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نتوقع تسارع النمو االقتصادي عبر جميع أنحاء العالم في 2018. وينبغي على المستثمرين 
استغالل هذه الفرصة المحتملة لبناء مخصصات عالمية بالكامل.

ومن المحتمل أن يؤدي التخصيص العالمي لألصول بالكامل إلى تحقيق عوائد أعلى على المدى البعيد مع السعي 
في الوقت ذاته إلى تقليل المخاطر.

من المرجح حدوث نمو أسرع

 نتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي "موجة ثانية" يتسارع خاللها من 3.1% في 2017 
 إلی 3.4% في 2018.* وفي الوقت نفسه، ال يشير التضخم المنخفض عبر العالم إلى نمو اقتصادي محموم 

مقترن بالتضخم.

وعلى الرغم من أننا نتوقع تحصيل أرباح سوقية أقل في 2018 من 2017 – الشكل 1 والشكل 2 – فإننا ال نزال 
نتوقع صعود أسعار األسهم. 

توجْه عالمًيا اآلن

رفعنا مؤخًرا التخصيص التكتيكي لألسهم وخفضنا التعرض الموصى به للدخل الثابت. 

خارج الواليات المتحدة، ُتعتبر تقييمات األسهم أقل بكثير ويمكن أن تحقق أرباح الشركات مكاسب ثنائية الرقم مرة 
أخرى في عام 2018. ومن ثم فإن نصيحتنا للعمالء "توجه عالمًيا اآلن".

وبالنسبة لألسهم األمريكية فقد خصصنا لها قيمة محايدة بينما خصصنا أوزان زائدة لألسهم في أوروبا خارج المملكة 
المتحدة وفي آسيا المتقدمة واألسواق الناشئة.

وعلى الرغم من تخصيص قيمة منخفضة للدخل الثابت، فإننا ال نزال نرى فرًصا انتقائيًة وباألخص في الدخل الثابت 
باألسواق المتقدمة ذات العائد المرتفع واألسواق الناشئة.

 توجْه عالمًيا اآلن: االستفادة من الفرصة 
الثانية للتوسع العالمي
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*  المصدر: Citi Research، في 27 نوفمبر 2017

المخاطر  المتحدة. وتتضمن هذه  الواليات  باالستثمار في  أرباح أعلى مقارنًة  إمكانية جني  أكبر مع  الدولي على مخاطر   ينطوي االستثمار 
عدم اليقين السياسي واالقتصادي في البلدان األجنبية إضافة إلى مخاطر تقلب أسعار العمالت. وتزداد هذه المخاطر في البلدان التي لديها أسواق 

ناشئة إذ قد تكون حكومات هذه البلدان غير مستقرة نسبًيا وأسواقها واقتصاداتها أقل رسوًخا. 

قد ال تكون المنتجات واالستراتيجيات مالئمة لجميع المستثمرين. وقد يكون للمنتجات أو االستراتيجيات التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة 
متطلبات أهلية يجب استيفائها قبل االستثمار. ويتعين على كل مستثمر إمعان النظر في المخاطر المرتبطة باالستثمار واتخاذ القرار استناًدا 
مخاطر  على  المستند  هذا  في  وصفها  الوارد  واالستراتيجيات  المنتجات  تنطوي  أهدافه.  مع  االستثمار  وتوافق  به  الخاصة  الظروف   إلى 

وقد ال تؤتي ثمارها على النحو الموضح. 

التنويع ال يضمن الوقاية من الخسائر.

مصدر الشكل 1 والشكل Citi Private Bank :2، في 17 نوفمبر 2017. جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون 
إخطار وال ُيقصد بها أن تكون ضماًنا لألحداث المستقبلية.

المتحدة"  الواليات  و"إجمالي  العالمي،  المستوى  على  االستثمارية  للدرجة  النطاق  واسع   Citi مؤشر  هو  العالمي"  "اإلجمالي   مالحظة: 
للدرجة  النطاق  واسع   Citi اليورو" هو مؤشر  منطقة  و"إجمالي  المتحدة،  الواليات  في  االستثمارية  للدرجة  النطاق  واسع   Citi  هو مؤشر 
 ،)ESBI( الناشئة  األسواق  في  السيادية  للسندات   Citi مؤشر  هو  الناشئة"  لألسواق  السيادية  و"السندات  اليورو،  منطقة  في  االستثمارية 

و"الشركات ذات العائد المرتفع" هي مؤشر Citi للسوق ذات العائد المرتفع في الواليات المتحدة.

انظر مسرد المصطلحات لالطالع على التعريفات.

8%مؤشر مورجان ستانلي العالمي

6%مؤشر ستاندرد آند بورز 500

 مؤشر مورجان ستانلي العالمي 
9%ما عدا الواليات المتحدة

12%مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة

12%مؤشر يورو ستوكس 600

3%اإلجمالي العالمي

2%إجمالي الواليات المتحدة

1-%إجمالي منطقة اليورو

5%السندات السيادية لألسواق الناشئة

الشكل 1. تقديرات عوائد األسهم العالمية لعام 2018

الشكل 2. التقديرات العالمية لعوائد الدخل الثابت المتحوط ضد تقلبات العملة لعام 2018
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 نعيد النظر في المبادئ األساسية لتخصيص األصول وأفضل الممارسات االستثمارية 
التي ساعدت في بقاء بعض العائالت ضمن الفئة األكثر ثراًء في العالم على مدى أجيال. 

 عادًة ما قامت العائالت التي نجحت في أن تظّل من بين الفئة األكثر ثراًء في العالم على مدى عدة أجيال ببناء 
 محافظ استثمارية كبيرة من خالل اتباع المبادئ األساسية لتخصيص األصول في حين عجزت العائالت التي 

لم تحذوا هذا النهج في الحفاظ على مكانتها ضمن هذه الفئة.

توجْه عالمًيا اآلن: التنويع أداة قوية

الشك أن االستثمار في مجموعة واسعة من فئات األصول المختلفة عبر جميع أنحاء العالم يقلل مخاطر المحفظة 
االستثمارية مع احتمال تعزيز عوائدها في الوقت ذاته.

واصْل االستثمار

على مدى فترات أطول، كان لتحقيق عوائد مركبة من التخصيص المتوازن الذي يتضمن أصوالً محفوفة بالمخاطر 
تأثير قوي بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم مستويات كافية لتحمل المخاطر. ويؤدي توقيت التسويق، على النقيض، 

إلى زيادة المخاطر.

النقد ليس هو األهم

مع مرور الوقت، يكون للقيم العالية من النقد تأثير سلبي على كٍل من عوائد المحفظة االستثمارية ومستوى ثروتك. 
ُتثبت دراساتنا1 أنه على مدار 65 عاًما الماضية، لو امتلك مستثمر مخصًصا للنقد بنسبة 30%، فإن ذلك يؤدي 

إلى خفض قيمة المحفظة الُمستثمرة بالكامل بنسبة 55% - الشكل 3.

نوصي باستخدام نهج كمي لتحديد احتياجاتك النقدية المستقبلية في ظل سيناريوهات مختلفة استناًدا إلى التحليل 
.)Global Investment Lab( الصادر عن مختبرنا لالستثمار العالمي

1 فريق التخصيص العالمي لألصول لدى Citi Private Bank، في 31 أكتوبر 2017.

ابدأ اآلن بناء محفظة استثمارية كبيرة



7

معالجة المخاطر

نعتقد بأن الشكل األكثر فعاليًة لتخفيف المخاطر مع مرور الوقت يكمن في التنويع العالمي متعدد األصول نفسه. كما يوضح 
الشكل 3، حقق هذا التخصيص أكثر من ضعف المكاسب لدى أقوى منطقة واحدة، الواليات المتحدة. ونظًرا ألن الغالبية 
العظمى من حاالت االنكماش االقتصادي تكون إقليمية، وليس عالميًة، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر محلية كثيرة 

للغاية ويضعف أداؤهم خالل األزمات اإلقليمية.

ومع ذلك، بالنسبة للعمالء المناسبين، قد تعمل استراتيجيات التحوط على تمكين التعرض المستمر لألصول المحفوفة 
بالمخاطر مع المساعدة في الوقت ذاته على حماية الثروة من التراجعات الكبيرة. ومع تراجع العديد من مقاييس تقلب السوق 

إلى مستويات قياسية في عام 2017، انخفضت تكلفة عمليات التحوط أيًضا.

الشكل 3. التخصيص العالمي متعدد األصول مقابل تخصيص الواليات المتحدة فقط مقابل تخصيص الوزن الزائد للنقد

المصدر: فريق التخصيص العالمي لألصول، Citi Private Bank، في 31 ديسمبر 2016. *يمثل التخصيص العالمي بالدوالر األمريكي 
مخصًصا لمخاطر AVS من المستوى 3، بما يشمل األسهم والدخل الثابت والسلع األساسية والنقد وصناديق التحوط. ويفترض تخصيص 
الواليات المتحدة فقط نسبة 60% لألسهم و40% للدخل الثابت، وتتم إعادة موازنة هذه النسب على أساس سنوي. ويعتبر تخصيص الوزن 
الزائد للنقد مخصًصا تاريخًيا على مستوى فئة األصول، ويفترض نسبة 42% لحقوق الملكية و28% للدخل الثابت و30% للنقد، وتتم إعادة 
موازنة هذه النسب على أساس سنوي. وتمثل مستويات المخاطر إشارًة إلى رغبة العميل في المخاطرة. المخاطر من المستوى 3 - يستهدف 
ارتفاع متواضع في قيمة رأس المال، وثانًيا الحفاظ على رأس المال. وقد تم احتساب العوائد المبينة على مستوى فئات األصول باستخدام 
المؤشرات وهي ال تعكس الرسوم والتي كانت ستؤدي إلى خفض األداء المبين. وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف 

النتائج الحقيقية. 

التنويع ال يضمن الوقاية من خسارة االستثمار.

 تخصيص الواليات المتحدة فقط
60% أسهم، 40% دخل ثابت

 التخصيص االستراتيجي العالمي عند مستوى 
المخاطر 3 بالدوالر األمريكي

القيمة العالية للنقد بالدوالر األمريكي )%30(
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تميل المحافظ االستثمارية إلى االبتعاد عن التخصيص محدد الهدف مع مرور الوقت في حين 
ُيجّمع كثير من المستثمرين عدد كبير من المراكز الصغيرة ويمكن لكليهما أن ُيضعف األداء. 

وكما يوضح الشكل 4، كانت المحافظ االستثمارية لعمالء Citi Private Bank التي اتبعت خطة لتخصيص 
األصول أفضل أداًء من تلك المحافظ التي عملت بدون خطة. ومع التركز المفرط لحوالي 80% من عمالء 

Private Bank في عملة ومنطقة واحدة، تخلفت نسبة 66% من هذه المحافظ عن التخصيص المرجعي العالمي 
 Private Bank متعدد األصول مع تراجع متوسط األداء بنسبة 2% سنوًيا منذ عام 2015. اطلب من موظف 

أو مستشار االستثمار لديك الحصول على تقريرك الشخصي الذي يقارن محفظتك االستثمارية بالمقاييس المرجعية - 
انظر الصفحة المقابلة. 

يقرب  مما  محفظة  لكل  األمريكي  بالدوالر  متوسطة  قيم  هي  األداء  أرقام   .CPB عميل  عالقة  موقع  بحسب  محددة  المناطق   مالحظات: 
من 8000 محفظة منفصلة لدى Private Bank. وقد تم استبعاد العمالء الذين لديهم حيازات نقدية أكثر من 50% أو حيازات أسهم أكثر 
من 50%. وُتحتسب الفجوات من خالل قياس الفروق المخصصة لتخصيص األصول مقابل االستثمارات األخرى. والرقم الموجود إلى اليسار 
مقسوٌم على متوسط أعلى أو أدنى من رقم تخصيص األصول الموصى به. والرقم الموجود إلى اليمين ُمرجح بالفئات العشرية. لالطالع على 
 Citi Private Bank البيانات طويلة المدى بشأن الفروق في األداء، ُيرجى الرجوع إلى الشريحة السابقة. المصدر: ُمختبر االستثمار لدى

حتى نوفمبر 2017.

الشكل 4. األداء من بداية السنة حتى تاريخه بحسب مستوى تبني نهج تخصيص األصول

راجع محفظتك االستثمارية بانتظام
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 إن عدم اتباع خطة محددة طويلة األمد هو أحد األسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي 
إلى سقوط العائالت دون الفئة األكثر ثراًء في العالم مع مرور الوقت.

للمساعدة في الحفاظ على توافق محفظتك االستثمارية مع التخصيص الموصى به ومع 
موضوعاتنا االستثمارية، يمكننا أن نقدم لك تقريًرا تفصيلًيا يوضح كيفية مقارنة محفظتك 

االستثمارية بالمقاييس المرجعية.

بعد ذلك، يمكن أن يوصي فريق العالقة بطرٍق لمعالجة أي مشكالت تم تحديدها.

لطلب تقريرك، ُيرجى التواصل مع موظف البنك أو مستشار االستثمار لديك.

 تتسم المحفظة االستثمارية للعميل العادي بأصول 
غير متوافقة مع التخصيص الموصى به نسبتها %47*. 

كيف ُتقاَرن محفظتك؟

قائمة الرصد في توقعات 2018

*المصدر: Citi Private Bank، في 21 نوفمبر 2017. التخصيص الموصى به هو التخصيص المرجعي الذي يعكس فهمنا لألهداف 
االستثمارية ومستوى تحمل المخاطر لدى العميل.



Citi Private Bank     10   |   توقعات 2018: نتائج وفرص

المصادر: Citi Research .1، في 28 نوفمبر Factset .2 .2017، في 28 نوفمبر The Yield Book .3 .2017، في 28 نوفمبر 2017.
المؤشرات غیر ُمدارة. وال یستطیع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر.

 Citigroup, Inc. وقد تختلف اآلراء الواردة في ھذه الوثیقة عن اآلراء التي تعبر عنھا الشركات أو الفروع األخرى التابعة لمجموعة
وال یقصد بھا أن تكون توقعا ألحداث مستقبلیة أو ضماًنا لنتائج مستقبلیة أو مشورة استثماریة وتخضع للتغییر بحسب ظروف السوق 

والظروف األخرى.

قد توجد مخاطر إضافیة مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبیة و/أو اقتصادیة و/أو سیاسیة و/أو نقدیة و/أو قانونیة، وتغیر 
أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبیة، واالختالفات في المعاییر المالیة والمحاسبیة. ویمكن أن تتفاقم ھذه المخاطر في األسواق 

الناشئة. وقد ال یكون االستثمار الدولي متاًحا للجمیع.

ویتعین على كل مستثمر إمعان النظر في المخاطر المرتبطة باالستثمار واتخاذ القرار استناًدا إلى ظروفھ وتوافق االستثمار مع أھدافھ.

أسواقنا المفّضلة لعام 2018
ندخل عام 2018 بتخصیص قیمة عالیة تكتیكیة لألسھم ُیركز على أوروبا وآسیا باستثناء الیابان. رفعنا كذلك القیمة 

المنخفضة للدخل الثابت
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%9.7

%7.1

البرازیل

المكسیك

القطاعات: الطاقة والمواد والسلع التقدیریة للمستھلك 
والقطاع المالي

الدخل الثابت
توفر السندات السیادیة بالعملة المحلیة
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المصادر: Citi Research .1، في 28 نوفمبر Factset .2 .2017، في 28 نوفمبر The Yield Book .3 .2017، في 28 نوفمبر 2017.
المؤشرات غیر ُمدارة. وال یستطیع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر.
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 حتى في عالم اليوم الذي يتسم بالتدني البالغ ألسعار الفائدة، ثمة فرص محتملة 
اللتماس العوائد والتنويع.

 وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في عام 2017، إال أنها تظل قريبة من أدنى مستوياتها 
 عبر عقود متعددة. ورغم أن هذا يشكل تحدًيا للمستثمرين، فإننا نرى إمكانية تحقيق عائد من الدخل 

الثابت - الشكل 5 - وما ورائه.

الدخل الثابت

السندات مرتفعة العائد: توفر عائدات أعلى بكثير من العديد من أصول الدخل الثابت األخرى ونعتقد بأنها قد تنتعش 
جنًبا إلى جنب مع ارتفاع األسهم في عام 2018 وهو غالًبا ما حدث لها تاريخًيا.

القروض البنكية مرتفعة العائد متغيرة الفائدة: بديل أقل تقلًبا للسندات مرتفعة العائد التي ترتبط سلًبا بدين الخزانة 
األمريكية، مما يوفر مصدًرا محتمالً للتنويع.

دين األوراق المالية: مدعوم بأصول مثل الرهون العقارية السكنية أو قروض السيارات أو قروض الطائرات والتي 
يمكن أن تحقق عائًدا من 4% إلى 10%. ويمكن أن تفوق القسائم ذات المعدل العائم الخاصة بها األداء في فترات 

ارتفاع سعر الفائدة.

الدخل الثابت لألسواق الناشئة: نرى أن أمريكا الالتينية هي منطقة األسواق الناشئة األكثر جاذبية، وخاصًة ديون 
العملة المحلية في البرازيل وكولومبيا والمكسيك. 

دين العملة المحلية األسيوي: قد يكون هناك إمكانات في الصين وإندونيسيا والهند، وكذلك مجموعة من اإلمكانات 
في أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا.

االستثمارات البديلة

 األسهم الخاصة: ُيتيح توفير رأس مال النمو لمديري االستثمار البديل فرصًة محتملًة لكسب العوائد، استناًدا 
إلى مختلف تدفقات العوائد النقدية للمديرين.

 العقارات: يجذبنا اإلقراض الخاص للمقترضين العقاريين التجاريين الذين يجدون صعوبة في االقتراض 
من المقرضين التقليديين.

استراتيجيات الدخل األساسية
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الشكل 5. الفروق الكبيرة في العوائد توفر فرصًة

جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال ُيقصد بها أن تكون ضماًنا لألحداث المستقبلية. وال يعد األداء السابق 
ضماًنا لألحداث المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. 

قد ال تكون االستراتيجيات واالستثمارات الواردة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. وقد يكون للمنتجات واالستراتيجيات والخدمات 
التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة متطلبات أهلية يجب استيفاؤها قبل االستثمار.

أهدافه.  مع  االستثمار  وتوافق  إلى ظروفه  استناًدا  القرار  واتخاذ  باالستثمار  المرتبطة  المخاطر  في  النظر  إمعان  مستثمر  كل  على   ويتعين 
وال ُيعّد التنويع ضماًنا للربح أو وقايًة من الخسائر.

المصدر: مؤشرات بلومبيرج باركليز في نوفمبر 2017. *ال ُتعتبر القروض البنكية في الواليات المتحدة جزًءا رسمًيا من التصنيف العالمي 
لالستثمار. مالحظة: ُتشير القيمة العالية والمنخفضة والمحايدة للجنة GIC إلى مركز التخصيص التكتيكي لألصول المحدد من لجنة االستثمار 

 .Citi Private Bank لدى )GIC( العالمية

المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي 
استثمار معين. وال تشمل عوائد المؤشر أي نفقات أو رسوم أو مصروفات مبيعات والتي في حالة إضافتها تخفض األداء. ألغراض التوضيح 

فقط. وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.
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نعتقد أن األسواق الناشئة قد توفر احتماالت لألداء الفائق علی المدى الطويل.

 وقد خصصنا أوزاًنا زائدة لكٍل من األسهم والدخل الثابت عبر جميع مناطق األسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم 
في مارس 2017.

احتماالت األداء الفائق على المدى الطويل

بعد المكاسب الالحقة القوية، قد يميل البعض إلى االعتقاد بأن األداء األفضل لألسواق الناشئة قد تحقق بالفعل.

ومع ذلك، نرى أن األسواق الناشئة تنطوي على احتماالت أداء فائق على المدى الطويل وأن العديد من المستثمرين 
قد ال يكون لديهم تعرٌض كاٍف.

أسواق أرخص، عمالت أرخص

 بوجه عام، ُتعتبر األسهم والدخل الثابت لألسواق الناشئة رخيصين بالمقارنة مع نظرائهما في األسواق المتقدمة، 
مثلما هو الحال مع العمالت التي يتم تقويمهما بها.

يتم تداول أسهم األسواق الناشئة بتخفيض يبلغ حوالي 40% مقارنة باألسهم األمريكية – الشكل 6. 

 حتى بعد األداء القوي في عام 2017، ال تزال سلة سندات العملة المحلية في األسواق الناشئة تحقق زيادة بنسبة 
6% تقريًبا عما يعادلها من سندات العملة المحلية في السوق المتقدمة.

ال تختر واحدة وإنما الكل

 يتمثل نهجنا الموصى به في أن يكون لديك تخصيص متنوع عبر نطاق واسع لألوراق المالية في األسواق الناشئة 
بما يعكس ترجيحنا للقيمة العالية لجميع فئات األصول باألسواق الناشئة في كل منطقة.

ينبغي أن يشمل هذا التخصيص جميع األسواق الناشئة الكبرى - الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك - 
باإلضافة إلى العديد من األسواق الناشئة الصغيرة مثل شيلي وبيرو وتايوان وتايالند.

الفرص الناشئة
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االختصار CAPE يعني نسبة السعر إلى األرباح المعّدلة دورًيا، وهي نسبة تقارن سعر األسهم الحالي بمتوسط عشر سنوات لألرباح المعدلة 
حسب التضخم. المصدر: مؤشر مورجان ستانلي وبلومبيرج، في 27 نوفمبر 2017. المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار 
بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي استثمار معين. وال ُيعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية 

وقد ال توافق تلك النتائج المستقبلية توقعاتنا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية والسوقية وغيرها.

الشكل 6. الرخص النسبي ألسهم األسواق الناشئة

 نسبة CAPE في األسواق الناشئة مقابل 
األسواق األمريكية
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قد تختلف اآلراء الواردة في هذه الوثيقة عن اآلراء المعبر عنها بواسطة الشركات األخرى التابعة لشركة .Citigroup Inc، وال ُيقصد 
منها أن تشكل توقعات لألحداث المستقبلية أو ضماًنا للنتائج المستقبلية أو مشورة استثمارية كما أنها تخضع للتغيير استناًدا إلى ظروف السوق 

واألوضاع األخرى. 

وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. 

المخاطر  المتحدة. وتتضمن هذه  الواليات  باالستثمار في  أرباح أعلى مقارنًة  إمكانية جني  أكبر مع  الدولي على مخاطر   ينطوي االستثمار 
عدم اليقين السياسي واالقتصادي في البلدان األجنبية إضافة إلى مخاطر تقلب أسعار العمالت. وتزداد هذه المخاطر في البلدان التي لديها أسواق 
ناشئة إذ قد تكون حكومات هذه البلدان غير مستقرة نسبًيا وأسواقها واقتصاداتها أقل رسوًخا. ويجب على المستثمر التأكد مما إذا كان مؤهالً 

لكل استراتيجية استثمارية استناًدا إلى أهدافه االستثمارية الفريدة وقدرته على تحمل المخاطر. 

 وقد يكون لالستراتيجيات التي ُنوقشت في هذه الوثيقة متطلبات أهلية يجب استيفائها قبل االستثمار. ويتعين على كل مستثمر إمعان النظر 
 في المخاطر المرتبطة باالستثمار واتخاذ القرار استناًدا إلى ظروفه وتوافق االستثمار مع أهدافه. تنطوي االستراتيجيات الوارد وصفها في 

هذه الوثيقة على مخاطر وقد ال تؤتي ثمارها على النحو الموضح. 

جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال ُيقصد بها أن تكون ضماًنا لألحداث المستقبلية.
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 عقب هدوء غير معتاد في 2017، من الممكن أن يعود التقلب في 2018. 
وهذا يؤدي إلى خلق فرص جديدة لتهيئة المحافظ االستثمارية للظروف غير المتوقعة.

شهدت األسواق المالية بما في ذلك األسهم األمريكية واألوروبية مستوى قياسية دنيا من التقلب في 2017 كما شهدت 
أسواق أخرى بما في ذلك األسهم والسلع األساسية في األسواق الناشئة انخفاًضا في التقلب كذلك.

في عام 2018، نعتقد بأن التقلب سيبدأ في االرتفاع من أدنى مستوياته ومن المرجح أن ُيشّكل التقشف النقدي 
 التدريجي من قبل البنوك المركزية دافًعا رئيسًيا.

التحوطات الُمخصصة

مع أننا متفائلون بشأن توقعات األسهم لعام 2018، إال أننا نعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لشراء تحوطات 
ُمخصصة والتي تتيح التعرض المستمر الرتفاع السوق مع الحماية في الوقت ذاته من احتمالية عمليات بيع كبيرة 

 خالل العام القادم.

استبدال األسهم

بالنسبة للمستثمرين الذين يحققون مكاسب كبيرة في قطاع معّين أو أسهم معّينة، من الممكن أيًضا الحفاظ على 
التعرض الرتفاع السوق دون االستمرار في امتالك األسهم الفعلية.

ففي حالة ارتفاع سعر األصول األساسية خالل فترة استراتيجية استبدال األسهم، فإن المستثمر يشارك في المكاسب. 

 وإذا تراجع سعرها، فال يعاني المستثمر من الخسائر الكبرى التي كان سيتكبدها من خالل التعرض المباشر.

االستراتيجية ثنائية االتجاه

بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون التقلبات، لكنهم غير متأكدين من االتجاه الذي قد تتخذه األسواق، يمكن أن تحقق 
االستراتيجية ثنائية االتجاه مكاسب في حال ارتفاع السوق أو تراجعها.

استغالل التقلب
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المصدر: بلومبيرج، HFR، سوسيتيه جنرال، في 24 أكتوبر 2017. يمثل الجدول أداء كٍل من المؤشرات مطروًحا منه أداء مؤشر ستاندرد 
 آند بورز 500 للعائد اإلجمالي على مختلف مستويات مؤشر VIX بين يناير 2000 وأغسطس 2017. وال يستطيع المستثمر االستثمار 

في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.

انظر مسرد المصطلحات لالطالع على التعريفات.

الشكل 7. التقلبات األكثر ارتفاًعا تعني أداًء فائًقا لصناديق التحوط

)VIX( مستوى مؤشر فيكس

15<20-1525-2020>30>

1.9%0.7%0.2%-0.3%-0.8%مؤشر HFRI )اإلجمالي( لتحوط األسهم

2.6%1.0%0.3%-0.4%-1.0%مؤشر HFRI المركب الُمرجح للصناديق

3.4%1.5%0.6%-0.5%-1.3%مؤشر HFRI )اإلجمالي( للقيمة النسبية

CTA 4.6%1.7%0.0%-1.0%-1.5%مؤشر سوسيتيه جنرال لمستشاري

4.1%1.8%1.1%-0.5%-1.6%مؤشر سوسيتيه جنرال )التقديري( للتداول الكلي

استراتيجيات صندوق التحوط

عندما يعود التقلب، نعتقد أن العديد من استراتيجيات صناديق التحوط قد تكون مستفيدة، مثلما كانت غالًبا في الفترات 
السابقة ذات التقلبات المرتفعة في األسهم – الشكل 7.

عادًة ما تسعى استراتيجيات صناديق التحوط القائمة على التنويع إلى تحديد واستغالل اتجاه أسعار األصول وغالًبا ما 
كانت تؤدي بشكٍل جيد خالل الفترات المستمرة من التقلبات أو اضطرابات السوق.
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 ال تزال الثورات المستمرة في العديد من الصناعات تخلق فرًصا استثماريًة، 
لكنها تتطلب االنتقائية أيًضا.

يبدو أننا في المراحل المبكرة للعديد من التحوالت الكاسحة الجديدة متعددة السنوات في الصناعات بما فيها الروبوتات 
واألتمتة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية.

وبعد أن سلطنا الضوء على آثار االستثمار المحتملة لثورة الروبوتات في توقعات 2017، ارتفعت األسهم ذات الصلة 
بنسبة %69.4.

إذا كان االبتكار في األتمتة يمكن أن يدفع الطلب الفائق على الروبوتات، فإن التاريخ يشير إلى أن األداء الفائق يمكن 
أن يستمر ألكثر من عام.

الرعاية الصحية

يشهد السكان شيخوخة سريعة على المستوى العالمي مما ينشأ عنه حاجة ملحة إلى إيجاد عالجات جديدة لألمراض 
التي لم يكن عالجها ممكًنا في السابق وتحسين العالجات للحاالت األخرى.

ويؤدي العالج المناعي إلى تطويع جهاز المناعة لدى المريض للقضاء على الخاليا السرطانية أو إبطاء نموها 
وانتشارها.

ويمكن للبدائل الحيوية - النسخ المتماثلة التوليفية للعقاقير البيولوجية المكلّفة - أن تستهلك المليارات من عائدات 
صانعي المستحضرات الدوائية الحيوية في هذا الِعقد حتى عام 2025 - الشكل 8.

وقد ُيستخدم الذكاء االصطناعي بشكل متزايد في الوقاية من األمراض وتشخيصها وإدارة الرعاية الصحية.

وبالنظر إلى توقعاتنا للرعاية الصحية، نعتقد أنها يمكن أن تؤدي دوًرا بارًزا في محافظ األسهم المتنوعة، مع وجود 
منافع محتملة تتجاوز الدفاع.

واعتماًدا على أهداف المستثمر، يمكن اتخاذ خيار مدروس بعناية إما نحو تحقيق النمو أو العوائد بشأن استثمارات 
الرعاية الصحية.

تحويل التجارة
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الشكل 8. فرصة اإليرادات من البدائل الحيوية

المصدر: Citi Research، في أكتوبر 2017. جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال ُيقصد بها أن تكون 
ضماًنا للنتائج المستقبلية.
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إجمالي المستحضرات الدوائية 
الحيوية ذات العالمة التجارية

إجمالي البدائل الحيوية

التكنولوجيا المالية

كانت العمالت المشفرة مثل "بيتكوين" محور نشاط مضاربة محموم في عام 2017، إذ قام المستثمرون ببساطة 
بالشراء أمالً في تحقيق المزيد من مكاسب األسعار السريعة.

ومن غير الواضح ما هو معيار العملة المشفرة، إن ُوجد، الذي سيحقق الهيمنة في المستقبل. 

يضّم مبتكرو التكنولوجيا المالية المفضلون لدينا الجهات الفاعلة الصينية في مجال التجارة اإللكترونية والدفع 
 اإللكتروني وميّسري خدمات الدفع اإللكتروني في الواليات المتحدة وشركات بطاقات االئتمان الحالية وبعض 

منتجي أجهزة التكنولوجيا.

استثمر في المجاالت التي تهيمن فيها التكنولوجيا على المنافسَة وتدفع التغيير في الصناعة.
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مسرد المصطلحات

مؤشر CBOE للتقلب )مؤشر VIX( هو مقياس رائد يقيس توقعات السوق للتقلبات قريبة المدى المحمولة بواسطة أسعار الخيارات لمؤشرات 
ستاندرد آند بورز 500.

USBIG. ويتضمن  الشركات هو قطاع فرعي من   — )USBIG( المتحدة الواليات  للدرجة االستثمارية في  النطاق  Citi واسع  مؤشر 
المؤشر الدين المؤسسي ثابت السعر المقوم بالدوالر األمريكي من الدرجة االستثمارية في الواليات المتحدة ضمن قطاعات التمويل والصناعة 
والمرافق. ويشمل هذا المؤشر األوراق المالية للشركات األمريكية وغير األمريكية )باستثناء األوراق المالية السيادية واإلقليمية التي تضمنها 

الحكومة األمريكية وغير األمريكية(.

يتضمن مؤشر Citi للسندات السيادية في األسواق الناشئة مؤشرات السندات السيادية بالعمالت المحلية لعدد 14 بلًدا من بلدان األسواق الناشئة. 
وتتألف هذه المؤشرات من الدين السيادي ثابت السعر الذي ال تقل مدته عن سنة واحدة حتى تاريخ االستحقاق. ويتم ترجيحها حسب الرسملة 
للبرازيل وشيلي وكولومبيا والمجر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وبولندا وروسيا  بالنسبة  السوقية وإعادة موازنتها شهرًيا 

وتايالند وتركيا وجنوب أفريقيا.

مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية في منطقة اليورو هو معيار متعدد األصول لسندات الدخل الثابت المقومة باليورو من الدرجة 
االستثمارية. ويشمل الدين الحكومي أو المدعوم من جانب الحكومة أو المضمون أو المؤسسي.

مؤشر Citi لسوق العوائد المرتفعة في الواليات المتحدة هو مؤشر مقوم بالدوالر األمريكي يقيس أداء الديون ذات العائد المرتفع التي تصدرها 
الشركات الكائنة في الواليات المتحدة أو كندا. ويتضمن المؤشر، المعترف به كمقياس واسع النطاق للسوق ذات العائد المرتفع في أمريكا 
الشمالية بين جميع مؤشرات الدخل الثابت لدى Citi، المدفوعات النقدية واألوراق المالية ذات الفائدة المؤجلة. ويتم االكتتاب في جميع السندات 

بشكل عام وهي ذات قسيمة ثابتة وغير قابلة للتحويل.

مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية على المستوى العالمي هو معيار متعدد األصول ومتعدد العمالت يوفر مقياًسا ألسواق الدخل 
الثابت العالمية.

"عناصر التنويع" هي صناديق تحوط عادًة ما تتوقع HFRM أنها توفر درجة منخفضًة أو سلبيًة من االرتباط و/أو مقياس بيتا لفئات األصول 
التقليدية على الرغم من أنها توفر درجات كبيرة من االرتباط السوقي في مراحل معينة من دورة االستثمار. وغالًبا ما يتسم مديرو المحافظ 
االستثمارية لهذه الصناديق بطول التقلبات، وقد يقدمون عموًما مزايا تنويع جذابة للمحفظة االستثمارية الخاصة بالعميل، على الرغم من أن 
 .HFRM العائدات غالًبا ما تكون "غير متوقعة" ويمكن أن تكون متقلبة. ويستند هذا التصنيف الداخلي إلى التحليل واآلراء الذاتية التي تتبناها
ويخضع التصنيف الداخلي للتغيير دون تقديم إخطار للمستثمرين، وليس هناك أي ضمان ألداء الصناديق كما هو موضح أعاله. ومن األهمية 
بمكان مالحظة أن استراتيجية السوق الوارد وصفها أعاله قد ال تقضي تماًما على مخاطر السوق. وال يوجد أي ضمان بأن صناديق التحوط 
المصنفة على أنها "عناصر تنويع" سوف تؤتي ثمارها على النحو الموضح أعاله. وال ينبغي استثمار صناديق التحوط بناًء على تصنيفها بأنها 

"عناصر تنويع" وينبغي أن تؤخذ األصول األخرى في المحفظة العامة لدى العميل في االعتبار قبل إجراء االستثمار.

ذلك:  في  بما  أوروبا  أنحاء  جميع  في  بلًدا   17 في  المالية  الرسملة  ومتوسطة وصغيرة  كبيرة  الشركات   600 ستوكس  يورو  مؤشر  يمثل 
النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، 

والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

مؤشر HFRI )اإلجمالي( لتحوط األسهم هو مؤشر ُمرجح بالتساوي لمديري صناديق التحوط متعددة األسهم. ويتكون استثمار تحوط األسهم 
من حيازة أساسية من األسهم الطويلة الُمتحوط لها في جميع األوقات بالمبيعات على المكشوف لألسهم و/أو خيارات مؤشر األسهم. ويحتفظ 
بعض المديرين بجزء كبير من األصول ضمن هيكل متحوط له ويستخدم الرافعة المالية عادًة. وفي الحاالت التي ُتستخدم فيها المبيعات على 
المكشوف، يمكن أن تتألف األصول المتحوط لها من قيمة دوالرية مساوية لمراكز األسهم الطويلة والقصيرة. وتستخدم االختالفات األخرى 
البيع.  خيارات  وهوامش   500 بورز  آند  ستاندرد  مؤشر  في  البيع  خيارات  و/أو  الطويلة  بالحيازات  لها  المكشوف ال عالقة  على  مبيعات 

وباإلضافة إلى األسهم، قد يكون لبعض الصناديق أصول محدودة تستثمر في أنواع أخرى من األوراق المالية.

مؤشر HFRI المركب الُمرجح للصناديق هو مؤشر عالمي ُمرجح بالتساوي لما يزيد عن 2000 صندوق من صناديق المدير الواحد.

مؤشر HFRI )اإلجمالي( للقيمة النسبية هو مؤشر ُمرجح بالتساوي يحتفظ بالمراكز التي تستند فيها نظرية االستثمار إلى تحقيق تباين التقييم 
في العالقة بين األوراق المالية المتعددة.

يمثل مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة الشركات كبيرة ومتوسطة الرسملة المالية عبر أربعة وعشرين بلًدا من بلدان األسواق الناشئة. 
ويغطي المؤشر، الذي يضم 837 مكوًنا، 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.

ويمثل مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة في أمريكا الالتينية الشركات كبيرة ومتوسطة الرسملة المالية عبر خمس دول من بلدان األسواق 
الناشئة في أمريكا الالتينية. ويغطي المؤشر، الذي يضم 113 مكوًنا، 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل 

بلٍد من هذه البلدان.

يمثل مؤشر مورجان ستانلي العالمي أداء ما يزيد عن 1600 سهم من أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة في 23 بلًدا من بلدان 
األسواق المتقدمة. ويغطي المؤشر 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.



21

ويمثل مؤشر مورجان ستانلي العالمي باستثناء الواليات المتحدة أداء الشركات كبيرة ومتوسطة الرسملة المالية في 22 من أصل 23 بلًدا من 
بلدان األسواق المتقدمة باستثناء الواليات المتحدة. ويغطي المؤشر، الذي يضم 1005 مكّون، 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب 

التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.

مؤشر سوسيتيه جنرال لمستشاري CTA هو معيار لكبار مستشاري تداول السلع األساسية ويقوم بحساب معدل العائد اليومي لمجموعة من 
مستشاري تداول السلع المختارين من كبار المديرين الذين يرغبون في استثمار جديد.

مؤشر سوسيتيه جنرال )التقديري( للتداول الكلي يمثل أداء جميع استراتيجيات التداول، سواٌء أكانت متاحة من خالل هياكل الصناديق الداخلية 
أم الخارجية، وكذلك الحسابات الُمدارة التي تتم االستفادة منها في حلول االستثمار البديلة لدى سوسيتيه جنرال.

مؤّشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر مرجح بالرسملة المالية يمثل عينة من 500 شركة رائدة عاملة في الصناعات الرائدة في االقتصاد 
األمريكي. ومع أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يركز على قطاع الرسملة الكبيرة من السوق، مع تغطيته ألكثر من 80% من األسهم 

األمريكية، إال أنه يعتبر أيًضا وكيالً مثالًيا للسوق الكلي.



Citi Private Bank     22   |   توقعات 2018: نتائج وفرص

اإلفصاحات 

 ،)"CFTC"( اآلجلة  السلع  عقود  لتداول  األمريكية  اللجنة  لقواعد  خاضًعا  )"المنشور"(  المنشور  هذا  توزيع  فيها  يكون  حالة  أي   في 
فإن هذا المنشور يشكل دعوة لدراسة الدخول في معاملة مشتقات بموجب القسمين 1.71 و23.605 من لوائح CFTC األمريكية، حسب 

االقتضاء، لكنه ال يعتبر عرًضا إلزامًيا لبيع/شراء أي أداة مالية. 

تم إعداد هذا المنشور بواسطة )"CPB"( Citi Private Bank، وهي إحدى شركات )"Citigroup Inc )"Citigroup، التي توفر 
لعمالئها الوصول إلى مجموعة واسعة النطاق من المنتجات والخدمات المقدمة من Citigroup وشركاتها التابعة المصرفية وغير المصرفية 
في جميع أنحاء العالم )ُيشار إليهم مجتمعين باسم "Citi"(. ال تقدم جميع الكيانات التابعة لنا جميع المنتجات والخدمات أو تتوفر هذه المنتجات 

والخدمات في كافة فروعنا.  

 ،Citigroup Global Markets Inc. )"CGMI"( خالل  من  االستثمارية  والخدمات  المنتجات  تقديم  يتم  المتحدة،  الواليات  في 
 FINRA في  عضو  وهي   ،Citi Private Advisory, LLC )"Citi Advisory"( وكذلك   ،SIPCو  FINRA في  عضو   وهي 
 CGMI وتعتبر .CGMI بحسابات شركة ،SIPCو NYSEو FINRA وهي عضو في ،Pershing LLC تضطلع شركة .SIPCو 

 .Citigroup شركات تابعة تخضع لسيطرة مشتركة من جانب Citibank, N.Aو Citi Advisoryو

ويتم تقديم المنتجات والخدمات االستثمارية خارج الواليات المتحدة من قبل شركات أخرى تابعة لمجموعة Citigroup. وُتقدم خدمات إدارة 
االستثمار )بما في ذلك إدارة المحافظ( من خالل CGMI وCiti Advisory وCitibank, N.A وغيرها من الشركات االستشارية التابعة. 

متى  الفور  على   CPB إخطار  الُمستلم  على  وينبغي  الُمستلم.  طلب  على  بناًء  فقط  والمناقشة  المعلومات  ألغراض  مقدم  المنشور  هذا 
رغب في عدم استالم هذه المعلومات. وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، )1( ال يشكل هذا المنشور عرًضا أو توصية لشراء أو بيع أي 
 CFTC ضمان أو أداة مالية أو منتج أو خدمة أخرى أو لجذب أي تمويالت أو إيداعات، و)2( ال يشكل التماًسا إذا لم يكن خاضًعا لقواعد 

)لكن راجع المناقشة أعاله بشأن المنشور الخاضع لقواعد CFTC(، و)3( ال ُيقصد منه أن يكون تأكيًدا رسمًيا ألي معاملة. 

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، ليس القصد من أي إشارة إلى أي تقرير بحثي أو توصية بحثية أن تمثل التقرير كامالً وال تعتبر في حد 
ذاتها توصية أو تقريًرا بحثًيا.

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك صراحًة، ال يراعي هذا المنشور األهداف االستثمارية أو حجم المخاطر أو الموقف المالي ألي شخص معين 
ولذلك قد ال تكون االستثمارات الوارد ذكرها في هذه الوثيقة مالئمة لجميع المستثمرين. وال تعمل Citi بصفتها مستشار استثمار أو مستشاًرا 
آخر أو أميًنا أو وكيالً. وال ُيقصد أن تكون المعلومات الواردة في هذا المنشور مناقشًة مستفيضًة بشأن االستراتيجيات أو المفاهيم المذكورة فيها 
أو أن تشكل مشورة ضريبية أو قانونية. وينبغي أن يحصل مستلمو هذا المنشور على المشورة حسب الظروف الفردية الخاصة بكٍل منهم من 
مستشاريهم في الشؤون الضريبية والمالية والقانونية وغيرها حول مخاطر وجدوى أي معاملة قبل اتخاذ أي قرار استثماري وأال يتخذوا هذه 

القرارات إال على أساس أهدافهم وتجاربهم وحجم المخاطر الخاصة بهم ومواردهم. 

تستند المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى معلومات متوفرة بشكل عام ورغم الحصول عليها من مصادر تعتقد Citi أنها موثوقة إال أنه ال 
يمكن ضمان دقتها واكتمالها وقد تكون هذه المعلومات غير تامة أو موجزة. وال تشكل أي افتراضات أو معلومات واردة في هذا المنشور تقديًرا 
إال في تاريخ كتابة المنشور أو في أيٍ من التواريخ المحددة وتخضع للتغيير دون إخطار. وإلى الحد الذي يتضمن فيه هذا المنشور معلومات 
تاريخية واستشرافية، فال يمكن اعتبار األداء السابق ضماًنا وال مؤشًرا للنتائج المستقبلية وقد ال تكون النتائج المستقبلية موافقة للتوقعات 
بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية والسوقية وغيرها. وإضافًة إلى ذلك، فإن أي توقعات بشأن المخاطر أو العوائد المحتملة ما 
هي إال توقعات إرشادية وينبغي عدم اعتبارها حدوًدا بشأن الحد األقصى من الخسارة أو الربح الُمحتمل. وأي أسعار أو قيم أو تقديرات واردة 
في هذا المنشور )بخالف تلك المشار إليها على أنها تاريخية( ليست إال استرشادية ويجوز تغييرها دون إخطار وال تمثل عروًضا ثابتة بشأن 
 Citi كضمان في مخزونها. وال تشير المعلومات االستشرافية إلى مستوًى تكون عنده Citi السعر أو الكمية وال تعكس القيمة التي قد ُتعينها
مستعدة إلجراء عملية تجارية وقد ال تحيط بجميع االفتراضات ذات الصلة والظروف المستقبلية. وقد تتباين الظروف الفعلية تبايًنا كبيًرا عن 

التقديرات مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة أي أداة. 

وقد تختلف وجهات النظر واآلراء والتقديرات الواردة في هذا المنشور عن اآلراء التي تعبر عنها شركات Citi أو شركاتها التابعة األخرى 
وال يقصد بها أن تكون توقعا ألحداث مستقبلية أو ضماًنا لنتائج مستقبلية أو مشورة استثمارية وتخضع للتغيير دون إخطار اعتماًدا على السوق 
والظروف األخرى. وال تتحمل Citi أي التزام بتحديث هذا المنشور وال تقبل تحُمل أي مسؤولية عن أي خسارة )سواٌء أكانت مباشرة أم غير 

مباشرة أم تبعية( قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا المنشور أو المستمدة منه.

ومن المعروف أن االستثمارات في األدوات المالية أو المنتجات األخرى تنطوي على مخاطر عالية، بما في ذلك احتمالية خسارة رأس المال 
المستثمر. وتخضع األدوات المالية أو المنتجات األخرى المقّومة بعملة أجنبية لتقلبات سعر الصرف وهو ما قد يؤثر سلًبا على سعر أو قيمة 
االستثمار في هذه المنتجات. وال يهدف هذا المنشور إلى حصر جميع المخاطر أو االعتبارات المادية التي قد تكون مرتبطة بإبرام أي معاملة. 

يمكن أن تكون المنتجات المهيكلة غير سائلة بدرجة كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن العثور على معلومات إضافية في وثائق 
اإلفصاح الخاصة بالُمصدر فيما يتعلق بكل منتج مهيكل يرد وصفه في هذا المنشور. وُيقصد باالستثمار في المنتجات الُمهيكلة أن يكون قاصًرا 
على المستثمرين الخبراء والمتطورين الذين يكونون مستعدين وقادرين على تحمل المخاطر االقتصادية العالية لهذا االستثمار. وينبغي على 

المستثمرين مراجعة ودراسة المخاطر المحتملة بعناية قبل االستثمار. 
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وتنطوي معامالت المشتقات المتداولة خارج البورصة على مخاطر وهي ليست مناسبة لجميع المستثمرين. ومنتجات االستثماري غير مؤّمن 
عليها وال تحمل أي ضمان بنكي أو حكومي وقد تفقد قيمتها. فقبل الدخول في هذه المعامالت، ينبغي عليك: )1( التأكد من أنك قد حصلت على 
المعلومات ذات الصلة من مصادر موثوقة مستقلة فيما يتعلق بالظروف المالية واالقتصادية والسياسية لألسواق ذات الصلة وقمت بدراسة تلك 
المعلومات؛ و)2( تحديد أن لديك المعرفة والتطور والخبرة الالزمة في المسائل المالية والتجارية واالستثمارية بما يمكنك من القدرة على تقييم 
المخاطر الُمضّمنة، وأنك قادٌر مالًيا على تحمل هذه المخاطر؛ و)3( بعد مراعاة النقاط السابقة، تحديد أن معامالت أسواق رأس المال مناسبة 

ومالئمة ألهدافك المالية والضريبية والتجارية واالستثمارية. 

الحصول  الخيارات،  شراء  أو  بيع  قبل  عليك،  وينبغي  األمريكية.  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  تنظمها  خيارات  المادة  هذه  تذكر  قد 
 Characteristics and Risks of Standardized Options الُمعنون  الخيارات  مقاصة  كتيب شركة  من  الحالية  النسخة   على 
 Citigroup Global Markets Inc. خصائص ومخاطر الخيارات القياسية(، وقراءته. ويمكن الحصول على نسخة من الكتيب عند الطلب من( 

على العنوان Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 390 أو عن طريق النقر فوق الرابط التالي، 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf أو 

 http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf

إذا كنت تشتري الخيارات، فالخسارة القصوى هي عالوة عقد الخيار. وإذا كنت تبيع الخيارات البيع، فالمخاطرة تكمن في المبلغ االسمي الكامل 
تحت سعر التنفيذ. أما إذا كنت تبيع خيارات الشراء، فإن المخاطر تكون غير محدودة. ويعتمد الربح أو الخسارة الفعلية من أي صفقة على 
السعر الذي يتم به تنفيذ الصفقة ذات الصلة. واألسعار المستخدمة هنا تاريخية وقد ال تكون متوفرة عند إدخال أمرك. وهذه األمثلة ال تراعي 
العموالت وتكاليف المعاملة األخرى. وقد ال تكون صفقات الخيار بشكل عام وهذه الصفقات بشكل خاص مناسبة لجميع المستثمرين. ما لم 
ُيذكر خالف ذلك، فإن مصدر جميع الرسوم البيانية والجداول الواردة في هذا التقرير هو Citi. ونظًرا ألهمية االعتبارات الضريبية لجميع 
معامالت الخيارات، ينبغي على المستثمر الذي يدرس إمكانية تداول الخيارات الرجوع إلى مستشاره الضريبي فيما يتعلق بكيفية تأثر وضعه 

الضريبي بنتائج معامالت الخيارات الُمزمعة. 

وال ُيعتبر أي من األدوات المالية أو المنتجات األخرى الواردة في هذا المنشور )ما لم ُينص على خالف ذلك صراحة( )1( مؤّمًنا عليه من 
قبل هيئة ضمان الودائع الفيدرالية أو أي سلطة حكومية، أو )2( ودائَع أو التزامات أخرى خاصة بشركة Citi، أو مضمونة من قبلها، أو أي 

مؤسسة إيداع أخرى مؤمن عليها. 

غالًبا ما تعمل Citi كُمصِدر لألدوات المالية والمنتجات األخرى وكصانع سوق وتتداول بصفتها صاحب رأس المال في العديد من األدوات 
المالية والمنتجات األخرى المختلفة وُيتوقع منها أن تؤدي أو أن تسعى ألداء الخدمات المصرفية االستثمارية وغيرها من الخدمات لُمصِدر 
تلك األدوات المالية أو المنتجات األخرى. قد يكون كاتب هذا المنشور قد ناقش المعلومات الواردة فيه مع آخرين داخل Citi أو خارجها، وقد 
يكون الكاتب و/أو غيره من موظفي Citi قد تصرفوا بالفعل بناًء على هذه المعلومات )بما في ذلك عن طريق التداول لحسابات Citi الختامية 
أو نقل المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى عمالء آخرين لدى Citi(. ويجوز لشركة Citi وموظفيها )بما في ذلك أولئك الذين قد يكون 
الكاتب قد تشاور معهم في إعداد هذا المنشور( والعمالء اآلخرين لدى Citi بيع أو شراء األدوات المالية أو المنتجات األخرى المشار إليها 
في هذا المنشور وقد يكونوا قد حصلوا على تلك المراكز بأسعار وظروف سوقية لم تعد متاحة وقد يكون لهم مصالح مختلفة عن أو متعارضة 

مع مصالحك. 

اإلفصاح بموجب النشرة 230 لدائرة اإليرادات الداخلية: ليس من اختصاص Citi أو موظفيها تقديم، وهي ال تقوم بتقديم، المشورة الضريبية 
أو القانونية ألي دافع ضرائب خارج Citi. وليس القصد من أي بيان في هذا المنشور يتعلق بالمسائل الضريبية أن ُيستخدم، وال يمكن استخدامه 
أو االعتماد عليه، من ِقبل دافعي الضرائب لغرض تفادي العقوبات الضريبية.  وينبغي على أي دافع للضرائب أن يطلب المشورة وفق ظروفه 

من مستشار ضريبي مستقل. 

وال تتحمل Citi وال أي من شركاتها التابعة المسؤولية عن المعاملة الضريبية ألي منتج استثماري، سواٌء أتم شراء االستثمار بواسطة صندوق 
أو شركة تديرها شركة تابعة لشركة Citi أم ال. وتفترض Citi أن يكون المستثمر )وعند االقتضاء، مالكوه المستفيدون( قد حصل، قبل إجراء 
أي التزام باالستثمار، على المشورة الضريبية أو القانونية أو غيرها أًيا كانت حسبما يراه المستثمر/المالكون المستفيدون ضرورًيا وأن يكون 

 .Citi قد رتب للمحاسبة عن أي ضرائب مستحقة قانوًنا على الدخل أو األرباح الناتجة عن أي منتج استثماري تقدمه

هذا المنشور لالستخدام الوحيد والحصري من جانب المستلمين المعنيين وقد يحتوي على معلومات ُمسجلة الملكية لشركة Citi وال يجوز 
نسخها أو نشرها كلًيا أو جزئًيا دون الحصول على موافقة مسبقة من Citi. وقد تكون طريقة النشر والتوزيع ُمقيدة بموجب القانون أو اللوائح 
في بلدان معينة. ولذلك يتعين على األشخاص الذين تقع بحوزتهم هذه الوثيقة االطالع على تلك القيود ومراعاتها. وال تتحمل Citi أي مسؤولية 
مهما كانت عن األفعال التي تقوم بها أطراف ثالثة في هذا الصدد. ويحظر القانون أي استخدام أو نسخ أو إفصاح غير مصرح به لهذه الوثيقة 

وقد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى المالحقة القضائية. 

ال تشكل اآلراء الواردة في هذه الوثيقة والصادرة عن لجنة االستثمار العالمية أبحاًثا أو مشورة استثمارية أو توصيات تجارية وليست ُمخصصة 
بما يتوافق مع ظروف االستثمار الفردية أو أهداف أي مستثمر. وينبغي أال يعتمد مستلمو هذه الوثيقة على اآلراء أو المعلومات الواردة فيها 
كأساس رئيسي ألي قرار استثماري يتم اتخاذه. ونحث المستثمرون على التشاور مع مستشاريهم الماليين قبل شراء األوراق المالية أو بيعها. 
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وتتأثر السندات بعدد من المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. وبصفة عامة، عندما ترتفع 
التصنيف  انخفاض  أدى  إذا  االئتمان  لمخاطر  السندات  الثابت. وتتعرض  الدخل  المالية ذات  أسعار األوراق  تنخفض  السائدة،  الفائدة  أسعار 
االئتماني، أو الجدارة االئتمانية، للُمصِدر إلى انخفاض سعر السندات. وتخضع السندات مرتفعة العائد لمخاطر إضافية مثل زيادة مخاطر 
التخلف عن السداد والتقلب الكبير بسبب انخفاض جودة االئتمان لإلصدارات. وأخيًرا، يمكن أن تتعرض السندات لخطر الدفع المسبق. عندما 
تنخفض أسعار الفائدة، قد يختار الُمصِدر اقتراض األموال بسعر فائدة أقل، مع سداد السندات الُمصدرة سابًقا. ونتيجًة لذلك، ستفقد السندات 
األساسية مدفوعات الفائدة من االستثمار وستضطر إلى إعادة االستثمار في السوق التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه 

عند إجراء االستثمار األّولي.

وقد ال يكون االستثمار الدولي متاًحا للجميع. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية و/أو اقتصادية 
و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في المعايير المالية والمحاسبية. وهناك 
احتمالية أن تؤدي األحداث السياسية المعاكسة أو المشكالت المالية أو الكوارث الطبيعية في البلد أو المنطقة إلى فقدان قيمة االستثمارات في ذلك 
البلد أو تلك المنطقة. ويمكن أن تكون مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة أو النامية أكبر بكثير من مخاطر االستثمار في األسواق المتقدمة. 

وُتعتبر االستثمارات البديلة المشار إليها في هذا التقرير مجرد تخمينات وتنطوي على مخاطر كبيرة يمكن أن تتضمن خسائر بسبب ممارسات 
الرفع المالي أو ممارسات االستثمار القائمة على المضاربة األخرى، ونقص السيولة، وتقلبات العائدات، والقيود المفروضة على نقل المصالح 
في الصندوق، وعدم التنويع المحتمل، وعدم توافر المعلومات المتعلقة بالتقييمات والتسعير، والهياكل الضريبية المعقدة والتأخيرات في اإلبالغ 
الضريبي، ونقص التنظيم والرسوم الزائدة عن الصناديق المشتركة، ومخاطر المستشارين. وال يضمن تخصيص األصول الحصول على الربح 

أو الحماية من الخسارة في األسواق المالية المتدهورة. 

 )REITS( صناديق االستثمار العقاري

تخضع صناديق REIT العتبارات مخاطر خاصة مماثلة لتلك المرتبطة بالملكية المباشرة للعقارات. وقد تخضع التقييمات العقارية لعوامل 
مثل تغيير الظروف االقتصادية والمالية والتنافسية والبيئية العامة والمحلية. وقد ال تكون صناديق REIT مناسبة لكل مستثمر. ولن يتم بوجه 
عام معاملة دخل األرباح من صناديق REIT كدخل أرباح مؤهل وبالتالي لن يكون مؤهالً للحصول على معدالت ضرائب مخفضة. وقد توجد 
مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير أسعار صرف 

العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في المعايير المالية والمحاسبية. 

المضمونة )"CMO"(، والُمشار  العقاري  الرهن  التزامات  المدعومة برهن عقاري )"MBS"(، والتي تشمل  المالية  قد ال تكون األوراق 
إليها أيًضا باسم قنوات االستثمار في الرهن العقاري )"REMIC"(، مناسبًة لجميع المستثمرين. وتوجد إمكانية لالسترداد المبكر لرأس المال 
بسبب المدفوعات المسبقة للرهن العقاري، مما يمكن أن يقلل من العائد المتوقع ويؤدي إلی مخاطر إعادة االستثمار. وعلى العكس من ذلك، قد 
 يكون استرداد رأس المال أبطأ من االفتراضات األولية لسرعة المدفوعات المسبقة، مما يطيل من متوسط عمر الضمان حتى تاريخ استحقاقه 

)يشار إليه أيًضا بمخاطر التمديد(. 

باإلضافة إلی ذلك، قد ال تفي الضمانات األساسية الداعمة ألوراق MBS غير التابعة للوكالة بمدفوعات رأس المال والفائدة. وفي بعض 
الحاالت، من الممكن أن يتسبب ذلك في انخفاض تدفق الدخل من الورقة المالية ويؤدي إلى خسارة رأس المال. وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي 
المستوى غير الكافي من الدعم االئتماني إلى تخفيض التصنيف االئتماني لسندات الرهن العقاري ويتسبب في احتماليٍة أكبر لخسارة رأس المال 
وزيادة تقلب األسعار. وتنطوي االستثمارات في أوراق MBS الثانوية على مخاطر ائتمانية أكبر فيما يتعلق بعدم الوفاء من الفئات الرئيسية 
لنفس اإلصدار. قد تكون مخاطر عدم الوفاء واضحة في الحاالت التي تكون فيها أوراق MBS مضمونة أو ُتثبت وجود مصلحة في مجموعة 

صغيرة أو أقل تنوًعا بصورة نسبية من قروض الرهن العقاري األساسية. 

ُتعتبر أوراق MBS حساسة أيًضا لتغيرات أسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر سلًبا على القيمة السوقية للورقة المالية. وخالل أوقات التقلبات 
المرتفعة، يمكن أن تواجه أوراق MBS مستويات أكبر من عدم السيولة وتحركات أسعار أكبر. وقد يحدث تقلب األسعار أيًضا نتيجة عوامل 
أخرى تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المدفوعات المسبقة والتوقعات المستقبلية للمدفوعات المسبقة والشواغل االئتمانية وأداء الضمانات 

األساسية والتغيرات التقنية في السوق. 

ُيرجى قراءة المعلومات الواردة في وثائق و/أو نشرة الطرح بعناية لمعرفة المخاطر المرتبطة بأوراق MBS التي تشتريها. 

في هونج كونج، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل .Citibank, N.A، فرع هونج كونج، والذي يخضع للتنظيم من 
قبل سلطة النقد في هونج كونج. وينبغي توجيه أي أسئلة تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المسجلين أو المرخصين التابعين للكيان 
المذكور أعاله. بقدر ما تكون هذه الوثيقة ُمقّدمة للعمالء المسجلين و/أو الُمدارين في هونج كونج: ال تحتوي هذه الوثيقة على أي بيان )بيانات( 
يقصد  بها. وال  المعمول  واللوائح  القوانين  بموجب   Citibank تجاه  التزاماتك  أو  أي من حقوقك  تقييد  أو  استبعاد  أو  إلغاء  شأنه   آخر من 
.Citibank, N.A، فرع هونج كونج االعتماد على أي أحكام هنا ال تتوافق مع التزاماتها بموجب مدونة قواعد السلوك لألشخاص المرخص 

لهم أو المسجلين لدى لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة، أو تصف بشكل خاطئ الخدمات الفعلية التي سُتقّدم لك.

 في سنغافورة، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل .Citibank, N.A، فرع سنغافورة، والذي يخضع للتنظيم من 
للكيان  التابعين  المرخصين  أو  المسجلين  الممثلين  إلى  الوثيقة  تتعلق بمحتويات هذه  النقد في سنغافورة. وينبغي توجيه أي أسئلة  قبل سلطة 

المذكور أعاله. 
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 Citigroup Centre, Canada Square, في  الكائنة   ،)BR001018 المسجل  الفرع  لندن )رقم  .Citibank N.A، فرع  شركة 
Canary Wharf, London, E14 5LB، مرخصة من مكتب مراقب العمالت )الواليات المتحدة األمريكية( وتخضع للتنظيم من جانبه 
كما أنها مرخصة لدى هيئة التنظيم االحترازي في بريطانيا، وتخضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية، والتنظيم المحدود من قبل هيئة 
التنظيم االحترازي. ونوفر التفاصيل الُمتعلقة بنطاق التنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي عند الطلب. ورقم االتصال بشركة 

.Citibank N.A، فرع لندن هو 8000 7508 20)0( 44+. 

المركزي  البنك  وتخضع إلشراف  االحترازي.  التنظيم  وهيئة  األيرلندي  المركزي  البنك  من  مرخصة   Citibank Europe plc شركة 
الُمتعلقة بنطاق  التفاصيل  الطلب  التنظيم االحترازي. ونوفر عند  المالية وهيئة  الرقابة  المحدود من قبل هيئة  للتنظيم  األيرلندي كما تخضع 

ترخيصنا والتنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي والتنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة الرقابة المالية. 

 ،BR017844 فرع المملكة المتحدة مسجلة كفرع في سجل الشركات في إنجلترا وويلز تحت رقم التسجيل ،Citibank Europe plc شركة
ويقع عنوانها المسجل في Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB، ورقم ضريبة القيمة 
المضافة الخاص بها هو: GB 429 6256 29. شركة Citibank Europe plc مسجلة في أيرلندا تحت الرقم 132781، ويقع مكتبها 
المسجل في North Wall Quay, Dublin 1 1. شركة Citibank Europe plc تخضع للتنظيم من قبل البنك المركزي األيرلندي، 

وهي مملوكة في األساس لشركة .Citigroup Inc، الكائنة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 

شركة Citibank )سويسرا( AG، الكائنة في Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich، مرخصة ومنظمة 
 .)FINMA( من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية

 16 Quai du General Guisan, PO Box 3946, CH-1211 فرع جنيف، الكائنة في ،Citibank NA Sioux Falls شركة
Geneva 3، مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية. 

 Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 في  الكائنة  زيورخ،  فرع   ،Citibank NA Sioux Falls شركة 
Zurich، مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية. 

 PO Box 104, 38 Esplanade, فرع جيرسي وعنوانها المسجل في ،Citibank N.A. في جيرسي، يتم نشر هذه الوثيقة بواسطة
St Helier, Jersey JE4 8QB. تخضع شركة .Citibank N.A، فرع جيرسي، للتنظيم من قبل لجنة الخدمات المالية في جيرسي. 
وتعتبر شركة .Citibank N.A، فرع جيرسي، أحد المشاركين في برنامج جيرسي لتعويض مودعي البنوك. ويوفر هذا البرنامج الحماية 
التعويض 100000000 جنيه إسترليني في  التي تصل إلى 50000 جنيه إسترليني. ويبلغ الحد األقصى إلجمالي مبلغ  المؤهلة  للودائع 
 أي فترة تبلغ 5 سنواٍت. وتتوافر التفاصيل الكاملة عن البرنامج والمجموعات المصرفية المشمولة على الموقع اإللكتروني لواليات جيرسي 

www.gov.je/dcs أو عند الطلب. 

 .Citibank, N.A. كجزء من Citi Private Bank في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، تعمل شركة

 .FSP 30513 وفي جنوب أفريقيا كمقدم للخدمات المالية

تعد شركة Citi Private Bank إحدى شركات )"Citigroup Inc )"Citigroup وهي توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى مجموعة 
واسعة من المنتجات والخدمات المتاحة من خالل الشركات المصرفية وغير المصرفية التابعة لمجموعة Citigroup. ال تقدم جميع الكيانات 
التابعة لنا جميع المنتجات والخدمات أو تتوفر هذه المنتجات والخدمات في كافة فروعنا. في كندا، تعتبر Citi Private Bank أحد أقسام 
 Citibank Canada وهو بنك كندي معتمد بموجب الجدول الثاني. ويتم تقديم منتجات استثمارية معينة من خالل ،Citibank Canada
)”Investment Funds Limited )“CCIFL، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Citibank Canada. وتخضع المنتجات 
بواسطة  عليها  مؤّمن  غير  االستثمار  ومنتجات  المستثمر.  المال  لمبلغ رأس  المحتملة  الخسارة  ذلك  في  بما  االستثمار  لمخاطر  االستثمارية 
CDIC أو FDIC أو لدى أي جهة إيداع في أي اختصاص قضائي وهي غير مضمونة من قبل Citigroup أو أي من الشركات التابعة لها.

وتعتبر هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط وال تشكل عرًضا لبيع أو التماًسا لعرض شراء أي أوراق مالية ألي شخص في أي اختصاص 
قضائي. لن يتم إجراء أي استثمار في أي أوراق مالية موصوفة في هذه الوثيقة إال بناًء على مذكرة طرح. وبالتالي، ال ينبغي أن تشكل هذه 
الوثيقة األساس ألي استثمار الحق في هذه األوراق المالية، وال ينبغي االعتماد عيها فيما يتعلق بذلك. وبقدر ما تكون أي بيانات في هذه 
الوثيقة ُمقّدمة فيما يتعلق بالمنتجات المشار إليها في هذه الوثيقة، فإنها مؤهلة بكاملها بموجب شروط مذكرة الطرح والوثائق األخرى ذات 
الصلة المتعلقة بها. وقد تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتحديث واالستكمال والمراجعة والتحقيق والتعديل وقد تتغير هذه المعلومات 

جوهرًيا. ويجب على المستثمرين المحتملين مراجعة مذكرة الطرح والوثائق األخرى ذات الصلة بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار.

ال يتم تقديم أي تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بهذه المنتجات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ال ُتقدم أي تعهدات فيما يتعلق 
بنتائج االستثمار أو أي معاملة قانونية أو محاسبية أو تنظيمية أو ضريبية الستثمار ما في أي اختصاص قضائي قد يكون ذا صلة بمستلم هذه 
الوثيقة. على وجه التحديد، لم ُتخصص هذه الوثيقة للمستثمرين الكنديين وقد يكون لالستثمار في المنتجات اعتبارات ومخاطر استثمارية يمكن 
أن يكون لها تأثير كبير على المستثمر الكندي. وفيما يتعلق باتخاذ أي قرار استثماري نهائي، ُينصح المستثمرون المحتملون بطلب المشورة 

المهنية المستقلة لفهم جميع االعتبارات والمخاطر المصاحبة المرتبطة بهذه األوراق المالية. 

وال تتحمل Citigroup أو الشركات التابعة لها أو أي من مسؤوليها أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها أو ممثليها أو وكالئها أي مسؤولية 
عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك خسارة األرباح الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في 

هذه الوثيقة، بما في ذلك ما يكون من خالل األخطاء سواٌء أكانت ناجمة عن اإلهمال أم غير ذلك.
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بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، فإنك توافق على أن Citigroup لم تقدم هي وال أٌي من شركاتها التابعة أي بيان أو تعهد صريح أو 
ضمني، بشأن المسائل الضريبية الكندية المتعلقة بالمعاملة، سواًء فيما يتعلق بأي عرض للمعاملة أو دراستك للمعاملة أو أي مناقشة فيما يتعلق 
بالمعاملة أو غير ذلك في أي وقت، وال يوجد في هذه المواد ما يشكل أو ينبغي أن يعتبر على أنه ُيشكل بياًنا أو تعهًدا من هذا القبيل بشأن أي 

مسائل ضريبية كندية فيما يتعلق بالمعاملة. 

ينطوي استخدام األموال المقترضة لتمويل شراء األوراق المالية على مخاطر أكبر من الشراء باستخدام الموارد النقدية فقط. فإذا كنت تقترض 
األموال لشراء األوراق المالية، فستظل مسؤوليتك فيما يتعلق بسداد القرض ودفع الفائدة على النحو المطلوب بموجب شروطه كما هي حتى 

لو انخفضت قيمة األوراق المالية التي تم شراؤها. 

ال تعد CCIFL عضًوا في الوقت الحالي، وال تنوي أن تصبح عضًوا، في رابطة تجار صناديق االستثمار المشترك في كندا )"MFDA"(؛ 
وبالتالي، لن يتمتع عمالء CCIFL بمنافع حماية المستثمرين التي كانت ستستمد بخالف ذلك من عضوية CCIFL في MFDA، بما في ذلك 

.MFDA التغطية التأمينية بموجب أي خطة من خطط حماية المستثمرين الخاصة بعمالء أعضاء

تقدمها  التي  الصلة  ذات  والخدمات  العقارات  وإدارة  الشخصي  االئتمان  خدمات  من  واسعة  لمجموعة  التجاري  االسم   Citi Trust وتعد 
.Citigroup Inc أو شركاتها التابعة لألفراد واألسر والمؤسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم. ال تقدم جميع الكيانات التابعة لنا جميع 
المنتجات والخدمات أو تتوفر هذه المنتجات والخدمات في كافة فروعنا. وبالنسبة للعمالء في الواليات المتحدة، يتم توفير خدمات االئتمان من 
خالل أحد الكيانات التالية: .Citibank, N.A أو Citicorp Trust South Dakota أو .Citicorp Trust Delaware, N.A وبالنسبة 
 Cititrust Private :للعمالء الذين ليسوا مقيمين في الواليات المتحدة وال من مواطنيها، ُتقدم خدمات االئتمان من خالل أحد الكيانات التالية
 ،Cititrust )Bahamas( Limited أو   ،Cititrust Private Trust Zurich GmbH أو   ،Trust )Cayman( Limited 
 Cititrust أو ،Cititrust )Singapore( Limited أو ،Cititrust )Jersey( Limited أو ،Cititrust )Cayman( Limited أو
 .Citi Trust باسم  مجتمعين  الخدمات  مقدمي  إلى  ويشار   ،Citicorp Trust Delaware, N.A. أو   ،)Switzerland( Limited 
 P.O. Box 728, 38 Esplanade, St. Helier, هي  بها  االتصال  وتفاصيل   ،Cititrust )Jersey( Limited شركة  وُتعتبر 
Jersey JE4 8ZT, Channel Islands، رقم الهاتف 608000 1534 44+، مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية في جيرسي 

إلجراء العمل االئتماني للشركات. 

حقوق الطبع والنشر© لعام 2017 محفوظة لشركة Citigroup Inc. جميع الحقوق محفوظة. تمثل Citi وCiti وArc Design وغيرها 
من العالمات الُمستخدمة في هذه الوثيقة عالمات تجارية تمثل .Citigroup Inc أو كياناتها التابعة المستخدمة والمسجلة في جميع أنحاء العالم.
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