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إخالء مسؤولية :ال تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو االكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق ،و ال تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً و ال ينبغي االعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محف اًز إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه .هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية ،وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين
تم اختيارهم بعناية .و ال يعتبر األداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية .فقد تتعرض قيمة الوحدات و األرباح و األسعار و العمالت المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان .وقد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ االستثمار األصلي .كما قد يؤدي تغير أسعار صرف العمالت إلى أثر

سلبي على قيمة أو سعر أو عائد األوراق المالية.بالنسبة لألوراق المالية غير النقدية .قد يكون من الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد .وقد يصعب الحصول على معلومات موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه األوراق المالية .قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية.

وقد تشهد إيرادات األرباح بعض التقلبات و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات األرباح .لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى مالئمته لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك .نوصيك باالستعانة بأحد مستشاري االستثمار الخبراء في هذا المجال .للحصول على المزيد من المعلومات

حول الصندوق .يرجى االطالع على نشرة الشروط و األحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل اإلقدام على االستثمار في الصندوق.

