيط الخارجــي.
⚫ األسعار الفورية
◆ يمكــن االشــتراك بعــدد مــن باقــات األســعار الفوريــة والتــي ّ
تمكــن العمــاء مــن متابعــة اســتثماراتهم
بشــكل لحظــي برســوم شــهرية رمزيــة.
◆ يتــم تقديــم األســعار الفوريــة بشــكل لحظــي عبــر الوســيط الخارجــي بالتعــاون مــع البورصــات وشــركات
المعلومــات العالميــة كبورصــة نيويــورك وناســداك ولنــدن وشــيكاغو ونايمكــس وغيرهــا مــن الجهــات
ذات العالقــة.
◆ يجــب علــى العميــل الحــرص علــى وجــود مبلــغ نقــدي فــي حســابه يــوازي أو يزيــد عــن مبلــغ رســوم
األســعار الفوريــة خــال أول أســبوع مــن كل شــهر ميــادي ،حيــث ســيقوم الوســيط الخارجــي بخصــم
الرســوم مــن النقــد المتوفــر أو بتســييل العــدد الــازم مــن المراكــز الســتقطاع تلــك الرســوم.
⚫ قوائم المتابعة
◆ يمكــن للعمــاء إضافــة األوراق الماليــة التــي يهتمــون بمتابعتهــا إلــى أكثــر مــن قائمــة متابعــة ،والتــي
تتيــح متابعــة أســعار تلــك األوراق الماليــة والكميــات المتداولــة منهــا.
⚫ المرونة في أنواع األوامر وصالحياتها
◆ تتيــح منصــة درايــة جلوبــل لعمالئنــا إمكانيــة إرســال ثمانيــة أنــواع مــن األوامــر المختلفــة ،والقــدرة علــى
تحديــد صالحيــة األمــر بأربــع طــرق لــكل أمــر ،ممــا يضفــي للمتداوليــن النشــطين مرونــة كبيــرة للتحكــم
فــي كيفيــة ووقــت تنفيــذ أوامرهــم.
⚫ األوامر المركبة
◆ يمكــن لعمــاء درايــة جلوبــل إدخــال أوامــر مركبــة؛ بحيــث يتــم إدخــال أمــر شــراء علــى ســبيل المثــال
ملحــق بأمريــن للبيــع فــي حــال تنفيــذ عمليــة الشــراء ،يكــون أحدهمــا أمــر وقــف خســارة واآلخــر أمــر
تحقيــق ربــح ،ويظــل األمــران معلقيــن حتــى تتحقــق شــروط أحدهمــا ويتــم تنفيــذه وإلغــاء األمــر اآلخــر.
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⚫ اإلشعارات والتقارير
◆ تقــوم درايــة بإرســال تقريــر شــهري لعمــاء درايــة جلوبــل ودرايــة جلوبــل بلــس يحتــوي علــى جميــع
الحــركات النقديــة علــى حســابهم والعمليــات التــي تــم تنفيذهــا والعمــوالت التــي تــم دفعهــا وكل مــا
لــه عالقــة بالحســاب .كمــا يمكــن للعميــل أن يحصــل علــى عــدة أنــواع مــن التقاريــر لعــدد مــن الفتــرات مــن
خــال صفحــة إدارة الحســاب لدرايــة جلوبــل والتــي توضــح صافــي أصــول العميــل وأي حــواالت تمــت علــى
الحســاب ،وأي توزيعــات أربــاح أو أســهم باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى عــن حســاب العميــل.
⚫ تحويل المبالغ من وإلى حسابات دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس
◆ يمكــن القيــام بذلــك مــن صفحــة الحــواالت الداخليــة علــى منصــة درايــة ،ويتــم تحويــل المبلــغ خــال يــوم
عمــل إذا كان المبلــغ يقــل عــن مليــون دوالر أمريكــي ،وخــال ثالثــة أيــام عمــل فــي حــال كان المبلــغ أكبــر
مــن أو يســاوي مليــون دوالر أمريكــي.
◆ ال يوجد حد أدنى للسحوبات من حساب دراية جلوبل ،لكن أقل مبلغ لإليداع هو  100دوالر أمريكي.
◆ يجــب أن يكــون المبلــغ المطلــوب تحويلــه مــن حســاب درايــة جلوبــل ودرايــة جلوبــل بلــس قــد انتهــت
فتــرة تســويته وإال تــم رفــض طلــب التحويــل.

معلومات أخرى عن تسهيالت دراية جلوبل بلس
⚫ يتم احتساب الفائدة على المبالغ المستخدمة فقط من التسهيالت على أساس يومي.
⚫ تعتمــد نســبة الفائــدة علــى عملــة المبلــغ الــذي تــم اقتراضــه ،وتتغيــر تكلفــة اإلقــراض مــع تغ ّيــر أســعار
الفائــدة العالميــة ،ويمكــن العثــور علــى نســبة الفائــدة التــي يحتســبها الوســيط حســب العملــة بالذهــاب
إلــى هــذه الصفحــة.
⚫ ال تقوم دراية باحتساب أي فائدة إضافية على الفائدة التي يحتسبها الوسيط.
⚫ يجــب أن يكــون مبلــغ صافــي أصــول العميــل أكثر من أو يســاوي  2000دوالر أمريكي لتفعيل التســهيالت،
ويتــم تعطيــل التســهيالت فــي حــال انخفــاض قيمــة صافــي أصــول العميــل عــن  2000دوالر أمريكــي،
وإعــادة تفعيلهــا عنــد ارتفــاع قيمــة صافــي أصــول العميــل عــن  2000دوالر أمريكــي.
⚫ يحصل العميل على تسهيالت تصل إلى ثالثة إلى واحد على رأس ماله خالل يوم التداول.
⚫ فــي حــال اســتخدام تســهيالت بأكثــر مــن  1إلــى  1علــى رأس المــال قبــل نهايــة فتــرة التــداول ،ســيقوم
الوســيط الخارجــي بتســييل عــدد مــن المراكــز عشــوائ ًيا وذلــك إلعــادة تســهيالت الحســاب إلــى  1قبــل
اتباعــا لتنظيمــات األســواق األمريكيــة ،كمــا يحتفــظ الوســيط الخارجــي ودرايــة بحقهمــا
نهايــة التــداول
ً
فــي البــدء بالتســييل قبــل الفتــرة المذكــورة فــي حــال كانــت المراكــز االســتثمارية كبيــرة مقارن ًيــا أو كانــت
ألوراق ماليــة منخفضــة الســيولة.
⚫ يحصــل العميــل علــى قــوة شــرائية إضافيــة عنــد ارتفــاع قيمــة المحفظــة ويتــم خفــض القــوة الشــرائية عنــد
انخفــاض قيمــة المحفظة.
⚫ عنــد انخفــاض هامــش التغطيــة إلــى نســبة أقــل مــن هوامــش الصيانــة الموضحــة أدنــاه ،يبــدأ الوســيط
الخارجــي بتســييل المراكــز آل ًيــا وبشــكل عشــوائي إلعــادة هامــش تغطيــة الحســاب إلــى  % 50دون
الرجــوع إلــى العميــل.
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⚫ يحتفظ الوسيط الخارجي ودراية بحقهما في رفع نسب التغطية المطلوبة لألوراق المالية التي:
◆ تكون رسملتها منخفضة
◆ تكون سيولتها منخفضة
◆ تكــون لشــركات تمــر بإجــراءات الشــركات ( )Corporate Actionsأو لشــركات أعلنــت عــن نيتهــا فــي
دخــول صفقــات اندماج/اســتحواذ أو فــي صفقــات جوهريــة أخــرى
⚫ يقــوم الوســيط الخارجــي بتوفيــر التســهيالت لعمــاء درايــة جلوبــل بلــس حســب النســب الموضحــة أدنــاه
لألسهم:
◆ شراء األسهم
 )1هامش التغطية المطلوب الفتتاح مركز % 25 :من قيمة األسهم
◼ هامــش التغطيــة المطلــوب الفتتــاح مركــز فــي صنــدوق مؤشــر متــداول يكــون اســتخدام
جــزءا مــن اســتراتيجية عملــه :األقــل مــن:
التســهيالت
ً
◀  % 25مضرو ًبا بمعامل التسهيالت لصندوق المؤشر المتداول
◀  % 100من قيمة األسهم
 )2هامش الصيانة % 25 :من قيمة األسهم
 )3هامش التغطية عند اإلغالق حسب تنظيمات ( % 50 :)Reg-Tمن قيمة األسهم
◆ البيع على المكشوف
 )1هامش التغطية المطلوب الفتتاح مركز % 30 :من قيمة األسهم
◼ هامــش التغطيــة المطلــوب الفتتــاح مركــز فــي صنــدوق مؤشــر متــداول يكــون اســتخدام
جــزءا مــن اســتراتيجية عملــه :األعلــى مــن:
التســهيالت
ً
◀  % 50مضرو ًبا بمعامل التسهيالت لصندوق المؤشر المتداول
◀  % 100من قيمة األسهم
 )2هامش الصيانة:
◼  % 30من قيمة األسهم في حال كان سعر السهم أكبر من $16.67
◼  $5للسهم في حال كان سعر السهم أقل من  $16.67وأكبر من $5
◼  % 100من قيمة األسهم في حال كان سعر السهم أقل من $5
◼  $2.50للسهم في حال كان سعر السهم أقل من أو يساوي $2.5
 )3هامش التغطية عند اإلغالق حسب تنظيمات ( % 50 :)Reg-Tمن قيمة األسهم
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عموالت التداول عرب دراية جلوبل بلس
األوراق المالية المتاحة

عقود الفروقات على
المؤشرات

أسهم وصناديق مؤشرات
متداولة وعقود الفروقات
على األسهم

أسهم وصناديق مؤشرات
متداولة

عقود آجلة

أسهم وصناديق مؤشرات
متداولة وعقود الفروقات
على األسهم
عقود الخيار على األسهم
والمؤشرات والعقود اآلجلة

⚫
⚫
⚫
⚫
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الحد األدنى
للصفقة

عملة الورقة
المالية

السوق

AUD

أستراليا

CHF

سويسرا

EUR

األسواق األوروبية

GBP

المملكة المتحدة

HKD

هونغ كونغ

199.0000

JPY

اليابان

1,990.0000

USD

الواليات المتحدة األمريكية

1.9900

AUD

أستراليا

CHF

سويسرا

EUR

األسواق األوروبية

GBP

المملكة المتحدة

HKD

هونغ كونغ

JPY

اليابان

MXN

المكسيك

NOK

النرويج

SGD

سنغافورة

CAD

كندا

AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
SGD
HKD
JPY

العمولة

19.9000
% 0.0199

19.9000

199.0000

% 0.1990

1,990.0000
199.0000
19.9000
19.9000

0.1990

19.9000

الواليات المتحدة األمريكية

199.0000
1,990.0000
1.9900

0.0199
USD
1.9900

األسواق األوروبية :البرتغال – النمسا – إيطاليا – أسبانيا – ألمانيا – بلجيكا – فرنسا – هولندا
تكــون العمولــة بعملــة الورقــة الماليــة ،كمــا يتــم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى كامــل مبلــغ
العمولــة المســتقطع لــكل تنفيــذ.
ـاء علــى
إذا لــم تكــن العمولــة موضحــة كنســبة مــن قيمــة الصفقــة ،فــإن عمولــة الورقــة الماليــة تحتســب بنـ ً
الكميــة المتداولــة مــن الورقــة الماليــة مضروبــة فــي العمولــة مــع مراعــاة الحــد األدنــى للصفقــة.
قــد تختلــف العمولــة لبعــض العقــود اآلجلــة عــن العمولــة الموضحــة أعــاه ،ويتــم توضيــح العمولــة
المتوقعــة فــي حــال التنفيــذ لــكل أمــر مزمــع إدخالــه إلــى النظــام.
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متطلبات الرتقية إلى دراية جلوبل بلس
يمكنــك طلــب ترقيــة حســابك إلــى حســاب درايــة جلوبــل بلــس بعــد اســتكمال جميــع متطلبــات الترقيــة
المذكــورة أدنــاه والحصــول علــى موافقــة درايــة ،وال يعنــي اكتمــال الطلــب ومســتنداته موافقــة درايــة علــى
ترقيــة الحســاب إلــى درايــة جلوبــل بلــس ،وتحتفــظ شــركة درايــة الماليــة بحقهــا برفــض أي طلــب ترقيــة مــع
إبــداء أســباب رفــض طلــب الترقيــة للعميــل.
 .1وجود حساب دراية جلوبل نشط لدى العميل
 .2التوقيع على اتفاقية دراية جلوبل بلس وملحقاتها
 .3التوقيع على تقييم مخاطر دراية جلوبل بلس
 .4التوقيع على سند ألمر بالمبلغ الذي تم إيداعه في حساب دراية جلوبل
فترة الترقية
ـدا فــي حــال اكتمال
⚫ تأخــذ عمليــة ترقيــة حســاب درايــة جلوبــل إلــى حســاب درايــة جلوبــل بلــس أسـ ً
ـبوعا واحـ ً
المســتندات والشــروط المطلوبــة.
فترة اإللغاء
⚫ يمكــن للعميــل إعــادة حســاب درايــة جلوبــل بلــس الخــاص بــه إلــى حســاب درايــة جلوبــل برفــع طلــب إلــى
ـدا.
درايــة ،وتأخــذ عمليــة إلغــاء الترقيــة أسـ ً
ـبوعا واحـ ً
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إيضاحات وإفصاحات أخرى عن دراية جلوبل بلس
إشعار هام
تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة ،وهــي شــركة اســتثمارية تــم تعريفهــا كشــركة
مرخــص لهــا بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،بالترخيــص رقــم
 08109-27ويقــع فرعهــا الرئيســي علــى شــارع العليــا العــام بمدينــة الريــاض .لقــد تــم إعــداد هــذا المســتند
عرضــا لشــراء أو محاولــة اقنــاع باالكتتــاب فــي المنتــج المعــروض ،كمــا
ألغــراض توفيــر المعلومــات وال يشــكل
ً
أنــه يجــب أال يشــكل األســاس لالعتمــاد عليــه فــي مــا يتعلــق بــأي عقــد أو التــزام أ ًيــا كان شــكله أو أي مشــورة
اســتثمارية للعميــل .إن شــركة درايــة الماليــة تملــك وقــد تملــك مركـزًا اســتثمار ًيا أكبــر فــي المســتقبل أو فــي
أوراق ماليــة ذات عالقــة .وقــد تقــدم أو قدمــت خــال اإلثنــي عشــر شــه ًرا 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 االختــاف والتغيــر فــي الفرضيــات والمخاطــر المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند.
تشــمل األمثلــة علــى العناصــر التــي مــن شــأنها أن تحــدث اختال ًفــا جوهر ًيــا بيــن األداء المســتقبلي الحقيقــي
والتطلعــات المســتقبلية لــأداء – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – الظــروف االقتصاديــة بشــكل عــام ،تقلــب
أســعار الفائــدة ،تو ّفــر وتكلفــة رأس المــال ،تقلــب أســعار العملــة ،المنافســة فــي ذات المجــال مــن قبــل جهــات
أخــرى ،والتغ ّيــر فــي السياســات الحكوميــة والسياســة العامــة ،وأي مخاطــر أخــرى مــن شــأنها أن تؤثــر علــى
قيمــة وســعر الوحــدات؛ إن الورقــة الماليــة قــد تكــون غيــر قابلــة للتحويــل الفــوري إلــى ســيولة علــى أنــه قــد
يصعــب علــى المســتثمر )1 :بيــع الورقــة الماليــة أو تحويلهــا إلــى نقــد  )2الحصــول علــى معلومــات موثــوق
بهــا حــول قيمــة الورقــة الماليــة ،أو مــدى المخاطــر التــي تكــون معرضــة لهــا .إن دخــل الورقــة الماليــة يمكــن أن
يتغيــر ويمكــن اســتخدام جــزء مــن رأس المــال المســتثمر لدفــع ذلــك الدخــل .وعلــى المســتثمر االطــاع علــى
المخاطــر الرئيســية لالســتثمار الــواردة فــي الشــروط واألحــكام .األداء الســابق ال يعكــس بالضــرورة العوائــد
المســتقبلية .يجــب علــى المســتثمر 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 للتغيــر واالرتفــاع والهبــوط وســعر األوراق الماليــة ال يعــد التزامــً علــى درايــة أو أي مــن شــركاتها
خاضعــا لعــدة مخاطــر اســتثمارية وعلــى ســبيل المثــال ال
التابعــة .ويعــد االســتثمار فــي الوحــدات اســتثما ًرا
ً
الحصــر ،أن قيمــة الورقــة الماليــة فــي حــال تمويــل االســتثمار بهــا يمكــن أن تتعــرض النخفــاض مفاجــىء وكبيــر
قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســتثمر وأن خســارة المســتثمر قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي
اســتثمره أو أودعــه أص ـ ً
ا ،وأنــه قــد يضطــر إلــى دفــع المزيــد .إن المعلومــات المضمنــة فــي هــذا المســتند،
هــي لغــرض التعريــف بهــذا المنتــج فقــط .وينبغــي علــى المســتثمرين أخــذ المشــورة مــن مستشــاريهم
القانونييــن والمالييــن أو المختصيــن بالضرائــب ،قبــل االســتثمار فــي المنتــج المعــروض ،وذلــك مــن أجــل
تكويــن قــرار مســتقل فــي مــا يتعلــق بمالءمــة المنتــج والنتائــج المترتبــة علــى أي قــرار اســتثماري يتخذونــه.
وننــوه هنــا ،أنــه ال يمكننــا أن نعطــي أي تأكيــد بخصــوص أي اســتثمار محــدد علــى أنــه يمكــن أن يكــون
مربحــا لعميــل أو للمحفظــة االســتثمارية لعميــل محتمــل .وبصفــة خاصــة ،فــإن هــذا
مالئمــا أو
مناســ ًبا أو
ً
ً
المســتند ،لــم يتــم إعــداده ليناســب األهــداف االســتثمارية أو الوضــع المالــي أو االســتعداد لقبــول المخاطــر
أو االحتياجــات األخــرى ألي شــخص يمكــن أن يتلقــى و/أو ّ
يطلــع علــى هــذا المســتند .كمــا يجــب عــدم نشــره
خــارج نطــاق الواليــة القضائيــة للمملكــة العربيــة الســعودية إذ مــن الممكــن أن يكــون توزيعــه هنــاك مخالفً ــا
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للقانــون .ويجــب علــى األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى هــذا التقريــر ،أن يكونــوا علــى درايــة بمثــل هــذه
القيــود وااللتــزام بــأي قيــود مــن هــذا القبيــل .وبقبــول هــذا التقريــر ،فــإن مســتلم التقريــر يوافــق علــى أن
ملزمــا بالقيــود المذكــورة آنفً ــا .فــي حــال وجــود أي اختــاف بيــن هــذا المســتند والشــروط واألحــكام
يكــون
ً
نصــت عليــه الشــروط واألحــكام .المعلومــات التــي يتــم ذكرهــا هنــا
فــإن المرجــع فــي ذلــك يكــون فــي مــا ّ
قابلــة للتعديــل ،التغييــر ،التحديــث ،التدقيــق ،المراجعــة ،واالســتكمال فــي أي وقــت ودون الحاجــة ألي نــوع
مــن اإلخطــار والتبليــغ .ال تقــدم شــركة درايــة الماليــة ،مدرائهــا ،موظفيهــا ،شــركتها األم ،أو أي شــركات تابعــة
أي ضمانــات أو تعهــدات أو إقــرارات بشــكل صريــح أو ضمنــي ،كمــا أنهــا ال تفتــرض أي مســؤولية قانونيــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة تتعلــق بدقــة ،اكتمــال ،أو مناســبة المســتند أو المنتــج ألغــراض المســتثمر .هــذا
المســتند وكافــة المعلومــات الــواردة فيــه غيــر 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 يتعيــن النظــر لهــا علــى أنهــا تقــدم أي خدمــات استشــارية قانونيــة أو ماليــة أو غيــر ذلــك بموجــب
هــذا المســتند .لضمــان الفهــم الكامــل والمناســب لخدمــة درايــة جلوبــل بلــس ولقيــاس مــدى مالءمــة المنتج
لرغبــات المســتثمر ،ننصــح باللجــوء ألشــخاص مختصيــن مهن ًيــا فــي مجــال القانــون أو االستشــارات الماليــة
بحســب مقتضــى الحــال.
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