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%27.92        81,201,521%54.60      324,244,289▼%3.13-▲%0.78▲%0.57        35.58    6,331.33ا���ري�وق ا�و�ت ��وراق ا������ *

%12.69-        93,970,819%3.13-           8,569,124▲%2.17▲%2.74▲%0.72        22.97    �3,219.50ؤ�ر ���� ا���م�ور�� �طر *

%37.62      129,234,301%16.67      252,305,580▲%2.27▲%3.67▼%0.52-       (24.05)    4,631.75ا��ؤ�ر ا���م�وق أ�وظ�� ��وراق ا������ *

�%47.94      427,903,382%17.07      882,809,829▲%8.32▲%16.32▲%0.20           8.18    �4,088.09وق د���وق د�� ا����

%11.91-              649,650%9.60           1,257,151▼%2.02-▼%3.60-▲%0.25           3.48    1,397.77ا��#ر�ن ا���م�ور�� ا��#ر�ن 

%15.56-        11,601,718%10.25        18,219,867▲%0.27▲%1.96▲%1.43        89.53    �6,360.25وق ��$ط �30وق ��$ط ��وراق ا������ *

%41.72   2,992,915,447%30.73      400,945,453▲%15.38▲%9.52▲%3.93      363.42    9,614.61ا��ؤ�ر ا�ر%���ا��وق ا������ ا���ود��
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�ر� ا�*(��ر و�*�� �ر<�� ط�$�  �$وا�8ن و�وا%= �8ك ا�و�ت ا��رزي وھ�%� أ�واق ا���ل ,� ا�و�ت، �:0داد ھذا ا�*$ر�ر ��8ءا  �إ0'�ء وإ�راء �ن ا���ؤو��� ا�$�8و��8: *$وم إدارة ا��#وث �دى �ر� ا�و�ت وا��رق ا�و�ط �?�*(��ر ا����� (ش.م.ك.م)  " ��'ك"  وھ
EC0 ا���Cو��ت ا��8�ورة وا��*و,رة و�ن أ�� ���در أ<رى وا�*� �ن ا���ن ا0A*��د EC0 ��دا��*�� وذ�ك �ھداف ا�8�ر ,$ط، وA ��*�ر ھذا ا�*$ر�ر 0ر�D أو *و��� ��راء أو ��� أ�� أ��م *رد ,�B، و��Aوز ان ��*�د A  B�C0*<�ذ أ�� �رارات �وھر��  ا�*(��ر��. و�ن 

��'ك" أ�� ��ؤو��� *��ه أ�� <��رة *#دث 8*��� ا0A*��د EC0 ھذا ا�*$ر�ر ,� ا*<�ذ  ا�$رارات ا�A*(��ر��  #�ث أن �ؤدى ھذا ا�*$ر�ر إ�داء ا�رأي و*$د�م ا���ورة وا��8= ,$ط دون أ�� ��ؤو��� EC0 ا��ر� أو " �**#�ل �ر� ا�و�ت وا��رق ا�و�ط �?�*(��ر ا����
��'ك" �Gر " ��وظ'���. وB�C0 �*��ن EC0 ا���*(�ر�ن ا*<�ذ �رارا*�م ا�A*(��ر�� ���ن ��C�0ت ا���� وا��راء ��وراق ا������ ا����و�� ��ذا ا�*$ر�ر ��8ءا EC0 أھدا,�م و��0�8*�م ا�A*(��ر�� ا�<��� و���*��ور �� ��*��ر��م ا������ن و�رارا*�م ا�<���، �� أن �ر

ل �0م ا�واردة ,� ھذا ��Cز�� �*#د�ث أو *8$�= أو *�د�ل ھذا ا�*$ر�ر أو أن *�در إ���ر أو إ0?ن #ول *�Hر أي �ن ا��ور ا�واردة  ,� ھذا ا�*$ر�ر، أو *�Hر ,� رأي أو *و�� أو *$د�ر �ذور ,� ھذا ا�*$ر�ر. و���رGم �ن �ذل ا�����8  ا�$�وى ���Dن �#� ا�����8ت �
ا�*$ر�ر إA أن أ�� �ن �ر� ا�و�ت وا��رق ا�و�ط �?�*(��ر ا����� أو أي �ن �وظ'��� �ن �*#�ل أدE8 ��ؤو��� 0ن 0دم د�� أو '��� ا���Cو��ت ا�واردة ��ذا ا�*$ر�ر. �� أن أ�� آراء �د *ون �در�� ,� ھذا ا�*$ر�ر وا�*$د�رات ا�واردة �ن ا��#�CCن �� ھ� إA ا�*8*���*�م 

ا��<��� ,$ط وھ� �Gر �Cز�� ��م و�ن �*#�Cوا أ�� ��ؤو��� ��8و��8 *��ه ا��Hر ������. �� أن ا��ر� A *$دم أ�� �8��Dت أو إ0?�8ت �ر�#� أو ��8�D �ن آي 8وع *'�د ���ل ود�� وإ����8 ا0A*��د EC0 ھذا ا�*$ر�ر أو ا���Cو��ت أو ا�*#�C?ت أو اJراء أو ا�ر�وم 
 ��C��'*و��ت ا�Cء�� ا�$�8و��8. �*و,ر �د��8 ا��ز�د �ن ا������C� رض ا��<��ف�* Aك" و إ'��" �ا������8 ا��ذورة ��ذا ا�*$ر�ر أو #ول (��*�� �ي Gرض أ��ً  �ن. �� إ�88 8#ذر�ن إ�0دة 8�ر أو *وز�� ھذا ا�*$ر�ر أو B>�8 دون ا��وا,$� ا�*����  ا��ر�#�  ا����$� �ن �ر

0ن ھذا ا�*$ر�ر 80د ا�طCب.
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��ل ا��وق ا��وازي.* A وراق ا�������و�ت ���� و���� ا�*داول ,� �وق ا� *

��ل أذو�8ت ا�<ز��8.* A ور�� �طر� ���� و���� ا�*داول , *

.ETF ل ا��8دات وا�ـ��* A وراق ا�������� ���� و���� ا�*داول ,� �وق أ�وظ� *

��ل ا��8دات وا��وق ا�(��(�.* A وراق ا�������وق ��$ط �� ���� و���� ا�*داول , *


