Key Fact Statement (KFS)
This document will also serve the purpose of a Risk Disclosure Document (RDD) and Know Your Investment
Risk (KYIR) for Mutual Funds.

SECTION 1
Key Fact Statement (KFS) — Mutual Funds
We offer you the opportunity to invest in a full range of international funds that are professionally managed.
We give you access to a wide variety of asset classes such as global equities, fixed interest, emerging markets,
property, commodities and more. Mutual Funds portfolios are monitored and managed by leading reputable,
international fund managers.
Product Features General

• Mutual fund is a general term for an investment vehicle that allows you to pool your money with that of

other investors and have it managed by a team of investment professionals. The term may vary across
countries, but mutual funds may also be referred to as collective investment schemes, investment funds,
unit trusts or simply as funds.

• The pooling of your money generally creates greater buying power for the investment manager of the

mutual fund, so you are able to gain exposure to a wider range of investments than is possible for most
individual investors. Each investor in a fund owns units (or shares) which represent a part of a fund’s
portfolio holdings.

• Mutual funds can be categorised by the type of assets they invest in such as equity securities (e.g. shares,
stocks), fixed income securities (e.g. bonds), cash or other securities or financial products. You can refer
to a mutual fund’s offering documents (e.g. prospectus) and factsheets to get a better understanding of
its respective investment objectives and policy (e.g. type and mix of investments) and past performance.

• The price per unit or share of a mutual fund will vary depending on the performance of the mutual fund
and is generally referred to its net asset value (“NAV”). The NAV is calculated as follows: (mutual fund’s
assets - mutual fund’s liabilities) ÷ number of outstanding units or shares of the mutual fund.

• Mutual funds are most commonly open-ended funds, meaning they issue and redeem units at times

specified to meet subscription or redemption requests made by investors. Some mutual funds may be
closed-ended, meaning they do not offer or redeem units and any trading of units would occur in a
secondary market at either a premium or discount to the mutual fund’s value.

• Mutual funds do not provide you with any capital or principal protection of your investment, so by
investing in mutual funds you are at risk of losing some or all of your investment.

Fees and Charges

• Mutual funds charge various fees and it is best to refer to the fund’s prospectus to understand what you
are being charged for a particular mutual fund. Some fees are charged to you directly and some fees are
paid out of fund assets and will be indirectly borne by you.

• Examples of the types of fees that may be charged:
◦ Upfront fee/Front-end fee/subscription charge – paid by you directly and typically deducted directly
from the subscription amount. The maximum upfront charges will be limited to the fees stated in the
fund prospectus or 5% whichever is lower;

1

◦ Management fee – charged to the fund to pay the investment manager of the fund;
◦ Custodian/trustee fee – charged to the fund to pay for services provided by a custodian or trustee
of the fund;

◦ Switching fee – paid by you to switch between funds managed by the same manager or within the
same group; and

◦ Redemption fee – deducted directly from the redemption amount.
Types of Mutual Funds
There are many types of mutual funds, the following are some common categories:
Equity Funds

Bond Funds

Money Market Funds

Hybrid Funds

Index Funds

Exchange Traded Funds (“ETFs”)

Equity Funds
Invest mainly in stocks or shares and they are one of the most common types of mutual funds. Often Equity
Funds focus on a particular type of investment strategy, such as Growth, Value, Large Caps, Small Caps or
themes such as Property, Energy or Healthcare. Also, Equity Funds may focus on particular area for investment,
such as global, region or in single countries.
Bond Funds
Invest mainly in bonds (i.e. fixed income securities) including government bonds, corporate bonds or high
yield bonds. The return that a Bond Fund may have can vary depending on the type of bonds it invests
in. Typically, Bond Funds that invest in government bonds tend to be less volatile. Bond Funds that invest in
corporate or high yield bonds generally do so to obtain higher yields, thus they tend to be more volatile and
carry greater risk.
Money Market Funds
Invest mainly in short-term, high grade fixed income securities sold in the money market, which are
generally the more stable securities available in the relevant local market, such as treasury bills, certificates
of deposit and commercial paper. Thus, Money Market Funds tend to be less volatile and may carry less
risk than other Bond Funds.
Hybrid Funds
Invest in a mix of shares and bonds and may also hold money market instruments.
Index Funds
Invest in the component shares of a market index or other financial products in order to replicate the return
of the relevant index. Index funds could be passively managed by holding derivative instruments that
replicate synthetic exposure to the relevant index or actively managed through holding the representative
components of the relevant index.
ETFs
Mutual fund securities that are traded on a stock exchange and track a market index. An ETF may track
the same underlying market index as an Index Fund, but there are still differences between the two. The key
difference is that ETFs are traded on a stock exchange and can be purchased through a brokerage account
similar to any other shares on that exchange. In contrast, you can generally only redeem an Index Fund,
via the relevant fund manager’s process for redemption, at the prevailing price (NAV) of the fund.
Other Funds – Alternative Strategy Funds such as Hedge Funds or Commodity Funds
These are some examples of funds that undertake a wider range of investments and trading activities
than more standard mutual funds. For instance, these funds may employ alternative strategies such as
event driven, relative value or tactical trading or invest in a broader and more complex group of derivatives,
financial products, commodities, real estate, highly illiquid assets and even in operating businesses.
They can also take on short positions and highly-leveraged transactions – both of which are generally not
allowed for mutual funds. Alternative Strategy Funds generally aim to achieve higher absolute returns in all
market conditions for their investors, but they may be more volatile and carry greater risk than a standard
mutual fund.
Investor’s Profile

• You would like to enjoy diversification by investing in mutual funds as your investment risk is spread over a
basket of securities, thus potentially reducing the volatility of your portfolio.
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• You would like to enjoy professional management when you invest in a mutual fund as the investment
professionals will manage the funds on your behalf using their experience, skills and resources.

• In return, you are willing to accept that:
◦ the mutual funds are designed for longer-term holding rather than short-term trading;
◦ short-term trading by investors can hurt the fund performance due to higher transaction costs borne
by the fund in order to unwind positions at possibly unfavourable times to meet frequent redemption
requests of short-term trading; and

◦ the money you invest in mutual funds is not protected in any way and depending on the performance
of the mutual fund, you may lose part or all of your initial investment amount.

Key Risks
The risks listed below are representative of the key risks, although you should note that this document and
the Product Documentation cannot disclose all possible risks relating to such mutual funds.
Market Risk
The value of a mutual fund’s investments may fluctuate in response to broader market movements – for
example, in the stock or bond markets. In addition, the market price (net asset value) of mutual funds
themselves may fluctuate in response to volatility in their component investments.
Investment Risk
The mutual fund is a principal-at-risk product. You may lose some or all of your initial investment amount.
Please bear in mind that past historical performance is not an indication of future performance. The value of
any investments and generated income is not guaranteed and will fluctuate over time.
Foreign Exchange Risk
You should be aware that your investments can be negatively affected by foreign exchange risk if you hold
mutual funds that invest in assets denominated in foreign currencies.
Tax Risk
You may be subject to taxation according to the laws and regulations applicable to you or the mutual funds
and you shall remain responsible for any such taxation. The Standard Chartered Bank (the “Bank” and/or
“SCB”) recommends that you take independent tax advice before committing to purchase this mutual fund.
The Bank does not provide tax advice and therefore you have full responsibility for any tax implication of
investing in this product. Any tax treatment depends on your individual circumstances and may be subject
to change in the future.
Credit Risk/Default Risk
This is the risk where the value of the mutual fund may substantially decline because the issuer of the specific
securities in which the mutual fund is invested may go into default, or, a counterparty to a transaction that
the mutual fund has entered into fails to deliver on the agreed trade. A decline in the value of the mutual
fund happens because the default/failure would make the value of the relevant securities or transaction
go down and may make it difficult for the mutual fund to sell the relevant securities or unwind the relevant
transaction. As this happens, the mutual fund’s net asset value will be affected by a decline in value.
Custodian Risk
Assets of each mutual fund are safe kept by the custodian. In the case of bankruptcy of the custodian,
unitholders are exposed to the risk of the custodian not being able to fully meet its obligation to restitute, in
a short time frame, all of the assets of the mutual fund. Securities of a mutual fund will normally be identified
in the custodian’s books as belonging to that mutual fund and segregated from other assets of the custodian
which mitigates (but does not exclude) the risk of non-restitution in case of bankruptcy. However, there
may be no such segregation applied to cash which increases the risk of non-restitution in case of bankruptcy.
In addition, the custodian may not keep all the assets of each mutual fund itself but may use a network of
sub-custodians which are not part of the same group of companies as the custodian. Unitholders are exposed
to the risk of bankruptcy of the sub-custodians in the same manner as they are to the risk of bankruptcy of
the custodian. Further, a mutual fund may invest in assets in markets where custodial and/or settlement
systems are not fully developed. The custodian may have no liability where the assets of the mutual
funds are traded in such markets.
Legal/Regulatory Risk
There is no assurance that any future change in the laws or regulations governing these mutual funds will
not affect the value, the level of return and other commercial considerations relating to this mutual fund and
the amount of fees and charges the mutual fund shall incur.
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The mutual fund’s operations are subject to various regulations affecting accounting of assets and taxation,
for example. These regulations may change, and as a result, investors may experience lower investment
returns or even losses depending on what a regulatory change entails. For instance, higher taxes would
lower returns and a mandated precautionary loan loss provision could result in the mutual fund experiencing
a loss in the value of assets.
Potential risk of Alternative Strategy Funds (such as Hedge Funds)
Alternative strategy funds, such as hedge funds, differ from traditional mutual funds in that they can
undertake more risky investment strategies than traditional fund managers. For example, they may borrow
to invest which can magnify potential losses or invest in highly illiquid or risky assets.
Potential risks of Derivatives (if applicable)
A derivative is a financial contract whose value depends on, or is derived from assets, liabilities or indices
and includes a wide assortment of financial instruments such as forwards, futures, options, warrants and
swaps. Derivatives are typically used to manage a mutual fund’s risk, however, derivatives may also be
used as part of a mutual fund’s overall investment strategy.
Mutual funds which use derivatives to obtain or hedge certain economic exposures may have higher
volatility. The use of derivatives may result in losses that are greater than the principal amount invested.
Derivatives are also subject to a number of risks including but not limited to liquidity, interest rate, market,
counterparty and credit risk. You should not invest in a mutual fund that uses derivatives unless you
understand the nature of derivative instruments and the extent of your risk exposure. You must satisfy
yourself that a mutual fund which invests in or contains derivative instruments is suitable for you in light of
your circumstances and financial resources.
Investment in emerging markets
Emerging market investments may be more volatile than investments in more developed markets. Some
emerging markets may have relatively unstable governments, economies based on only a few industries
and securities markets that only trade a limited number of securities as well as a high concentration
of investors and financial intermediaries. These factors may adversely affect the timing and pricing of a
fund’s acquisition or disposal of securities. Many emerging markets do not have well developed regulatory
systems and disclosure standards may be less stringent than those of developed markets. There may be
an increased risk of expropriation, confiscatory taxation or nationalisation of your investments and any
profits you make on them; social, political and economic instability; and in addition to withholding taxes on
investment income, some emerging markets may impose different capital gains taxes on foreign investors.
Repatriation of investment income, capital and the proceeds of sales by foreign investors may require
governmental registration and/or approval in some emerging markets and may be subject to currency
exchange control restrictions. Brokers and counterparties in emerging markets may be less well capitalized
and custody and registration of assets in some countries may be unreliable, increasing the risks involved
in the settlement of transactions. Delays in settlement could result in investment opportunities being missed
if a fund is unable to acquire or dispose of a security.
In addition to the foregoing general risks, there may be additional risks associated with specific emerging
market countries from time to time which may change over time, either by increasing or by diminishing.
Furthermore, new risks currently not anticipated may arise in the future in connection with specific countries
and/or geographic regions. Investors should therefore consult with their qualified financial advisors as to
the relevant risks associated with various markets at the time they are considering investing in an emerging
market fund.
Redemption Period and Charges
Liquidity in the Product is provided by the Product Provider as per the frequency mentioned in the Product’s
factsheet and prospectus. Redemption charges may apply as specified in the factsheet and prospectus.
Shari’ah Compliance Risk (if applicable)
Insofar as the Client wishes or is required for any reason to enter only into transactions which comply or
are consistent with the principles of the Shari’ah (“Shari’ah compliant” or “Shari’ah compliance”), the Client
certifies that he/she/it has made his/her/its own investigation into and satisfied itself as to the Shari’ah
compliance of the Mutual Funds and all necessary action to confirm that the Mutual Funds are Shari’ah
compliant has been taken (including the obtaining of a fatwa where required) and the Client will not claim
any dispute on the grounds of any lack of Shari’ah compliance of these Mutual Funds. The Client has not
relied on the Bank or any written declaration, fatwa, opinion or other documents prepared by, on behalf or
at the request of the Bank for the purposes of a determination or confirmation that these Mutual Funds are
Shari’ah compliant.”
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WARNING: The product described herein is not a deposit. Do not invest in it unless you fully understand
and are willing to assume the risks associated with it. If you are in any doubt about the risks involved in this
product, you may clarify with the intermediary or seek independent professional advice. The investment
decision is yours and you are advised to exercise caution in making any investment decision, including
understanding the extent of your exposure to loss of your initial investment with regards to your financial
situation, investment experience and investment objectives. This document contains a brief summary
of some (and NOT ALL) of the product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an
exhaustive summary. You should refer to the relevant product documentation issued by the product
issuer or manager (“Product Documentation”), as provided or otherwise made available by the Bank, for
complete details of the product including meanings of the capitalised terms not defined here. The terms
of any transaction will be set out in a post-confirmation notice that the Bank (operating through one of
its branches or subsidiary entities) sends to you. The contents of this document have not been reviewed
by any regulatory authority. If English is not your preferred language, please check with your Relationship
Manager or your branch representative if this document and other Product Documentation relating to
this product is available in your preferred language. Some Product Documentation may only be available
only in English. If this is the case and you do not understand the contents of either this document or other
Product Documentation relating to this product, you should not invest in this product. Any translations
of Product Documentation are provided to you for reference only, and where there is any inconsistency
between a translation and the original English version, the original English version will prevail. Where your
Relationship Manager or your SCB branch representative provides you with a copy of a translation of any
Product Documentation, please ensure that you also receive a copy of the original English version.
I/We agree and acknowledge that:
• the Bank is not the issuer of the Product and will act as my/our agent in assisting me/us to purchase or
sell (as applicable) the Product and that the Bank has no liability to me/us in respect of the Product.

• my investment in the Product shall be governed by their respective terms and conditions that are issued
by the issuer of the Product.

• I/We have read and understood the SCB’s Client Terms and the Investment Services Terms and
Conditions and I/we understand that such terms and conditions would govern my/our relationship with
the Bank in respect of the Product.

• that my/our account will be debited on submission/acknowledgement of the Investment Services
Action Form and/or this KFS document.

• the Bank shall be entitled in its absolute discretion to refuse to comply with any instructions which, in the

opinion of the Bank, are unclear or ambiguous or which would or might cause the Bank to contravene
any applicable law or regulation (whether or not having legal and binding effect) and the Bank shall not
incur any liability to me/us as a result of its refusal to act in such circumstances.

• I/We should seek independent legal and/or financial advice regarding the product, if I/we deem it

necessary. I/We also confirm that I/we have received, read, and understood the term sheet(s) and/or
fact sheet(s) of this investment.

• Securities and Commodities Authority’s (“SCA”) approval of the fund promotion within the UAE does not

represent a recommendation to purchase or invest in the fund, and that SCA may not be held liable for
any default by any of the concerned parties in the fund in the performance of its tasks and duties, or
the accuracy and integrity of the data in the fund prospectus. Such liability remains with the parties
specified in the prospectus as per the roles and duties of each party.

• The Bank reserves the right to change the Bank specific terms and conditions. Should this occur, the Bank

will provide sixty (60) days’ notice period as defined in Investment Services Terms and Conditions prior
to the change(s) taking effect. A communication related to the change(s) will be provided.

• I/We have the right to a cooling-off period of five (5) complete business days after a contract is

signed (the “Cooling-off Period”). The Bank has explained that I/ We also have the right to waive
the Cooling-off Period, however I/We should take this time to consider the features, risks, and other
aspects of the product prior to purchase.
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SECTION 2
Key Fact Statement (“KFS”) — Fixed Income Securities (“Bonds”)
This document will also serve the purpose of a Risk Disclosure Document (RDD) and Know Your Investment
Risk (KYIR) for Bonds.
A Fixed Income Security is a debt security where the issuer (the borrower) issues the security for purchase
by the holder (the lender) and usually gives the investor a regular or fixed return. Bonds are a type of
Fixed income security.
Product Features

• A bond is a debt security where the issuer (the borrower) issues the bond for purchase by the bondholder

(the lender). It is also known as a fixed income security as a bond usually gives the investor a regular
or fixed return in the form of interest payments (sometimes called coupon payments).

• When you invest in a bond, you are essentially lending a sum of money to the issuer. In return, you are
usually entitled to receive:
◦ interest payments (coupon) at scheduled intervals; and

◦ repayment of principal amount at an agreed date in the future, the maturity date.
• Any interest amounts, principal amounts or other amounts (if any payable by an issuer or (where

applicable) a guarantor are subject to the credit risk of the issuer and (where applicable) the guarantor
and/or the occurrence of an early redemption or termination event (under the Product Documentation).
References in this document to “issuer” shall be deemed to include (where applicable) guarantors.

• Examples of issuers and their funding needs:
◦ Sovereign entities/Governments/Government agencies (including countries, states, cities, townships)
– Cash for budgeted national expenditure and operating expenses and funds for repayment of
national debt; and

◦ Banks/Non-bank financial institutions/Corporations
– Cash for operating expenses, capital for growth and expansion and funds for corporate acquisitions.
• Please see the “How does it work” section below for more information.
Types of Bonds
There are many types of bonds, the following are some common categories of simple or vanilla bonds:
Fixed Rate Bonds

Floating Rate Bonds

Zero Coupon Bonds

Fixed Rate Bonds
Bonds that pay bondholders a preset fixed interest amount on periodic payment dates during the life of
the bond up to the maturity date.
Floating Rate Bonds
Bonds that pay bondholders a floating or variable interest amount on periodic payment dates during the
life of the bond up to the maturity date. The floating or variable interest rate will commonly be linked to
government or internationally recognized inter-bank lending rates, such as LIBOR.
Zero Coupon Bonds
Bonds that do not pay bondholders a regular interest amount during the life of the bonds. Rather they are
sold at a discount and pay the bondholder the principal amount at maturity.
Other Bonds
Other than the simple or vanilla categories of bonds mentioned above, there are also other bonds available
in the market that are generally more complex and present higher risks to investors. Examples of these are
perpetual bonds, convertible bonds and contingent convertible bonds. The features and risks of such bonds
are not covered by this document. Investors interested in such bonds must consult with their Relationship
Manager or SCB branch representative in order to receive and understand the relevant product and risk
disclosure information on such bonds before making any decision to enter into any transactions involving
such bonds.
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WARNING: The product described herein is not a deposit. Do not invest in it unless you fully understand
and are willing to assume the risks associated with it. If you are in any doubt about the risks involved
in this product, you may clarify with the intermediary or seek independent professional advice. The
investment decision is yours and you are advised to exercise caution in making any investment decision,
including understanding the extent of your exposure to loss of your initial investment with regards to
your financial situation, investment experience and investment objectives. This document contains a brief
summary of some (and NOT ALL) of the product terms, features and risk disclosures and is not meant
to be an exhaustive summary. You should refer to the relevant product documentation issued by the
product issuer or manager (“Product Documentation”), as provided or otherwise made available by SCB,
for complete details of the product including meanings of the capitalised terms not defined here. The
terms of any transaction will be set out in a post-confirmation notice that Standard Chartered Bank
(operating through one of its branches or subsidiary entities) sends to you. The contents of this document
have not been reviewed by any regulatory authority. If English is not your preferred language, please
check with your Relationship Manager or your SCB branch representative if this document and other
Product Documentation relating to this product is available in your preferred language. Some Product
Documentation may only be available only in English. If this is the case and you do not understand the
contents of either this document or other Product Documentation relating to this product, you should not
invest in this product. Any translations of Product Documentation are provided to you for reference only,
and where there is any inconsistency between a translation and the original English version, the original
English version will prevail. Where your Relationship Manager or your SCB branch representative provides
you with a copy of a translation of any Product Documentation, please ensure that you also receive a
copy of the original English version.
Investor’s Profile
Investors who wish to receive a stream of investment income in the form of interest payments and the right
to receive payment of principal if held at maturity (subject to issuer credit risk and early termination events).
Investor’s View

• Bonds MAY be a suitable investment for you if (subject to issuer credit risk and early termination events):
◦ you want to invest in a product that will return the principal amount to you on a fixed maturity date;
◦ you want to receive regular interest payments (for fixed and floating rate bonds) or buy at a discount
to “face value” or principal amount of the bond (for zero coupon bonds);

◦ you expect a guaranteed return; and
◦ you are willing to accept the risk that the issuer may default and may not be able to pay interest
amounts or the principal at maturity.

• Bonds may NOT be a suitable investment for you if:
◦ you are not willing to accept the credit risk of the issuer or the risk of an early termination event occurring.
How Does it Work?
Purchase price
An investor may either buy a bond (i) directly from the issuer or (ii) from an existing investor on the secondary
market. In both (i) and (ii) above, the purchase price of the bond will be subject to market offer prices
at the time of the transaction depending on several factors such as the credit rating of the issuer, credit
spread of the issuer, market interest rates, the pricing offered by the issuer of the bond, tenor of the bond
and the prices of other comparable securities in the market, amongst others.
Interest Payments
For fixed and floating rate bonds, investors will be paid interest or coupon amounts periodically (usually
quarterly or semi-annually) as stated in the issuer’s terms (under the Product Documentation) and until the
earlier of (i) the date of maturity; or (ii) if applicable, the date on which an early termination event occurs
(under the Product Documentation).
For zero coupon bonds, the issuer will not pay interest or coupon amounts periodically. However, these bonds
are sold at a discount to the face value (or principal amount of the bond) and the issuer will pay the principal
amount on the earlier of (i) the date of maturity; or (ii) if applicable, the date on which an early termination
event occurs (under the Product Documentation).
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Monetising Bonds
Investors will only be able to monetise fixed/floating rate or zero coupon bonds (i) by way of a sale on the
secondary market, (ii) if the bond is early redeemed (under the Product Documentation) or (iii) if an early
termination event occurs (under the Product Documentation), in which case the investor may receive only
a fraction of his initial investment amount. Otherwise, investors will have to hold the bond to maturity.
At maturity, a bond will generally be redeemed at its par value (i.e. the value of the principal amount of
the bond).
Factors affecting the prices of bonds in the secondary market
Credit quality of Issuer
• If the credit quality of an issuer worsens materially, the price of its bonds would likely deteriorate.

• If the credit quality of the issuer improves materially, prices are likely to appreciate.
Interest rates
• Prices of fixed rate bonds will generally fall if market interest rates rise.

• Prices are likely to rise if market interest rates fall.
Liquidity conditions
• When liquidity conditions worsen materially, prices of bonds are likely to fall and investors may not be
able to sell the bonds at the expected price.
Currency of bonds
• If the bond is in a foreign currency and that currency depreciates relative to investors’ base currency, then
the value of the bond (in base currency terms) would fall.

• The opposite is likely to happen if the currency of denomination appreciates.
Worst Case Scenario
Because a bond is NOT A DEPOSIT and is not protected under any government or private protection or
compensation scheme, you may not receive expected interest or coupon payments (if any) and you may lose
some or all of your initial investment amount if the issuer defaults on the bond or becomes insolvent.
Fees and Charges
SCB will make trading revenue from transactions in bonds.
Key Risks
The risk profile of any product you invest in may change over its tenor. The risks listed below are representative
of the key risks, although you should note that this document and the Product Documentation cannot
disclose all possible risks relating to any such product.
Market Risk
The value of a bond is based on various market factors such as the level of interest rates, price of the
issuer’s underlying shares, the issuer’s credit quality, foreign exchange rates, and liquidity. Bonds can be
volatile instruments and may be subject to considerable fluctuations in value and other inherent risks
associated with financial markets relevant to the issuer. The value of a bond may fall as rapidly as it may rise.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Investment Risk/Default Risk
Bonds are normally structured to return the principal amount to bondholders at maturity. However, all
interest amounts, principal amounts or any other amounts payable by an issuer are subject to the credit
risk of the issuer and/or the occurrence of an early redemption or termination event (under the Product
Documentation). In such cases, you may lose some or all of your initial investment amount. Please bear in
mind that past historical performance is not an indication of future performance. The price or value of any
bond is not guaranteed and will fluctuate over time and will depend on the prevailing credit quality of the
issuer and the guarantor (where applicable), together with other factors, at any point in time.
Credit Risk
You assume the full credit risk of the issuer and the guarantor (where applicable). Bonds constitute unsecured
obligations of the issuer and (where applicable) are unconditionally and irrevocably by the guarantor.
This means that you are relying on the issuer and the guarantor (where applicable) to meet its/their payment
obligations under bonds. Should the issuer and/or the guarantor (where applicable) become insolvent or
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default on its/their obligations (including payment obligations) or fail in any other way, you may not receive
any payments due to you under the terms of a bond, including your initial investment amount. A credit
rating is not a recommendation or assurance as to the issuer’s and/or the guarantor’s (where applicable)
creditworthiness or the risks, returns or suitability of bonds. In addition, you should be aware that the credit
rating of the issuer could differ significantly from the credit rating of the guarantor and the two credit
ratings should not be confused.
Liquidity Risk
Bonds may be illiquid and may not be designed to be short-term trading instruments. For bonds where there
is no active or liquid secondary trading market, you must be prepared to hold these bonds until (i) the issuer
chooses to early redeem them or an early termination event occurs or (ii) they are redeemed at maturity.
This means that you may not be able to sell the bonds at any expected time or price.
Emerging Market Risk
Where the issuers of bonds are based in developing or emerging markets, investment in a bond may involve
certain special risks, including risks associated with political and economic uncertainty, adverse governmental
policies, restrictions on foreign investment and currency convertibility, currency exchange rate fluctuations,
possible lower levels of disclosure and regulation, and uncertainties as to the status, interpretation and
application of laws, including those relating to private ownership of assets, expropriation, nationalisation
and confiscation.
Foreign Exchange Risk
You should be aware that bonds can be negatively affected by foreign exchange risk if you hold bonds
denominated in foreign currencies.
Issuer Early Termination/Redemption/Call Risk
Where the terms under the Product Documentation of the particular bond contain a callable feature, the
issuer may give notice to redeem a bond but the issuer is under no obligation to do so. Redemption is at
the sole and absolute discretion of the issuer. If a callable feature is structured into the bond, the Product
Documentation will state a call price payable in such an event. Those call proceeds may be substantially
below the amount of your initial investment amount.
Reinvestment Risk
Where the bond is terminated for whatever reason, including being called and redeemed at the option of
the issuer, you may not be able to reinvest the amounts received at the same rate or for the same return at
that point in time. Tax Risk You may be subject to taxation according to the laws and regulations applicable
to you or the bond issuer and you shall remain responsible for any such taxation. SCB recommends that
you take independent tax advice before committing to purchase any bond. SCB does not provide tax
advice and therefore you have full responsibility for any tax implication of investing in any product. Any tax
treatment depends on your individual circumstances and may be subject to change in the future.
Legal/Regulatory Risk
There is no assurance that any future change in the laws or regulations governing bonds will not affect the
value, the level of yield or return and other commercial considerations relating to a bond.
Potential risk of Complex Bonds
Bonds such as perpetual bonds, convertible bonds or contingent convertible bonds, differ from simple or
vanilla bonds in that they are generally more complex and present higher risks to investors. The features
and risks of such bonds are not covered by this document. Investors interested in such bonds must consult
with their Relationship Manager or SCB branch representative in order to receive and understand the
relevant product and risk disclosure information on such bonds before making any decision to enter into
any transactions involving such bonds.
Conflicts of interest
You should understand and accept the identities of the parties and the roles they play in relation to the
bonds as disclosed in the Product Documentation. For example, the issuer and its affiliates may play a variety
of roles including acting as Calculation Agent.
These parties have various discretionary powers (for example, the power to terminate or adjust terms of
the bond in certain circumstances) which may have a material impact on the value and performance of
the bonds. In performing these duties, the economic interests of the issuer and its affiliates are potentially
adverse to your interests as an investor in the bonds.
SCB may have banking or other commercial relationships with the issuer or other parties involved in the issue
of the bonds and may from time to time engage in transactions involving the bonds or related securities
(or derivatives or other products linked to the bonds or related securities) for their proprietary and other
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accounts. Such trading may influence the value of bonds or related securities and therefore the value of
the bonds in a manner that is potentially adverse to your interests as an investor in the bonds.
Interest Rate Risk
The market value of bonds is subject to the movement of interest rates during the tenor of the bonds and
whenever it is terminated or sold prior to maturity. As interest rates move upwards, the value of outstanding
bonds will generally fall. Moreover, the longer the tenor of a bond, the more sensitive it will be to interest
rate changes.
Settlement Risk
Cash settlement amounts will only be passed on to you after SCB has received cleared funds from the
issuer or market counterparty. This may result in payment or delivery to you only after the stated payment
date(s) and in the event that the issuer or market counterparty fails to make such payments to SCB, you
risk losing all or part of your initial investment amount. Due to the fact that payments of cash settlement
amounts may be processed by clearing system(s), custodians and other third parties across different time
zones, any payment may not be immediately available on the relevant dates during local business hours.
Leverage Risk
If you have used leverage in the purchase of a bond or if there is leverage embedded in the terms and
conditions of the bond, your risk increases significantly. A relatively small market movement will have a
significantly larger impact on your initial leveraged investment amount. This may work for you as well as
against you.
I/We agree and acknowledge that:
• The Bank reserves the right to change the Bank specific terms and conditions. Should this occur, the
Bank will provide sixty (60) days’ notice period as defined in Investment Services Terms and Conditions
prior to the change(s) taking effect. A communication related to the change(s) will be provided.

• I/We have the right to a cooling-off period of five (5) complete business days after a contract is

signed (the “Cooling-off Period”). The Bank has explained that I/ We also have the right to waive
the Cooling-off Period, however I/We should take this time to consider the features, risks, and other
aspects of the product prior to purchase.
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SECTION 3
Key Fact Statement (“KFS”) — Mutual Funds within Wrap Products (“Wrap Product”)
This document will also serve the purpose of a Risk Disclosure Document (RDD) and Know Your Investment
Risk (KYIR) for Wrap Product.
The purpose of this section of the document is to ensure that you are fully aware of investment risks involved
in investing in Wrap Product. This document does not provide all the terms & conditions applicable on the
Wrap Product and should not be considered as an exhaustive description of the Wrap Product. While all
reasonable care has been taken in preparing this document, no responsibility or liability is accepted by
Standard Chartered Bank (the “Bank”) for errors of fact or for any opinion expressed herein.
Investment Risk
The Wrap Product is subject to investment risks, including the possible loss of your principal amount. Please
bear in mind that past historical performance is not an indication of future performance. The value of any
investments and generated income is not guaranteed and will fluctuate over time.
Liquidity Risk
You should be aware that the Wrap Product can not be traded quickly enough in the market to prevent
a loss or make the planned profit. The Wrap Product may not always have a liquid secondary market which
might make it difficult to establish a fair price at the time of purchase or sale.
Foreign Exchange Risk
You should be aware that your investments can be negatively affected by foreign exchange risk if you hold
funds that invest in assets denominated in foreign currencies.
Forward Pricing Basis
Price of the Wrap Product quoted is indicative as it is determined after, not before, respective market(s)
close for the day.
Redemption Period and Charges
Liquidity on the fund is provided by the Issuer as per frequency mentioned in the Wrap Product
documentation. Redemption charges will apply as specified by the Issuer.
Switching between Funds
When you sell one fund to buy another from the same umbrella of funds, you are performing an internal
switch. This may be subject to a switching fee which is found in the Issuer’s product documentation.
Cut-off Time for Transactions
All orders relating Wrap Products’ transactions (including sale, purchase and switching of funds) that are
received before 1:00pm on a business day and in good order will be forwarded to the Issuer on the same day
for onward action.
WARNING: The product described herein is not a deposit. Do not invest in it unless you fully understand
and are willing to assume the risks associated with it. If you are in any doubt about the risks involved in this
product, you may clarify with the intermediary or seek independent professional advice. The investment
decision is yours and you are advised to exercise caution in making any investment decision, including
understanding the extent of your exposure to loss of your initial investment with regards to your financial
situation, investment experience and investment objectives. This document contains a brief summary
of some (and NOT ALL) of the product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an
exhaustive summary. You should refer to the relevant product documentation issued by the product
issuer or manager (“Product Documentation”), as provided or otherwise made available by the Bank, for
complete details of the product including meanings of the capitalised terms not defined here. The terms
of any transaction will be set out in a post-confirmation notice that the Bank (operating through one of
its branches or subsidiary entities) sends to you. The contents of this document have not been reviewed
by any regulatory authority. If English is not your preferred language, please check with your Relationship
Manager or your branch representative if this document and other Product Documentation relating to
this product is available in your preferred language. Some Product Documentation may only be available
only in English. If this is the case and you do not understand the contents of either this document or other
Product Documentation relating to this product, you should not invest in this product. Any translations
of Product Documentation are provided to you for reference only, and where there is any inconsistency
between a translation and the original English version, the original English version will prevail. Where your
Relationship Manager or your SCB branch representative provides you with a copy of a translation of any
Product Documentation, please ensure that you also receive a copy of the original English version.
11

Difference between Capital Guarantee and Capital Protected Funds
The Wrap Product may be Capital Guaranteed or Capital Protected; this will be mentioned in the Wrap
Product documentation. Capital Guaranteed funds offer a guarantee on your capital by a credible financial
institution. Capital Protected funds, invest in safe financial instruments to protect the capital but offer no
capital guarantee. All guarantees/protection (if applicable) are offered by the respective issuers. The Bank
does not offer any such guarantees/protection for the Wrap Product.
Potential risks of Hedge Funds (if applicable)
The Wrap Product may include investing in Hedge Funds. Hedge funds differ from traditional funds in that
they can undertake more risky investment strategies than traditional fund managers e.g. they may leverage
(borrow to invest) which can magnify potential losses. Due to the nature and timing delays of some Hedge
and Mutual Fund Sub-Accounts, transferring or rebalancing amongst such funds might not be permitted.
Tax
The Wrap Product might be subject tax according to the laws and regulations applicable to you or the issuer
of the Wrap Product. In such event you shall pay all present and future taxes, duties, fees and other charges
of whatsoever nature, now or at any time hereafter levied or imposed by any government entity or by any
department, agency, political subdivision or taxation or other authority thereof or therein. The Bank does
not provide tax advice to any investor or prospective investor. You are solely responsible for seeking their
own advice as to the tax consequences of their investment decisions in the light of their own individual
circumstances, including under the tax laws and regulations of their country of residence, citizenship or
domicile or any other territory with which they may be connected for relevant tax purposes.
Others
In addition to the specific risks stated above, the Wrap Product maybe impacted by among other things
term to maturity, legal and regulatory factors and the general outlook for the issuer of the Wrap Product
and related industry. No guarantee is given by the Bank, express or implied, that customers will receive back
any amount invested.
Specific Disclaimer for Wrap Product:
The Bank is not the issuer of this Wrap Product and assumes no fiduciary responsibility or liability for any
consequences, financial or otherwise, arising from the subscription or acquisition of this instrument.
I/We agree and acknowledge that:
• the Bank is not the issuer of the Wrap Product and will act as my/our agent in assisting me/us to
purchase or sell (as applicable) the Wrap Product and that the Bank has no liability to me/us in respect
of the Wrap Product. I/We understand that the Bank may receive a commission from the Issuer of
the Wrap Product and/or may charge up to 5% as an upfront sales charge.

• investment in the Wrap Product shall be governed by their respective terms and conditions that are
issued by the issuer of the Wrap Product.

• I/We have read and understood the Bank Client Terms and the Investment Services Terms and Conditions

and I/we understand that such terms and conditions would govern my/our relationship with the Bank
in respect of the Wrap Product.

• I/We understand that my/our account will be debited on submission of the Investment Services Action
Form and this KFS document.

• the Bank shall be entitled in its absolute discretion to refuse to comply with any instructions which, in the

opinion of the Bank, are unclear or ambiguous or which would or might cause the Bank to contravene
any applicable law or regulation (whether or not having legal and binding effect) and the Bank shall
not incur any liability to the me/us as a result of its refusal to act in such circumstances.

• I/We understand that I/we should seek independent legal and/or financial advice regarding the Wrap

Product, if I/we deem it necessary. I/We also confirm that I/we have received, read, and understood
the term sheet(s) and/or fact sheet(s) of the above-mentioned investment.

• The Bank reserves the right to change the Bank specific terms and conditions. Should this occur, the Bank

will provide sixty (60) days’ notice period as defined in Investment Services Terms and Conditions prior
to the change(s) taking effect. A communication related to the change(s) will be provided.

• I/We have the right to a cooling-off period of five (5) complete business days after a contract is

signed (the “Cooling-off Period”). The Bank has explained that I/ We also have the right to waive
the Cooling-off Period, however I/We should take this time to consider the features, risks, and other
aspects of the product prior to purchase.
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SECTION 4
Key Fact Statement (“KFS”) — Hedge Funds
This document will also serve the purpose of a Risk Disclosure Document (RDD) and Know Your
Investment Risk (KYIR) for Hedge Funds. To be read in conjunction with Key Fact Statement of
Mutual Funds.
Product Features
What is a Hedge Fund?

• A collective investment scheme that can generally take both long and short positions, use arbitrage, buy
and sell undervalued securities, trade derivatives invest in almost any markets where it foresees gains.

◦ The primary goal of most hedge funds is generate:
– Attractive returns
– With lesser correlation to equity markets
– And relatively low volatility
• Downside risk management is often key consideration for hedge fund managers.
• A hedge fund manager often tries to isolate a certain complex source of returns, called risk premia and
use expertise to trade around this risk and generate returns.

• Hedge Funds are a principal-at-risk product. You may lose some or all your investment amount.
Common Hedge Fund Terms:
Administrator

An independent entity responsible for valuing the Fund at subscription
and redemption dates. They serve as an independent and impartial set
of eyes on the Fund’s investment activities as well as cash movements to
ensure that the manager gives all investors a fair valuation of their assets,
and that the activities and investments that the manager reports to his
client are accurate and true.

Audit and Auditor

An independent audit ought to be carried out annually to ensure that
the accounts and valuations that the manager produces are fair,
accurate and not misleading. The auditor will work closely with the Fund
Administrator, the Fund’s counterparties and the Fund itself to make sure
a thorough check is carried out and that valuations and accounts provide
a true reflection of fund pricing and activity.

Custodian

A specialised financial institution (normally a bank) who is responsible
for holding and safeguarding the Fund’s financial assets. Prime Brokers
(see later) often serve as both the Custodian and the Prime Broker but not
always.

Drawdown

The difference between a Fund’s highest NAV and its lowest NAV (often
referred to as peak to trough) described as a percentage.

Equalisation

A type of accounting employed by Hedge Funds (see also Series
Accounting). Equalisation applies an equal share value to all shares
issued by the Fund. When there is an additional subscription to the Fund
more shares are issued at the latest NAV. In order to avoid the dilution of
existing investors, a small and commensurate number of shares is issued
to those investors to ensure that the value of their investment remains
unchanged.t

Gates

A mechanism by which the Manager impedes investors’ redemptions
during a redemption period. These may be instituted to ensure an orderly
liquidation of assets in the event that a large proportion of investors
choose to redeem at the same time, or where it is difficult to establish the
true value of the Fund’s assets. Gates should be used to protect investors
choosing to remain in the Fund, or to protect investors’ asset valuation
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Hard Lock Up

Where investors’ rights to redeem are prohibited during a fixed period,
typically at the beginning of the investment. A 1 year hard lock up would
mean that the investor could not exercise his or her right to redeem for
the first year of investment.

High Water Mark

The High Water Mark ensures that a Manager cannot collect incentive
fees unless or until Fund performance exceeds that of the highest NAV
attained in any prior fiscal year. So, if the NAV were to drop below
the High Water Mark, incentive fees would not be paid until the Fund
rebounded and exceeded the previous High Water Mark.

Hold Back

A percentage of a redeeming assets may be ‘held back’ for a specified
period of time at the point of redemption. This is to ensure that sufficient
time is given to the Fund Administrator or Auditor to verify the Fund’s
valuation at the valuation date to ensure that redemption proceeds are
neither under nor over-valued.

Hurdle

A Fund’s minimum return before a Manager starts to collect incentive fees
(performance fees). A 5% hurdle would mean that the Fund would have
to generate returns greater than 5% before the Manager starts to earn
incentive fees.

NAV (Net Asset Value)

The NAV of the fund maybe calculated as often as the manager wishes
and includes the assessment of the value of all securities, assets and
liabilities relating to the Fund. This enables the fund manager to establish
how much he has made or lost by tracking the NAV. At subscription and
redemption points, the NAV of the fund is further verified by the fund
Administrator.

Notice Period

The length of time before the redemption day that the investor must
inform the manager of his or her wish to redeem. A 60 day notice period
means that if the Fund has monthly dealing, and the investor wishes to
redeem at the end of March, he must place his redemption no later than
the last business day in January.

Prime Broker

An investment bank providing a range of services to hedge funds such as
the lending of securities and cash to be able to invest on a netted basis.
In addition to this, the Prime Broker (or PB) may provide other advisory
services such as assistance in attracting investors. Most large investment
banks have a PB offering: Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank (this
list is not exhaustive).

Series Accounting

A type of accounting often employed by Hedge Funds when calculating
the NAV. Series or Multi-Series accounting is a method by which a Fund
issues multiple series of shares, not necessarily with the same NAV. At each
subscription point, a new series of shares is issued for all investors that
invested at that subscription point. This makes it very easy to calculate
incentive fees.

Side Pocket

Segregated Hedge Fund accounts that are typically used to separate
illiquid investments from liquid investments. Side Pockets will typically take
longer to liquidate and so if an investor redeems from a Fund then he may
not receive proceeds from the Side Pocket unless or until those assets are
realised.

Soft Lock Up

Where investors’ rights to redeem are subject to a fee if they choose to
redeem within a certain period. A 1 year soft lock up with a 5% penalty
means that an investor wishing to redeem within his or her first year of
investment would have to pay 5% of his AUM in the Fund to the Fund. This
mechanism is in place to compensate other investors in the Fund who may
suffer when the early redemption forces the Manager to sell down certain
positions to pay the redemption. It is important to note that the penalty
payment goes to the Fund and not to the Manager.

Suspension

The NAV of a Fund maybe suspended when it is difficult to establish the
value of the Fund’s assets. At this point, the Fund will be without a price
and so cannot be redeemed from or subscribed to.
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Key Risks:
The risks listed below are representative of the key risks, although you should note that this document and
the Product Documentation cannot disclose all possible risks relating to such instruments.
1.1 General
Collective investment schemes such as Hedge Funds invest the funds paid in by the subscribers of units
or shares in the collective investment schemes in different types of investments provided for in their
offering documents or constitutional documents. You will therefore be exposed to the risks and returns
associated with the nature of the financial instruments in which the collective investment scheme invests,
including without limitation:
1.1.1 	Market risk — the value of an investment will decrease due to moves in market factors, and this will
impact on the net asset value of the collective investment scheme.
1.1.2 	Risk relating to investment in equity — the equity markets may fluctuate significantly with prices rising
and falling sharply, and this will impact on the net asset value of the collective investment scheme.
1.1.3 	Risk relating to investment in debt securities — the value of the investments will depend on (among
others) market interest rates, the credit quality of the issuer and liquidity considerations. Some collective
investment schemes may invest in high yielding debt instruments where the level of income may
be relatively high (compared too investment grade debt instruments), however, the risk of
depreciation and realisation of capital losses on such instruments will be significantly higher than on
lower yielding debt instruments.
1.1.4 	Currency risk — since the investments held by a collective investment scheme may be denominated
in currencies different from its base currency, the collective investment scheme may be affected
adversely by exchange control regulations or changes in the exchange rates between such reference
currency and other currencies. Changes in currency exchange rates may influence the value of the
units in a collective investment scheme, and also may affect the value of dividends and interests
earned by the collective investment scheme.
1.1.5 	
Investment grade risk — some collective investment schemes invest in investment grade debt
securities, which, like other types of debt securities, involve credit risk of the debt security issuer and
may be subject to ratings downgrades by the rating agencies.
1.1.6 	Investment in derivative instruments risk — some collective investment schemes invest in derivative
instruments which can involve additional material risks such as counterparty risks or credit and
liquidity risk. Some derivative instruments may employ leverage which can cause greater volatility.
1.1.7 	Country concentration risk — collective investment schemes which invest in one country or limited
countries will have greater exposure to market, political, legal, economic and social risks of that
country/countries than a scheme which diversifies country risk across a number of countries.
1.1.8 	Holdings concentration risk — collective investment schemes which invest in a relatively small
number of investments or may be concentrated in a specific industry sector are subject to higher
concentration risk.
1.1.9 	Emerging market risk — some collective investment schemes invest in part or in whole via the
methods detailed above in emerging markets which may be more volatile and subject to greater
political and economic risks.
1.1.10 	
Liquidity risk — Investments held by a collective investment scheme may need to be sold if
insufficient cash is available to finance redemptions of the scheme by investors. If the size of the
disposals is sufficiently large, or the market is illiquid, there is a risk that the investments might not
be sold or the price at which they are sold may adversely affect the net asset value of the scheme.
1.2 	Non-traditional funds (hedge funds)
Non-traditional funds (which may take a variety of legal forms such as investment companies or partnerships)
differ from traditional investment funds such as equity or fixed income funds in respect of their investment
style. A common type of a non-traditional fund is a hedge fund. Some of the common features of, and risks
of investing in, a non-traditional fund include the following:
1.2.1 	Non-traditional funds have variable liquidity and tradeability, and may have limited subscription
and redemption rights with lengthy notice periods (e.g. fund issues and redemptions are often
allowed only on a monthly, quarterly or annual basis). Fixed holding periods are common, and
liquidations may stretch out over a period of years;
1.2.2

The fund often aims to make an absolute return, under varying market conditions;

1.2.3 	Sometimes, the fund takes on very high levels of risk and may have significant leverage from the
investment of borrowed capital;
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1.2.4

The fund often uses derivatives, whether for hedging or for investment or speculation;

1.2.5

The fund may be able to carry out short sales;

1.2.6 	The fund may not be subject to any restrictions on investment categories, markets or trading methods,
and the strategies adopted by the fund may be speculative in nature;
1.2.7

The fund may require a high minimum investment amount;

1.2.8 	Many non-traditional funds are located in “offshore” jurisdictions, and are subject to less stringent
laws and supervision, which in turn provides relatively weaker investor protection relative to a
traditional fund. There is no assurance that an investor’s legal rights will be enforceable. There may
be other risks associated with weaker regulation of such funds; for example, the fund may have
poor or unsuitable operating systems and checking procedures;
1.2.9 	Transparency — With little or no public market coverage, you must rely on the investment manager
for periodic information. This information may be on a lag;
1.2.10 	Concentration risk — Strategies can be concentrated in a few holdings and the performance
of one or a small group of holdings may have a significant impact on performance;
1.2.11 	Key People risk — The strategy may depend one person or a few people and the departure of a
key person(s) may have an impact on the performance;
1.2.12 	Past Performance is not indicative for future performances.
1.2.13 	Investment strategies could be based on statistical models and patterns observe in the past may
not repeat in the future.
1.2.14 	Early Withdrawal penalty is generally applicable
For example, if the fund offering documents has a condition that units held less than 365 days will be
subject to 5% deduction from NAV (net asset value per unit) then the calculations can be like below.
For details always refer to fund offering documents.
DESCRIPTION SUBSCRIPTION
/ REDEMPTION
TRADE DATE

DETAILS

AMOUNT

Initial
Investment
(Subscription)

1st January
2022

100 units purchased at $10 NAV.

100*10 = $1,000

Redemption
Scenario 1

30th November
2022

5% redemption charge will be applied on the
redemption NAV.

100 * 9.5 = $ 950

Redemption Date NAV: $10
Calculation: $10 – 5%*10 = $9.5
100 units will be redeemed at $9.5 NAV.
Redemption
Scenario 2

30th November
2022

5% redemption charge will be applied on the
redemption NAV.

100 * 8.55 = $ 855

Redemption Date NAV: $9
Calculation: $9 – 5%*9 = $8.55
100 units will be redeemed at $8.55 NAV.
Redemption
Scenario 3

30th November
2022

5% redemption charge will be applied on the
redemption NAV.

100 * 10.45 = $ 1,045

Redemption Date NAV: $11
Calculation: $11 – 5%*11 = $10.45
100 units will be redeemed at $10.45 NAV.
Redemption
Scenario 4

On or after 1st
January 2023

No charge for redemption.
Redemption Date NAV: $10
100 units will be redeemed at $10 NAV
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100 * 10 = $1,000

Non-traditional fund investments involve a high degree of risk. Before making any investments, you should
seek independent advice about the particular risks involved and carefully study the relevant information
memorandum, subscription agreement and other information on the investments.
WARNING: The product described herein is not a deposit. Do not invest in it unless you fully understand
and are willing to assume the risks associated with it. If you are in any doubt about the risks involved in this
product, you may clarify with the intermediary or seek independent professional advice. The investment
decision is yours and you are advised to exercise caution in making any investment decision, including
understanding the extent of your exposure to loss of your initial investment with regards to your financial
situation, investment experience and investment objectives. This document contains a brief summary
of some (and NOT ALL) of the product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an
exhaustive summary. You should refer to the relevant product documentation issued by the product
issuer or manager (“Product Documentation”), as provided or otherwise made available by the Bank, for
complete details of the product including meanings of the capitalised terms not defined here. The terms
of any transaction will be set out in a post-confirmation notice that the Bank (operating through one of
its branches or subsidiary entities) sends to you. The contents of this document have not been reviewed
by any regulatory authority. If English is not your preferred language, please check with your Relationship
Manager or your branch representative if this document and other Product Documentation relating to
this product is available in your preferred language. Some Product Documentation may only be available
only in English. If this is the case and you do not understand the contents of either this document or other
Product Documentation relating to this product, you should not invest in this product. Any translations
of Product Documentation are provided to you for reference only, and where there is any inconsistency
between a translation and the original English version, the original English version will prevail. Where
your Relationship Manager or your SCB branch representative provides you with a copy of a translation
of any Product Documentation, please ensure that you also receive a copy of the original English version..
I/We agree and acknowledge that:

• the Bank is not the issuer of the Product and will act as my/our agent in assisting me/us to purchase or
sell (as applicable) the Product and that the Bank has no liability to me/us in respect of the Product.

• my investment in the Product shall be governed by their respective terms and conditions that are issued
by the issuer of the Product.

• I/We have read and understood the Bank’s Client Terms and the Investment Services Terms and
Conditions and I/we understand that such terms and conditions would govern my/our relationship with
the Bank in respect of the Product.

• that my/our account will be debited on submission/acknowledgement of the Investment Services
Action Form and/or this KFS document.

• the Bank shall be entitled in its absolute discretion to refuse to comply with any instructions which, in

the opinion of the Bank, are unclear or ambiguous or which would or might cause the Bank to
contravene any applicable law or regulation (whether or not having legal and binding effect) and
the Bank shall not incur any liability to me/us as a result of its refusal to act in such circumstances.

• I/We should seek independent legal and/or financial advice regarding the product, if I/we deem

it necessary. I/We also confirm that I/we have received, read, and understood the term sheet(s)
and/or fact sheet(s) of this investment.

• Securities and Commodities Authority’s (“SCA”) approval of the fund promotion within the UAE does

not represent a recommendation to purchase or invest in the fund, and that SCA may not be held
liable for any default by any of the concerned parties in the fund in the performance of its tasks and
duties, or the accuracy and integrity of the data in the fund prospectus. Such liability remains with
the parties specified in the prospectus as per the roles and duties of each party.

• The Bank reserves the right to change the Bank specific terms and conditions. Should this occur, the
Bank will provide sixty (60) days’ notice period as defined in Investment Services Terms and Conditions
prior to the change(s) taking effect. A communication related to the change(s) will be provided.

• I/We have the right to a cooling-off period of five (5) complete business days after a contract is

signed (the “Cooling-off Period”). The Bank has explained that I/ We also have the right to waive the
Cooling-off Period, however I/We should take this time to consider the features, risks, and other
aspects of the product prior to purchase.
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Disclaimers Common for the Entire Document
General disclaimer
This document is issued by Standard Chartered Bank, a firm authorised by the United Kingdom’s Prudential
Regulation Authority and regulated by the United Kingdom’s Financial Conduct Authority and Prudential
Regulation Authority. It is not a prospectus and no action has or will be taken in any jurisdiction to permit
a public offering (except in circumstances which will result in compliance with applicable laws and regulations).
It is for discussion purposes only and does not constitute any advice, offer, recommendation or solicitation
to any person to enter into any transaction or adopt any hedging, trading or investment strategy, nor does
it constitute any prediction of likely future movements in rates or prices or any representation that any such
future movements will not exceed those shown in any illustration.
The Bank makes no representation or warranty of any kind, express, implied or statutory regarding this
document or any information contained or referred to in the document. This document is distributed on the
express understanding that, whilst the information in it is believed to be reliable, it has not been independently
verified by us. This document is provided for general circulation and information purposes only, it does not
take into account the specific investment objectives, needs or financial situation of any particular person
or class of persons and it has not been prepared as investment advice for any such person(s). Prospective
investors should seek advice from a financial adviser on the suitability of an investment, taking into account
these factors before making a commitment to invest in an investment. The Bank accepts no liability and will
not be liable for any loss or damage arising directly or indirectly (including special, incidental or consequential
loss or damage) from your use of this document, howsoever arising, and including any loss, damage or
expense arising from, but not limited to, any defect, error, imperfection, fault, mistake or inaccuracy with
this document, its contents or associated services, or due to any unavailability of the document or any part
thereof or any contents or associated services.
The indicative terms are neither complete nor final and are subject to further discussion and negotiation.
The terms of the transaction entered into are subject to and will be recorded in the applicable Product
Documentation. You must seek your own independent advice regarding the appropriateness of investing in
any securities, financial instruments or investment strategies referred to in this document. In the event that
you choose not to seek your own independent advice, you should carefully consider whether the product
or service is suitable for you. The Bank has no fiduciary duty towards you and (unless it is required to do so
under any applicable law or regulation) it does not assume any responsibility to advise on, or make any
representation as to the appropriateness, suitability or possible consequences of, the prospective transaction.
You are advised to exercise your own independent judgment with respect to any matter contained herein.
This document must be read together with the relevant Product Documentation, which contains detailed
information relating to the investment (including the applicable definitions and terms and conditions).
Neither this document nor any copy of it may be sent or given to any U.S. Person (as defined under
Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933).
United Arab Emirates — specific disclaimers
Note that the contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in the United
Arab Emirates.

OCT 2022

Dubai International Financial Centre:
In Dubai International Financial Centre (“DIFC”), the attached material is circulated by Standard Chartered
Bank DIFC on behalf of the product and/or Issuer. Standard Chartered Bank DIFC is regulated by the
Dubai Financial Services Authority (DFSA) and is authorised to provide financial products and services to
persons who meet the qualifying criteria of a Professional Client under the DFSA rules. The protection and
compensation rights that may generally be available to retail customers in the DIFC or other jurisdictions will
not be afforded to Professional Clients in the DIFC.
The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any Prospectus or other documents in connection
with the Product. Accordingly, the DFSA has not approved the Prospectus or any other associated documents
nor taken any steps to verify the information set out in the Prospectus and has no responsibility for it.
The Units to which the Prospectus relates may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale.
Prospective purchasers should conduct their own due diligence on the Units. If you do not understand the
contents of this document you should consult an authorized financial adviser.

Standard Chartered Bank UAE is licensed by the Central Bank of the U.A.E.
Standard Chartered Bank UAE is licensed by Securities and Commodities Authority (SCA) to practice Promotion Activity.
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بيان الحقائق الرئيسية
ً
أيضا كوثيقة إفصاح عن المخاطر ووثيقة اعرف مخاطر االستثمار بخصوص الصناديق المشتركة.
هذه الوثيقة مقدمة

القسم 1
بيان الحقائق الرئيسية — الصناديق المشتركة
نوفر لكم فرصة االستثمار في مجموعة كاملة من الصناديق العالمية المدارة باحترافية .ونمكنكم كذلك من الوصول إلى
مزيج متنوع من فئات األصول مثل األسهم العادية العالمية ومنتجات الفائدة الثابتة واألسواق الناشئة والعقارات والسلع
وغيرها .ويتم مراقبة وإدارة محافظ الصناديق المشتركة بواسطة نخبة رائدة من مديري الصناديق العالميين الذين يحظون
بالسمعة الحسنة.
خصائص المنتج العامة
	•الصندوق المشترك هو مصطلح عام يُطلق على أداة استثمار تتيح لكم تجميع أموالكم مع أموال المستثمرين اآلخرين
وإدارتها بواسطة فريق من محترفي االستثمار .وقد يختلف المصطلح من دولة ألخرى ،ولكن الصناديق المشتركة ربما
ً
أيضا بمسمى برامج االستثمار الجماعي أو صناديق االستثمار أو صناديق الوحدات االستثمارية أو ببساطة
يُشار إليها
الصناديق.
	•يؤدي تجميع أموالك بشكل عام إلى توليد قوة شراء أكبر لدى مدير الصندوق المشترك ،ومن ثم يمكنكم الوصول إلى
مجموعة متنوعة من االستثمارات أكثر من المتاح للمستثمرين األفراد .ويملك كل مستثمر في الصندوق وحدات (أو
أسهم) تمثل جزءاً من ملكية محفظة الصندوق.
	•يمكن تصنيف الصناديق المشتركة حسب نوع األصول المستثمر فيها مثل األوراق المالية الخاصة باألسهم (مثل
األسهم والحصص) أو األوراق المالية ذات الدخل الثابت (مثل السندات) أو األوراق المالية النقدية أو األوراق المالية
األخرى أو المنتجات المالية .ويمكنكم الرجوع إلى وثائق العرض الخاصة بالصندوق المشترك (مثل نشرة االكتتاب) وأوراق
الحقائق للحصول على فهم أفضل لألهداف االستثمارية للصندوق وسياسته (مثل نوع ومزيج االستثمارات) واألداء في
الماضي.
ً
وفقا ألداء الصندوق المشترك ويُشار إليه بشكل عام بصافي قيمة األصل
	•يتفاوت سعر كل وحدة أو سهم في الصندوق
(“صافي قيمة األصل”) .ويتم حساب صافي قيمة األصل على النحو التالي( :أصول الصندوق المشترك – التزامات
الصندوق المشترك) ÷ عدد الوحدات أو األسهم القائمة في الصندوق المشترك.
	•تكون الصناديق المشتركة في معظم األحوال صناديق برأسمال مفتوح ،ويعني ذلك أنها تصدر وتسترد الوحدات في أوقات
محددة للوفاء بطلبات االكتتاب أو االسترداد الصادرة عن المستثمرين .وقد تكون بعض الصناديق المشتركة برأسمال
محدد ،ويعني ذلك أنها ال تعرض أو تسترد الوحدات وأي تداول للوحدات سوف يحدث في سوق ثانوي سواء بعالوة على
قيمة الصندوق المشترك أو بخصم منها.
	•ال توفر لكم الصناديق المشتركة أي حماية رأسمالية أو حماية ألصل المبلغ المستثمر؛ لذا بموجب االستثمار في الصناديق
المشتركة إنكم تتعرضون لمخاطرة خسارة بعض من استثماركم أو خسارته بالكامل.
الرسوم والمصاريف
	•تفرض الصناديق المشتركة العديد من الرسوم ويُفضل الرجوع إلى نشرة االكتتاب الخاصة بالصندوق لفهم ما يتم فرضه
عليكم بخصوص صندوق مشترك معين .ويتم فرض بعض الرسوم عليكم مباشرة وبعض الرسوم يتم دفعها من
أصول الصندوق وستتحملونها بشكل غير مباشر.
	•أمثلة ألنواع الرسوم التي قد يتم فرضها:
◦الرسوم المقدمة/الرسوم المبدئية/رسوم االكتتاب – يتم دفعها بواسطتكم بشكل مباشر ويتم عادة خصمها بشكل
مباشر من مبلغ االكتتاب .وسيتم تحديد الحد األقصى للرسوم المقدمة بالرسوم المذكورة في نشرة االكتتاب الخاصة
بالصندوق أو بنسبة  ٪5أيهما أقل؛
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◦رسوم اإلدارة – يتم فرضها على الصندوق لدفع أجر مدير الصندوق؛
◦رسوم أمين الصندوق/أمين الحفظ – يتم فرضها على الصندوق لدفع رسوم الخدمات المقدمة بواسطة أمين
الصندوق أو أمين الحفظ؛
◦رسوم التبديل – يتم دفعها بواسطتكم للتبديل بين الصناديق المدارة بواسطة المدير نفسه أو داخل المجموعة نفسها؛ و
◦رسوم االسترداد – يتم خصمها مباشرة من مبلغ االسترداد.
أنواع الصناديق المشتركة
هناك العديد من أنواع الصناديق المشتركة ،يشكل ما يلي بعض الفئات العامة:
صناديق األسهم العادية

صناديق السندات

صناديق األسواق المالية

الصناديق المختلطة

الصناديق المرتبطة بالمؤشرات

صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق األسهم العادية
ً
شيوعا .وتركز صناديق األسهم
تستثمر بشكل أساسي في الحصص أو األسهم وهي واحدة من أكثر أنواع الصناديق المشتركة
العادية في الغالب على نوع معين من استراتيجية االستثمار ،مثل النمو أو القيمة أو رؤوس األموال الكبرى أو رؤوس األموال
ً
أيضا على منطقة
الصغيرة ،أو مجاالت معينة مثل العقارات أو الطاقة أو الرعاية الصحية .وقد تركز صناديق األسهم العادية
معينة لالستثمار ،مثل االستثمار على مستوى العالم أو على المستوى اإلقليمي أو في بلدان معينة.
صناديق السندات
تستثمر بشكل أساسي في السندات (أي األوراق المالية ذات الدخل الثابت) بما في ذلك السندات الحكومية أو سندات الشركات
أو سندات العائد المرتفع .وقد يختلف العائد الذي يمكن أن يحققه صندوق السندات حسب نوع السندات المستثمر فيها .وفي
ً
تقلبا .أما صناديق السندات التي تستثمر
المعتاد تميل صناديق السندات التي تستثمر في السندات الحكومية إلى أن تكون أقل
في سندات الشركات أو سندات العائد المرتفع فإنها تفعل ذلك بشكل عام من أجل الحصول على عائدات أعلى ومن ثم تميل
إلى تحمل مزيد من مخاطر التقلب وتواجه مخاطر أكبر.
صناديق األسواق المالية
تستثمر بشكل أساسي في األوراق المالية ذات الدخل الثابت قصيرة األجل وعالية الرتبة التي يتم بيعها في سوق المال،
والتي تكون بشكل عام األوراق المالية األكثر استقراراً المتاحة في السوق المحلي ذي الصلة ،مثل سندات الخزانة وشهادات
ً
تقلبا وقد تتحمل مستوى مخاطرة أقل من
اإليداع واألوراق التجارية .ومن ثم ،تميل صناديق األسواق المالية إلى أن تكون أقل
صناديق السندات األخرى.
الصناديق المختلطة

ً
أيضا سندات أسواق مالية.
تستثمر في مزيج من األسهم والسندات وقد تملك
الصناديق المرتبطة بالمؤشرات
تستثمر في األسهم المكونة لمؤشر سوق أو منتجات مالية أخرى من أجل مضاعفة العائد من المؤشر ذي الصلة .ويمكن
إدارة الصناديق المرتبطة بالمؤشرات بشكل غير نشط من خالل امتالك سندات مشتقة تؤدي إلى مضاعفة التعرض المصطنع
للمؤشر ذي الصلة أو تدار بشكل نشط من خالل امتالك المكونات التمثيلية للمؤشر ذي الصلة.
صناديق المؤشرات المتداولة
األوراق المالية للصناديق المشتركة التي يتم تداولها في البورصة وتتبع مؤشر سوق .ويمكن لصندوق المؤشرات المتداول
أن يتبع مؤشر السوق األساسي نفسه مثل الصندوق المرتبط بمؤشر ،ولكن تظل هناك اختالفات بين االثنين .واالختالف
الرئيسي هو أن صناديق المؤشرات المتداولة يتم تداولها في البورصة ويمكن شرائها من خالل حساب وساطة على نحو
مماثل ألي أسهم أخرى في تلك البورصة .وعلى النقيض من ذلك ،ال يمكنكم بشكل عام استرداد الصندوق المرتبط بمؤشر إال
عن طريق عملية االسترداد الخاصة بمدير الصندوق المعني وبالسعر السائد (صافي قيمة األصل) للصندوق.
الصناديق األخرى — صناديق االستراتيجية البديلة مثل صناديق التحوط أو صناديق السلع
هناك بعض األمثلة للصناديق التي تنفيذ مجموعة واسعة النطاق من االستثمارات وأنشطة التداول أكثر من الصناديق
المشتركة القياسية .فعلى سبيل المثال ،قد تطبق هذه الصناديق استراتيجيات بديلة مثل التوجه حسب الحدث أو القيمة
ً
نطاقا وأكثر تعقيداً من المشتقات والمنتجات المالية والسلع
النسبية أو التداول التكتيكي أو االستثمار في مجموعة أوسع
ً
أيضا معامالت المواقف القصيرة وعالية
والعقارات واألصول غير السائلة للغاية وحتى في تشغيل الشركات .ويمكن أن تنفذ
التمويل – كليهما غير مسموح به بشكل عام بخصوص الصناديق المشتركة .وتهدف صناديق االستراتيجيات البديلة بشكل
ً
تقلبا وأكثر عرضة للمخاطر مقارنة
عام إلى أن تحقق لمستثمريها أعلى العائدات في كافة ظروف السوق ،لكنها قد تكون أكثر
بالصندوق المشترك القياسي.
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الملف الشخصي للمستثمر
	•إنكم تودون االستفادة من التنوع من خالل االستثمار في الصناديق المشتركة حيث أن مخاطر استثماركم تتوزع على سلة
من األوراق المالية ،وبذلك من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض التقلب في محفظتكم االستثمارية.
	•إنكم تودون في االستفادة من اإلدارة االحترافية عند االستثمار في صندوق مشترك حيث أن محترفي االستثمار سيتولون
إدارة الصناديق بالنيابة عنكم مستعينين في ذلك بخبراتهم ومهاراتهم ومواردهم.
	•بالتالي تكون لديكم رغبة في قبول ما يلي:
◦الصناديق المشتركة مصممة من أجل االمتالك طويل األجل وليس من أجل التداول قصير األجل؛
◦يمكن أن يؤدي التداول قصير األجل بواسطة المستثمرين إلى اإلضرار بأداء الصندوق نتيجة لتكاليف المعاملة
المرتفعة التي يتحملها الصندوق من أجل توفيق األوضاع في أوقات ربما تكون غير مناسبة للوفاء بطلبات االسترداد
المتكررة الناجمة عن التداول قصير األجل؛ و
ً
ووفقا ألداء الصندوق المشترك ربما
◦األموال التي تستثمرونها في الصناديق المشتركة غير محمية بأي كيفية،
تخسرون جزءاً من استثماركم األولي أو تخسرونه بالكامل.
المخاطر الرئيسية
المخاطر الواردة أدناه هي مجرد أمثلة للمخاطر الرئيسية ،وعلى الرغم من ذلك ينبغي عليكم العلم بأن هذه الوثيقة ووثائق
المنتج ال يمكنها اإلفصاح عن جميع المخاطر المحتملة المتعلقة بالصناديق المشتركة.
مخاطر السوق
ً
ربما تتعرض قيمة استثمارات الصندوق المشترك للتقلب استجابة لتحركات السوق األوسع نطاقا  -على سبيل المثال ،ما
يحدث في أسواق األسهم أو السندات .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتقلب سعر السوق (صافي قيمة األصل) للصناديق المشتركة
نفسها استجابة للتقلب في مكوناتها االستثمارية.
مخاطر االستثمار
الصندوق المشترك هو منتج عرضة لمخاطر خسارة رأس المال األصلي المستثمر .فقد تخسرون بعض من مبلغ استثماركم
األولي أو تخسرونه بالكامل .ويرجى األخذ بعين االعتبار أن األداء في الماضي ال يشكل مؤشراً على األداء المستقبلي .وال يتم
ضمان قيمة أي استثمارات والدخل المحصول عليه منها حيث سيتعرض ذلك للتقلب على مدار الوقت.
مخاطر الصرف األجنبي
ينبغي عليكم العلم بأن استثماراتكم يمكن أن تتأثر بالسلب بمخاطر الصرف األجنبي في حال امتالككم لصناديق مشتركة
تستثمر في أصول مخصصة بعمالت أجنبية.
مخاطر الضرائب
ً
ربما تخضعون للضرائب وفقا للقوانين واللوائح المطبقة عليكم أو على الصناديق المشتركة وإنكم تظلون مسؤولين عن
أي ضرائب من هذا القبيل .ويوصيكم بنك ستاندرد تشارترد (“البنك” و/أو “بنك ستاندرد تشارترد”) بالحصول على المشورة
الضريبية المستقلة قبل االلتزام بشراء الصندوق المشترك .وال يقدم البنك أي مشورة ضريبية ومن ثم إنكم تتحملون
المسؤولية كاملة عن أي تبعات ضريبية تترتب على االستثمار في هذا المنتج .وتتوقف أي معاملة ضريبية على ظروفكم
الشخصية وقد تخضع للتغيير في المستقبل.
مخاطر االئتمان/مخاطر التخلف عن السداد
المصدرة لألوراق
يمثل ذلك مخاطر انخفاض قيمة الصندوق المشترك بشكل كبير نتيجة للتخلف عن السداد من جانب الجهة ُ
المالية التي يستثمر فيها الصندوق أو إخفاق طرف متعاقد معه بخصوص معاملة أبرمها الصندوق المشترك في التسليم
في تاريخ التداول المتفق عليه .ويحدث االنخفاض في قيمة الصندوق المشترك ألن التخلف عن السداد/اإلخفاق سيؤدي إلى
انخفاض قيمة األوراق المالية أو المعاملة ذات الصلة وقد يجعل من الصعب على الصندوق المشترك بيع األوراق المالية
ذات الصلة أو تصفية المعاملة ذات الصلة .وفي حال حدوث ذلك سوف تتأثر صافي قيمة األصل للصندوق المشترك
باالنخفاض في القيمة.
مخاطر أمين الحفظ
يتم االحتفاظ بأصول كل صندوق مشترك لدى أمين حفظ .وفي حال إفالس أمين الحفظ ،فإن مالك الوحدات يتعرضون
لمخاطر عدم قدرة أمين الحفظ على الوفاء الكامل بالتزامه برد ،خالل إطار زمني قصير ،جميع أصول الصندوق المشترك.
وسيتم تعريف األوراق المالية الخاصة بالصندوق عادة في دفاتر أمين الحفظ على أنها تخص ذلك الصندوق المشترك ويتم
فصلها عن األصول األخرى ألمين الحفظ مما يخفف من وطأة (ولكن ال يُالشي) مخاطر عدم الرد في حال اإلفالس.
باإلضافة إلى ذلك ،ربما ال يحتفظ أمين الحفظ بجميع األصول الخاصة بكل صندوق بنفسه بل ربما يستعين بشبكة من أمناء
الحفظ من الباطن والذي ربما ال يشكلون جزءاً من نفس مجموعة شركات أمين الحفظ .ويتعرض مالك الوحدات لمخاطر
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إفالس أمناء الحفظ من الباطن بنفس كيفية تعرضهم لمخاطر إفالس أمين الحفظ .عالوة على ذلك ،ربما يستثمر الصندوق
المشترك في أصول في أسواق ال توجد بها أنظمة حفظ آمن و/أو تسوية مطورة بالكامل .وربما ال يتحمل أمين الحفظ أي
مسؤولية عند تداول أصول الصناديق المشتركة في مثل هذه األسواق.
المخاطر القانونية/التنظيمية
ال يوجد أي ضمان بأن أي تغيير مستقبلي في القوانين أو اللوائح الحاكمة لهذه الصناديق المشترك لن يؤثر على قيمة الصندوق
المشترك أو مستوى عائداته أو اعتباراته التجارية األخرى ومبلغ الرسوم التي يتحملها الصندوق المشترك.
ً
مثال على كيفية حساب األصول والضرائب .وربما يتم تغيير
تخضع عمليات الصندوق المشترك للعديد من اللوائح التي تؤثر
هذه اللوائح ونتيجة لذلك ربما يحصل المستثمرون على إيرادات استثمار أقل أو ربما يتكبدون خسارة حسبما ينطوي عليه
التغيير التنظيمي .وعلى سبيل المثال ،تؤدي الضرائب المرتفعة إلى إيرادات منخفضة ويمكن أن يؤدي أي مخصص خسارة
قرض احترازي إلزامي إلى تعرض الصندوق المشترك لخسارة في قيمة األصول.
المخاطر المحتملة لصناديق االستراتيجية البديلة (مثل صناديق التحوط)
تختلف صناديق االستراتيجية البديلة ،مثل صناديق التحوط ،عن الصناديق التقليدية في أنها يمكن أن تتبنى استراتيجيات استثمار
أكثر مخاطرة مقارنة بمدراء الصناديق التقليدية .على سبيل المثال ،ربما تقترض هذه الصناديق من أجل االستثمار مما يمكن
أن يزيد من الخسائر المحتملة أو تستثمر في أصول غير سائلة للغاية أو عالية المخاطرة.
المخاطر المحتملة للمشتقات (إذا انطبقت الحالة)
المشتق هو عقد مالي تتوقف قيمته على ،أو تشتق من ،األصول أو االلتزامات أو المؤشرات ،ويتضمن مجموعة متنوعة
من األدوات المالية مثل العقود اآلجلة وعقود الخيار والضمانات والمقايضات .ويتم استخدام المشتقات عادة إلدارة مخاطر
ً
أيضا استخدام المشتقات كجزء من استراتيجية االستثمار الشاملة الخاصة بالصندوق
صندوق مشترك ورغم ذلك ربما يتم
المشترك.
ً
تقلبا .وقد
الصناديق المشتركة التي تستخدم المشتقات للحصول على أو التحوط من تعرضات اقتصادية معينة قد تكون أعلى
ً
أيضا لعدد من المخاطر بما في
يؤدي استخدام المشتقات إلى خسائر أكبر من المبلغ األصلي المستثمر .وتخضع المشتقات
ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مخاطر سعر الفائدة والسوق والطرف المتعاقد واالئتمان .وينبغي عليكم عدم االستثمار
في صندوق مشترك يستخدم المشتقات في حال عدم فهمكم لطبيعة األدوات المشتقة ومقدار المخاطر التي تتعرضون
لها .ويتعين عليكم االقتناع بأن الصندوق المشترك الذي يستثمر في ،أو يشتمل على ،أدوات مشتقة مناسب لكم في ضوء
ظروفكم ومواردكم المالية.
االستثمار في األسواق الناشئة

ً
تقلبا من االستثمارات في األسواق األكثر تطوراً .وربما تكون بعض األسواق
ربما تكون االستثمارات في األسواق الناشئة أكثر
ً
نسبيا وتقوم على اقتصاديات تستند فقط إلى قطاعات محدودة وتتضمن أسواق
الناشئة خاضعة لحكومات غير مستقرة
أوراق مالية تقتصر في التداول على عدد محدود من األوراق المالية عالوة على تركيز مرتفع للمستثمرين والوسطاء الماليين.
وربما تؤثر هذه العوامل بالسلب على توقيت وأسعار اكتساب الصندوق لألوراق المالية وبيعه لها .والعديد من األسواق
الناشئة تفتقر إلى األنظمة الرقابية المتطورة وربما تكون معايير اإلفصاح بها أقل صرامة من تلك المطبقة في األسواق
المتطورة .وربما تزداد في تلك األسواق مخاطر مصادرة استثماراتكم وأي أرباح تحققونها من خاللها أو مصادرتها عن طريق
الضرائب التصاعدية أو تأميمها وكذلك مخاطر عدم االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي باإلضافة إلى استقطاع
الضرائب من دخل االستثمار ،وربما تفرض بعض األسواق الناشئة ضرائب أرباح رأسمالية مختلفة على المستثمرين األجانب.
وربما يستلزم إعادة دخل االستثمار ورأس المال وعائدات البيع بواسطة المستثمرين األجانب التسجيل الحكومي و/أو
الموافقة الحكومية في بعض األسواق الناشئة وربما يخضع لقيود مراقبة الصرف األجنبي .وربما يكون الوضع الرأسمالي
للوسطاء واألطراف المتعاقدين في األسواق الناشئة أقل متانة وربما تكون خدمات الحفظ األمين لألصول وتسجيلها في
بعض الدول أقل موثوقية مما يزيد المخاطر المرتبطة بتسوية المعامالت .ويمكن أن تؤدي التأخيرات في التسوية إلى خسارة
فرص االستثمار في حال عدم تمكن الصندوق من اكتساب ورقة مالية أو التصرف فيها.

باإلضافة إلى المخاطر العامة سالفة الذكر ،ربما تكون هناك بعض المخاطر اإلضافية المرتبطة ببعض بلدان األسواق الناشئة
ً
حاليا قد
من حين آلخر والتي قد تتغير بمرور الوقت سواء بالزيادة أو النقص .عالوة على ذلك ،المخاطر الجديدة غير المتوقعة
تظهر في المستقبل بخصوص بلدان و/أو مناطق جغرافية معينة .ومن ثم ينبغي على المستثمرين استشارة مستشاريهم
الماليين المؤهلين بشأن المخاطر ذات الصلة المرتبطة باألسواق المختلفة في الوقت الذي يدرسون فيه االستثمار في
صندوق في سوق ناشئة.
فترة ورسوم االسترداد
ً
يتم توفير السيولة في المنتج بواسطة موفر المنتج طبقا للمواعيد المذكورة في ورقة الحقائق ونشرة االكتتاب الخاصة
ً
وفقا للمحدد في ورقة الحقائق ونشرة االكتتاب.
بالمنتج .ويجوز فرض رسوم االسترداد
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مخاطر االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية (إذا انطبقت الحالة)
بقدر رغبة العميل في ،أو يتعين عليه ألي سبب ،االقتصار فقط على إبرام معامالت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
(“متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية” أو “التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية”) ،يؤكد العميل أنه أجرى تحقيقه
الشخصي وقد اقتنع بشأن توافق الصناديق المشتركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأنه قد تم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
ً
مطلوبا)
لتأكيد أن الصناديق المشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (بما في ذلك الحصول على فتوى متى كان ذلك
وأن العميل لن يدعي أي نزاع باالستناد إلى أي ضعف في توافق هذه االستثمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ولم يعتمد
العميل على البنك أو أي بيان كتابي أو فتوى أو رأي أو وثائق أخرى معدة بواسطة البنك أو بالنيابة عنه أو بناءً على طلبه ألغراض
تقرير أو تأكيد أن هذه الصناديق المشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
تحذير :المنتج الموصوف هنا ليس بوديعة .وينبغي عليكم عدم االستثمار فيه ما لم يكن لديكم فهم كامل للمخاطر
المرتبطة به وتكون لديكم رغبة في تحملها .وإذا كان لديكم أي شك بشأن المخاطر المتعلقة بهذا المنتج ،فإنه يمكنكم
الحصول على توضيح من الوسيط أو الحصول على المشورة المهنية المستقلة .وقرار االستثمار هو قراركم الشخصي
وإننا نوصيكم بتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرار استثمار؛ بما في ذلك فهم مدى تعرضكم لخسارة استثماركم األولي بخصوص
موقفكم المالي وخبرتكم االستثمارية وأهدافكم االستثمارية .وتشتمل هذه الوثيقة على موجز مختصر لبعض (وليس
ً
لكل) شروط المنتج وخصائصه وإفصاحات المخاطر وال يُقصد بها أن تشكل موجزاً
شامال .وينبغي عليكم الرجوع إلى
ً
المصدرة للمنتج أو مدير المنتج (“وثائق المنتج”) ،وفقا للموفر أو المتاح
وثائق المنتج ذات الصلة الصادرة عن الجهة ُ
بواسطة البنك ،من أجل االطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج؛ بما في ذلك معاني المصطلحات الرئيسية غير المعرفة
ً
(عامال من خالل
في هذه الوثيقة .وسيتم تسجيل شروط أي معاملة معكم في إخطار تأكيد الحق يُرسله إليكم البنك
أحد فروعه أو الكيانات التابعة له) .ولم تتم مراجعة محتويات هذه الوثيقة بواسطة أي سلطة رقابية .وإذا لم تكن اللغة
اإلنجليزية لغتكم المفضلة ،فإنه يُرجى التحقق من مدير العالقة أو ممثل الفرع المتعامل معكم عما إذا كانت هذه الوثيقة
ووثائق المنتج األخرى المتعلقة بهذا المنتج متاحة بلغتكم المفضلة .وتكون بعض وثائق المنتج متاحة باللغة اإلنجليزية
فقط .وإذا كان هذا هو الحال ولم تتمكنوا من فهم محتويات هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى من وثائق المنتج فيما يتعلق
بهذا المنتج ،فإنه ينبغي عليكم عدم االستثمار في هذا المنتج .وأي ترجمات لوثائق المنتج يتم تقديمها لكم ألغراض تيسير
الرجوع فقط وفي حال وجود أي تعارض بين الترجمة والنسخة اإلنجليزية األصلية ،فإنه تسود النسخة اإلنجليزية .وعندما
يزودكم مدير العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد المتعامل معكم بنسخة من ترجمة ألي وثيقة منتج يُرجى التأكد
ً
أيضا من حصولكم على نسخة من النسخة اإلنجليزية األصلية.
أقر وأوافق/نقر ونوافق على ما يلي:
المصدرة للمنتج وأنه سيتصرف بصفته وكيلي/وكيلنا لمساعدتي/لمساعدتنا في شراء أو بيع (حسب
	•البنك ليس الجهة ُ
مقتضى الحال) المنتج وأن البنك ال يتحمل أي مسؤولية أمامي/أمامنا بخصوص المنتج.
المصدرة للمنتج.
	•استثماري/استثمارنا في المنتج يخضع لشروطه وأحكامه الصادرة عن الجهة ُ

	•قرأت وفهمت/قرأنا وفهما شروط عميل بنك ستاندرد تشارترد وشروط وأحكام خدمات االستثمار وأتفهم/نتفهم أن
هذه الشروط واألحكام سوف تحكم عالقتي/عالقتنا مع البنك بخصوص المنتج.
	•حسابي/حسابنا سيتم الخصم منه عند تسليم/إقرار نموذج إجراءات خدمات االستثمار و/أو وثيقة بيان الحقائق الرئيسية
هذه.

ً
وفقا لتقديره المطلق رفض االلتزام بأي تعليمات تكون ،في رأي البنك ،غير واضحة أو غامضة أو ستتسبب
	•يحق للبنك
أو ربما تتسبب للبنك في مخالفة أي قوانين أو لوائح مطبقة (سواء أكان لها أم لم يكن لها أثر قانوني وملزم) وال يتحمل
البنك أي مسؤولية أمامي/أمامنا نتيجة لرفضه التصرف في مثل هذه الظروف.
ً
ضروريا .وأؤكد/
	•ينبغي علي/علينا الحصول على المشورة القانونية و/أو المالية المستقلة بشأن المنتج ،إذا رأيت/رأينا ذلك
نؤكد كذلك تلقي وقراءة وفهم ورقة (أوراق) الشروط و/أو ورقة (أوراق) الحقائق الخاصة بهذا االستثمار.
	•موافقة هيئة السلع واألوراق المالية (“هيئة السلع واألوراق المالية”) على الترويج للصندوق داخل دولة اإلمارات ال تمثل
توصية للشراء أو االستثمار في الصندوق وال يجوز تحميل هيئة السلع واألوراق المالية أي مسؤولية عن أي تقصير من
جانب أي من األطراف المعنيين في الصندوق في تنفيذ مهامهم وواجباتهم أو دقة ونزاهة البيانات الواردة في نشرة
ً
وفقا ألدوار وواجبات
االكتتاب الخاصة بالصندوق .وتظل هذه المسؤولية منوطة باألطراف المحددين في نشرة االكتتاب
كل طرف.
ً
(وفقا
	•يحتفظ البنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام الخاصة بالبنك .وفي حال حدوث ذلك ،سيتيح البنك فترة إخطار
ً
يوما قبل سريان مفعول التغيير (التغييرات) .وسيتم
للمعرف في شروط وأحكام خدمات االستثمار) قدرها ستين ()60
ُ
إرسال رسالة بخصوص التغيير (التغييرات).
	•يحق لي/لنا بفترة تهدئة  /الغاء /انسحاب مدتها خمسة ( )5أيام عمل كاملة بعد توقيع العقد («فترة التهدئة») .وقد شرح
ً
أيضا التنازل عن فترة التهدئة /االلغاء أو االنسحاب  ،وبأنه وبالرغم من ذلك ينبغي علي/علينا
البنك لنا بأنه يحق لي/لنا
الحصول على هذه المهلة لدراسة خصائص المنتج ومخاطره وجوانبه األخرى قبل الشراء.
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القسم 2
بيان الحقائق الرئيسية (“بيان الحقائق الرئيسية”) — األوراق المالية ذات الدخل الثابت (“السندات”)
ً
أيضا بغرض أن تشكل وثيقة إفصاح عن المخاطر ووثيقة اعرف مخاطر االستثمار بخصوص السندات.
هذه الوثيقة مقدمة
المصدرة (المقترض) الورقة المالية للشراء بواسطة حامل الورقة
الورقة المالية الثابتة هي ورقة دين حيث تصدر الجهة ُ
ً
ً
(المقرض) وتمنح المستثمر عادة عائداً
ثابتا .والسندات هي نوع من األوراق المالية ذات الدخل الثابت.
دوريا أو
ُ
خصائص المنتج
(المقرض) .والسند
المصدرة (المقترض) السند للشراء بواسطة حامل السند
ُ
	•السند هو ورقة دين حيث تصدر الجهة ُ
ً
ً
أيضا بوصفه ورق دخل ثابت حيث أن السند يمنح المستثمر عادة عائداً
ً
ثابتا في هيئة مدفوعات فائدة
دوريا أو
معروف
(يُطلق عليها في بعض األحيان مدفوعات الكوبونات).
المصدرة ،وبالتالي يحق لكم الحصول
	•عند االستثمار في السند ،فإنكم تقومون بشكل أساسي بإقراض مبلغ مالي للجهة ُ
عادة على ما يلي:
◦مدفوعات فائدة (كوبون) في المواعيد الدورية المحددة؛ و
◦سداد المبلغ األصلي في تاريخ متفق عليه في المستقبل ،تاريخ االستحقاق.
المصدرة أو (عندما
	•تخضع أي مبالغ فائدة أو مبالغ أصلية أو مبالغ أخرى (إذا كانت أي منها واجبة الدفع بواسطة الجهة ُ
المصدرة و(عندما تنطبق الحالة) الضامن و/أو وقوع أي حدث
تنطبق الحالة) الضامن لمخاطر االئتمان الخاصة بالجهة ُ
المصدرة” يتم اعتبارها تشمل
“الجهة
إلى
الوثيقة
هذه
في
استرداد مبكر أو إنهاء (بموجب وثائق المنتج) .واإلشارات
ُ
(عندما تنطبق الحالة) الضامنين.
المصدرة واحتياجاتها التمويلية:
	•أمثلة الجهات ُ
◦الجهات السيادية/الحكومات/الهيئات الحكومية (بما في ذلك الدول والواليات والمدن واألقسام اإلدارية)
	–توفير السيولة النقدية من أجل تمويل النفقات الوطنية ونفقات التشغيل الواردة بالموازنة وتوفير األموال لسداد
الدين الوطني؛ و
◦البنوك/المؤسسات المالية غير المصرفية/الشركات
	–توفير السيولة النقدية لتغطية نفقات التشغيل وتوفير رأس المال من أجل النمو والتوسع وتمويل عمليات
االستحواذ من ِقبل الشركة.
	•يرجى االطالع على قسم “كيف تعمل السندات؟” أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
أنواع السندات
هناك العديد من أنواع السندات ،ويعرض ما يلي بعض الفئات الشائعة للسندات البسيطة أو التقليدية:
سندات المعدل الثابت

سندات المعدل العائم

سندات الكوبونات الصفرية

سندات المعدل الثابت
ً
مسبقا في تواريخ دفع دورية خالل مدة السند حتى تاريخ االستحقاق.
السندات التي تدفع لحاملي السند مبلغ فائدة ثابت محدد
سندات المعدل العائم
السندات التي تدفع لحاملي السند مبلغ فائدة عائم أو متغير في تواريخ دفع دورية خالل مدة السند حتى تاريخ االستحقاق.
وسيتم بشكل عام ربط معدل الفائدة العائم أو المتغير بأسعار اإلقراض بين البنوك التي تقرها الحكومات أو المعترف بها
ً
دوليا ،مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن “ليبور”.
سندات الكوبونات الصفرية

ً
وبدال من ذلك يتم بيعها بخصم ويُدفع إلى حامل السند
السندات التي ال تدفع لحاملي السند مبلغ فائدة دوري خالل مدة السند.
المبلغ األصلي في تاريخ االستحقاق.
السندات األخرى

ً
أيضا سندات أخرى متاحة في السوق تكون بشكل عام أكثر
خالف فئات السندات البسيطة أو التقليدية المذكورة أعاله ،يوجد
تعقيداً وتعرض المستثمرين لمخاطر أعلى .أمثلة هذه السندات هي السندات الدائمة والسندات القابلة للتحويل والسندات
المشروطة القابلة للتحويل .وال تتضمن هذه الوثيقة خصائص ومخاطر هذه السندات .ويتعين على المستثمرين المهتمين
باالستثمار في مثل هذه السندات استشارة مدير العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد من أجل تلقي وفهم معلومات
المنتج ومعلومات اإلفصاح عن المخاطر ذات الصلة بشأن هذه السندات قبل اتخاذ أي قرار بإجراء أي معامالت مرتبطة بهذه
السندات.
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تحذير :المنتج الموصوف هنا ليس بوديعة .وينبغي عليكم عدم االستثمار فيه ما لم يكن لديكم فهم كامل للمخاطر
المرتبطة به وتكون لديكم رغبة في تحملها .وإذا كان لديكم أي شك بشأن المخاطر المتعلقة بهذا المنتج ،فإنه يمكنكم
الحصول على توضيح من الوسيط أو الحصول على المشورة المهنية المستقلة .وقرار االستثمار هو قراركم الشخصي
وإننا نوصيكم بتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرار استثمار؛ بما في ذلك فهم مدى تعرضكم لخسارة استثماركم األولي بخصوص
موقفكم المالي وخبرتكم االستثمارية وأهدافكم االستثمارية .وتشتمل هذه الوثيقة على موجز مختصر لبعض (وليس
ً
لكل) شروط المنتج وخصائصه وإفصاحات المخاطر وال يُقصد بها أن تشكل موجزاً
شامال .وينبغي عليكم الرجوع إلى
ً
المصدرة للمنتج أو مدير المنتج (“وثائق المنتج”) ،وفقا للموفر أو المتاح
وثائق المنتج ذات الصلة الصادرة عن الجهة ُ
بواسطة بنك ستاندرد تشارترد ،من أجل االطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج؛ بما في ذلك معاني المصطلحات الرئيسية
غير المعرفة في هذه الوثيقة .وسيتم تسجيل شروط أي معاملة معكم في إخطار تأكيد الحق يُرسله إليكم بنك ستاندرد
ً
(عامال من خالل أحد فروعه أو الكيانات التابعة له) .ولم تتم مراجعة محتويات هذه الوثيقة بواسطة أي سلطة
تشارترد
رقابية .وإذا لم تكن اللغة اإلنجليزية لغتكم المفضلة ،فإنه يُرجى التحقق من مدير العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد
المتعامل معكم عما إذا كانت هذه الوثيقة ووثائق المنتج األخرى المتعلقة بهذا المنتج متاحة بلغتكم المفضلة .وتكون
بعض وثائق المنتج متاحة باللغة اإلنجليزية فقط .وإذا كان هذا هو الحال ولم تتمكنوا من فهم محتويات هذه الوثيقة أو
أي وثيقة أخرى من وثائق المنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ،فإنه ينبغي عليكم عدم االستثمار في هذا المنتج .وأي ترجمات
لوثائق المنتج يتم تقديمها لكم ألغراض تيسير الرجوع فقط وفي حال وجود أي تعارض بين الترجمة والنسخة اإلنجليزية
األصلية ،فإنه تسود النسخة اإلنجليزية .وعندما يزودكم مدير العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد المتعامل معكم
ً
أيضا من حصولكم على نسخة من النسخة اإلنجليزية األصلية.
بنسخة من ترجمة ألي وثيقة منتج يُرجى التأكد
الملف الشخصي للمستثمر
يرغب المستثمرون في الحصول على دخل استثمار متواصل في هيئة مدفوعات فائدة والحق في تلقي دفعة المبلغ األصلي،
المصدرة وأحداث اإلنهاء
في حال االحتفاظ باالستثمار ،في تاريخ االستحقاق (مع مراعاة مخاطر االئتمان الخاصة بالجهة ُ
المبكر).
رؤية المستثمر
ً
	•ربما تشكل السندات استثماراً
المصدرة وأحداث
مناسبا لكم في الحاالت التالية (مع مراعاة مخاطر االئتمان الخاصة بالجهة ُ
اإلنهاء المبكر):
◦في حال رغبتكم في االستثمار في منتج سيُعيد إليكم المبلغ األصلي في تاريخ استحقاق محدد؛
◦في حال رغبتكم في تلقي مدفوعات فائدة دورية (فيما يخص سندات المعدل الثابت والعائم) أو الشراء بسعر مخفض
عن “القيمة االسمية” أو المبلغ األصلي للسند (فيما يخص سندات الكوبونات الصفرية)؛
◦في حال توقعكم الحصول على عائد مضمون؛ و
المصدرة قد تتخلف عن السداد وقد ال تتمكن من دفع مبالغ الفائدة أو
◦في حال رغبتكم في قبول مخاطرة أن الجهة ُ
المبلغ األصلي عند االستحقاق.
ً
	•ربما ال تكون السندات استثماراً
مناسبا لكم في الحالة التالية:
المصدرة أو مخاطر وقوع حدث إنهاء مبكر
◦إذا لم تكن لديكم رغبة في قبول مخاطر االئتمان الخاصة بالجهة ُ
كيف تعمل السندات؟
سعر الشراء
المصدرة أو ( )2مستثمر حالي في السوق الثاني .وفي كلتا
يُمكن للمستثمر شراء السند سواء ( )1بشكل مباشر من الجهة ُ
ً
وفقا لعدة عوامل
الحالتين ( )1و( )2سالفتي الذكر ،سوف يخضع سعر شراء السند ألسعار العرض بالسوق في وقت المعاملة
المصدرة وأسعار الفائدة بالسوق والتسعير المعروض
المصدرة وهامش االئتمان للجهة ُ
مثل التصنيف االئتماني للجهة ُ
المصدرة للسند ومدة السند وأسعار األوراق المالية المماثلة األخرى في السوق ،من جملة عوامل أخرى.
بواسطة الجهة ُ
مدفوعات الفائدة
فيما يخص سندات المعدل الثابت والعائم ،سوف يُدفع إلى المستثمرين مبالغ فائدة أو كوبونات بشكل دوري (عادة ربع سنوية
ً
المصدرة (بموجب وثائق المنتج) حتى ( )1تاريخ االستحقاق؛ أو ( )2إذا
أو نصف سنوية)
وفقا للموضح في شروط الجهة ُ
انطبقت الحالة ،التاريخ الذي يقع فيه حدث إنهاء مبكر (بموجب وثائق المنتج).
المصدرة مبالغ فائدة أو كوبونات بشكل دوري .ورغم ذلك ،يتم بيع
فيما يخص سندات الكوبونات الصفرية ،لن تدفع الجهة ُ
المصدرة المبلغ األصلي إما في ( )1تاريخ
هذه السندات بخصم من القيمة االسمية (أو المبلغ األصلي للسند) وستدفع الجهة ُ
ً
أوال.
االستحقاق؛ أو ( )2إذا انطبقت الحالة ،التاريخ الذي يقع فيه حدث إنهاء مبكر (بموجب وثائق المنتج) ،أيهما كان
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تسييل السندات
لن يمكن للمستثمرين تسييل سندات المعدل الثابت/العائم أو الكوبونات الصفرية إال ( )1من خالل البيع في السوق الثانوي
أو ( )2في حال االسترداد المبكر للسند (بموجب وثائق المنتج) أو ( )3في حال وقوع حدث إنهاء مبكر (بموجب وثائق المنتج)،
وفي هذه الحالة ربما ال يتلقى المستثمر إال جزءاً من مبلغ استثماره األولي .وفيما عدا ذلك ،يتعين على المستثمرين االحتفاظ
بالسند حتى تاريخ االستحقاق .وعند االستحقاق ،سيتم بشكل عام استرداد السند بقيمته االسمية (أي قيمة المبلغ األصلي
للسند).
العوامل التي تؤثر على أسعار السندات في السوق الثانوي
المصدرة
الجودة االئتمانية للجهة ُ
المصدرة بشكل ملموس ،فإنه من المحتمل أن يتدهور سعر السندات الصادرة عنها.
	•إذا ساءت الجودة االئتمانية للجهة ُ
المصدرة بشكل ملموس ،فإنه من المحتمل أن ترتفع األسعار.
	•إذا تحسنت الجودة االئتمانية للجهة ُ
أسعار الفائدة
	•سوف تنخفض بشكل عام أسعار سندات المعدل الثابت في حال ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق.
	•من المحتمل أن ترتفع األسعار في حال انخفاض أسعار الفائدة بالسوق.
أوضاع السيولة
	•عندما تسوء أوضاع السيولة بشكل ملموس ،فإنه من المحتمل أن تنخفض أسعار السندات وقد ال يُمكن للمستثمرين
بيع السندات بالسعر المتوقع.
عملة السندات
	•إذا كانت السندات بعملة أجنبية وانخفضت تلك العملة بالنسبة للعملة األساسية الخاصة بالمستثمرين ،فإنه ستنخفض
قيمة السند (من حيث العملة األساسية).
	•من المحتمل حدوث النقيض في حال ارتفاع عملة التخصيص.
سيناريو الحالة األسوأ
نظراً ألن السند ليس بوديعة وغير محمي بموجب أي نظام حماية أو تعويض حكومي أو خاص ،فإنكم قد ال تحصلون على
مدفوعات الفائدة أو الكوبونات المتوقعة (إن وجدت) وقد تخسرون جزءً ا من مبلغ استثماركم األولي أو تخسرونه بالكامل إذا
المصدرة في الدفع بخصوص السند أو أشهرت إفالسها.
أخفقت الجهة ُ
الرسوم والمصاريف
يحصل بنك ستاندرد تشارترد على إيرادات تداول من المعامالت في السندات.
المخاطر الرئيسية
قد تتغير مجموعة مخاطر أي منتج تستثمرون فيه خالل مدته .والمخاطر المذكورة فيما يلي هي أمثلة للمخاطر الرئيسية،
ورغم ذلك ينبغي عليكم العلم بأنه ال يمكن لهذه الوثيقة ووثائق المنتج الكشف عن كافة المخاطر المحتملة المتعلقة بأي
سند.
مخاطر السوق
تتوقف قيمة السند على مجموعة مختلفة من عوامل السوق مثل مستوى أسعار الفائدة أو سعر األسهم األساسية للجهة
المصدرة وأسعار الصرف األجنبي والسيولة .والسندات هي أدوات مالية متقلبة وقد
المصدرة والجودة االئتمانية للجهة ُ
ُ
المصدرة .وقد
تتعرض لتقلبات كبيرة في القيمة والمخاطر الكامنة األخرى المرتبطة باألسواق المالية المتعلقة بالجهة ُ
ً
سريعا .وال يشكل األداء في الماضي مؤشراً
ً
ً
موثوقا لألداء المستقبلي.
سريعا مثلما أنها قد ترتفع
تنخفض قيمة السند
مخاطر االستثمار/مخاطر التخلف عن السداد
تتم عادة هيكلة السندات من أجل إعادة المبلغ األصلي إلى أصحاب السندات عند االستحقاق .ورغم ذلك ،تخضع جميع مبالغ
المصدرة
المصدرة لمخاطر االئتمان الخاصة بالجهة ُ
الفائدة والمبالغ األصلية أو أي مبالغ أخرى واجبة الدفع بواسطة الجهة ُ
و/أو وقوع حدث استرداد أو إنهاء مبكر (بموجب وثائق المنتج) .وفي مثل هذه الحاالت ،قد تتعرضون لخسارة بعض من
مبلغ استثماركم األولي أو تخسرونه بالكامل .ويرجى األخذ بعين االعتبار أن األداء في الماضي ال يشكل مؤشراً بشأن األداء
المستقبلي .وسعر أو قيمة السند غير مضمون وسيتعرض للتقلب بمرور الوقت وسيتوقف على جودة االئتمان السائدة
المصدرة أو الضامن (عندما تنطبق الحالة) ،بجانب العوامل األخرى ،في أي مرحلة زمنية.
للجهة ُ
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مخاطر االئتمان
المصدرة والضامن (إذا انطبقت الحالة) .وتشكل السندات
إنكم تتحملون المسؤولية عن كافة مخاطر االئتمان المتعلقة بالجهة ُ
المصدرة والتزامات غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء من جانب الضامن (إذا انطبقت الحالة).
التزامات غير مضمونة على الجهة ُ
المصدرة والضامن (إذا انطبقت الحالة) بالتزامات الدفع المستحقة عليها/عليهما
ويعني ذلك أنكم تعولون على وفاء الجهة ُ
المصدرة و/أو الضامن (إذا انطبقت الحالة) أو عدم الوفاء بالتزاماتها/التزاماتهما
بموجب السندات .وفي حال إفالس الجهة ُ
(بما في ذلك التزامات الدفع) أو اإلخفاق بأي كيفية أخرى ،فإنكم قد ال تحصلون على أي دفعات مستحقة لكم بموجب شروط
السندات؛ بما في ذلك مبلغ استثماركم األولي .وال يشكل التصنيف االئتماني توصية أو ضمانة بشأن الجدارة االئتمانية للجهة
المصدرة و/أو الضامن (إذا انطبقت الحالة) أو مخاطر السندات أو عائداتها أو مالءمتها .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي عليكم العلم
ُ
ً
المصدرة يمكن أن يختلف كثيرا عن التصنيف االئتماني للضامن ومن ثم ينبغي عدم الخلط بين
بأن التصنيف االئتماني للجهة ُ
كال التصنيفين االئتمانيين.
مخاطر السيولة
ربما تكون السندات غير سائلة وغير مصممة لتكون سندات تداول قصيرة األجل .وبالنسبة للسندات التي ال يوجد لها سوق
المصدرة
تداول ثانوي نشط أو سائل ،فإنه يتعين عليكم أن تكونوا مستعدين المتالك هذه السندات لحين ( )1اختيار الجهة ُ
االسترداد المبكر لها أو وقوع حدث إنهاء مبكر أو ( )2استردادها عند االستحقاق .ويعني ذلك أنكم ربما ال يمكنكم بيع السندات
في الوقت المتوقع وبالسعر المتوقع.
مخاطر األسواق الناشئة
المصدرة للسندات يقع مقرها في أسواق نامية أو ناشئة ،فإن االستثمار في السندات قد ينطوي على
عندما تكون الجهات ُ
مخاطر خاصة؛ بما في ذلك المخاطر المرتبطة بعدم اليقين السياسي واالقتصادي والسياسات الحكومية المناوئة والقيود
على االستثمار األجنبي وإمكانية تحويل العمالت وتقلبات سعر الصرف األجنبي واحتمالية انخفاض مستويات اإلفصاح
والتنظيم والشكوك بشأن سن وتفسير وتطبيق القوانين؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكية الخاصة لألصول ونزع الملكية
والتأميم والمصادرة.
مخاطر الصرف األجنبي
ينبغي عليكم العلم بأن السندات يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بمخاطر الصرف األجنبي في حال امتالككم لسندات ُمصدرة
بعمالت أجنبية.
المصدرة
مخاطر اإلنهاء المبكر/االسترداد المبكر/االسترداد من ِقبل الجهة ُ

المصدرة إصدار إخطار
في حال اشتمال شروط السند الواردة في وثائق المنتج على ميزة قابلية لالسترداد ،فإنه يجوز للجهة ُ
ً
المصدرة.
المصدرة ال تخضع ألي التزام بفعل ذلك .ويكون االسترداد
وفقا للتقدير المطلق للجهة ُ
السترداد السند ،لكن الجهة ُ
وفي حال تضمين ميزة القابلية لالسترداد في السند ،فإن وثائق المنتج ستحدد المبلغ الواجب الدفع في مثل هذه الحالة .وربما
تكون عائدات االسترداد أقل بكثير من مبلغ استثماركم األولي.
مخاطر إعادة االستثمار
المصدرة ،فإنه ربما ال يمكنكم إعادة استثمار
عند إنهاء السند ألي سبب مهما يكن ،بما في ذلك استرداده بناءً على اختيار الجهة ُ
المبالغ المستلمة بنفس المعدل أو بنفس العائد في ذلك الوقت.
المخاطر القانونية/التنظيمية
ال يوجد ضمان بأن أي تغيير مستقبلي في القوانين أو اللوائح الحاكمة للسندات لن يؤثر على قيمة السند أو مستوى عائداته أو
إيراداته أو االعتبارات التجارية األخرى المتعلقة بالسند.
المخاطر المحتملة للسندات المعقدة
تختلف السندات المعقدة؛ مثل السندات الدائمة أو السندات القابلة للتحويل أو السندات المشروطة القابلة للتحويل ،عن
السندات البسيطة أو التقليدية في أنها تكون بشكل عام أكثر تعقيداً وتعرض المستثمرين لمخاطر أعلى .وال تتضمن هذه
الوثيقة خصائص ومخاطر تلك السندات .ويتعين على المستثمرين المهتمين باالستثمار في تلك السندات استشارة مدير
العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد من أجل تلقي وفهم معلومات المنتج ومعلومات اإلفصاح عن المخاطر ذات
الصلة بشأن تلك السندات قبل اتخاذ أي قرار بإجراء أي معامالت مرتبطة بتلك السندات.
تعارض المصالح
ينبغي عليكم فهم وقبول هويات األطراف واألدوار التي يلعبونها بخصوص السندات على النحو المفصح عنه في وثائق
المصدرة والجهات التابعة لها مجموعة مختلفة من األدوار بما في ذلك التصرف
المنتج .فعلى سبيل المثال ،قد تلعب الجهة ُ
بصفتها وكيل حساب.
وتتمتع تلك األطراف بالعديد من الصالحيات التقديرية (على سبيل المثال ،صالحية إنهاء أو تعديل شروط السند في ظروف
معينة) والتي قد يكون لها أثر مادي على قيمة وأداء السندات .وعند تنفيذ هذه الواجبات ،من المحتمل أن تكون المصالح
المصدرة والجهات التابعة لها مناوئة لمصالحكم كمستثمر في السندات.
االقتصادية للجهة ُ
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المصدرة أو األطراف األخرى المشاركة
وقد يكون لبنك ستاندرد تشارترد عالقات مصرفية أو عالقات تجارية أخرى مع الجهة ُ
في إصدار السند وقد يشارك من حين آلخر في معامالت متعلقة بالسندات أو األوراق المالية ذات الصلة (أو المشتقات أو
المنتجات األخرى المربوطة بالسند أو األوراق المالية ذات الصلة) لحساب مالكه والحسابات األخرى .وقد يؤثر التداول المذكور
على قيمة السندات أو األوراق المالية ذات الصلة ومن ثم قيمة السندات بكيفية من المحتمل أن تكون مناوئة لمصالحكم
بوصفكم مستثمر في السندات.
مخاطر سعر الفائدة
تتعرض القيمة السوقية للسندات لمخاطر تحرك أسعار الفائدة خالل مدة السندات ومتى تم إنهائها أو بيعها قبل االستحقاق.
فعندما تتحرك أسعار الفائدة ألعلى ،سوف تنخفض قيمة السندات بشكل عام .عالوة على ذلك ،كلما طالت مدة السند ،ازدادت
حساسيته لتغيرات سعر الفائدة.
مخاطر التسوية
المصدرة أو الطرف
ال يتم تحويل مبالغ التسوية النقدية إليكم إال بعد تلقي بنك ستاندرد تشارترد لألموال الخالصة من الجهة ُ
المتعاقد بالسوق .وقد يؤدي ذلك إلى الدفع أو التسليم إليكم فقط بعد تاريخ (تواريخ) الدفع المحدد (المحددة) ،وفي حال إخفاق
المصدرة أو الطرف المتعاقد بالسوق في سداد هذه المدفوعات إلى بنك ستاندرد تشارترد ،فإنكم تتعرضون لمخاطرة
الجهة ُ
خسارة مبلغ استثماركم األولي بالكامل أو خسارة بعضه .ونظراً لحقيقة أن دفعات مبالغ التسوية النقدية ربما تتم معالجتها
من خالل نظام (أنظمة) المقاصة وأمناء الحفظ واألطراف الخارجية األخرى عبر مناطق زمنية مختلفة ،فإن أي دفعة ربما ال
تكون متاحة على الفور في التواريخ ذات الصلة أثناء ساعات العمل المحلية.
مخاطر الرافعة المالية
في حال استخدامكم لرافعة مالية في شراء السند أو في حال تضمين الرافعة المالية في شروط وأحكام السند ،فإنه تزداد
ً
نسبيا في السوق سيكون له أثر بالغ على مبلغ استثماركم األولي
المخاطر التي تواجهونها بشكل كبير .فأي تحرك طفيف
المستند إلى رافعة مالية .ويمكن أن يعمل ذلك لصالحكم أو ضدكم.
أقر وأوافق/نقر ونوافق على ما يلي:
ً
(وفقا
	•يحتفظ البنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام الخاصة بالبنك .وفي حال حدوث ذلك ،سيتيح البنك فترة إخطار
ً
يوما قبل سريان مفعول التغيير (التغييرات) .وسيتم
للمعرف في شروط وأحكام خدمات االستثمار) قدرها ستين ()60
ُ
إرسال رسالة بخصوص التغيير (التغييرات).
	•يحق لي/لنا بفترة تهدئة  /الغاء /انسحاب مدتها خمسة ( )5أيام عمل كاملة بعد توقيع العقد («فترة التهدئة») .وقد شرح
ً
أيضا التنازل عن فترة التهدئة /االلغاء أو االنسحاب  ،وبأنه وبالرغم من ذلك ينبغي علي/علينا
البنك لنا بأنه يحق لي/لنا
الحصول على هذه المهلة لدراسة خصائص المنتج ومخاطره وجوانبه األخرى قبل الشراء.
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القسم 3
بيان الحقائق الرئيسية (“بيان الحقائق الرئيسية”) — الصناديق المشتركة ضمن منتجات االستثمار المختلط (“منتج
االستثمار المختلط”)
ً
أيضا بغرض أن تشكل وثيقة إفصاح عن المخاطر ووثيقة اعرف مخاطر االستثمار بخصوص منتجات
هذه الوثيقة مقدمة
االستثمار المختلط.
يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في ضمان أن تكونوا على دراية كاملة بمخاطر االستثمار التي ينطوي عليها االستثمار في منتج
االستثمار المختلط .وال تتضمن هذه الوثيقة جميع الشروط واألحكام المطبقة على منتج االستثمار المختلط وينبغي أال يتم
ً
ً
شامال لمنتج االستثمار المختلط .وبينما تم بذل كافة أوجه العناية المعقولة عند إعداد هذه الوثيقة ،إال
وصفا
اعتبارها تشكل
أن بنك ستاندرد تشارترد (“البنك”) ال يقبل أي مسؤولية أو التزام إزاء أي أخطاء في الحقائق أو أي رأي معبر عنه في هذه الوثيقة.
مخاطر االستثمار
يخضع منتج االستثمار المختلط لمخاطر االستثمار ،بما في ذلك احتمالية خسارة مبلغ استثماركم األصلي .ويرجى األخذ بعين
االعتبار أن األداء في الماضي ال يشكل مؤشراً على األداء المستقبلي .وال يتم ضمان قيمة أي استثمارات وأي دخل محصول
عليه منها وسيتعرض ذلك للتقلب على مدار الوقت.
مخاطر السيولة
ينبغي عليكم العلم بأن منتج االستثمار المختلط ال يمكن تداوله بشكل سريع في السوق بما يكفي لمنع التعرض لخاسرة أو
ً
دائما سوق ثانوي سائل مما يجعل من الصعب الحصول
تحقيق الربح المخطط له .وربما ال يتوفر لمنتج االستثمار المختلط
على سعر عادل في وقت الشراء أو البيع.
مخاطر الصرف األجنبي
ينبغي عليكم العلم بأن استثماراتكم يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بمخاطر الصرف األجنبي في حال امتالككم لصناديق تستثمر
في أًصول مقيمة بعمالت أجنبية.
أساس التسعير اآلجل
سعر منتج االستثمار المختلط المحدد هو سعر استرشادي حيث أنه يتم تحديده بعد ,وليس قبل ،إغالق السوق المعني
(األسواق المعنية) في ذلك اليوم.
فترة االسترداد ورسوم االسترداد
ً
المصدرة وفقا للتسلسل الزمني الوارد في وثائق منتج االستثمار المختلط.
يتم توفير السيولة في الصندوق بوساطة الجهة ُ
ً
المصدرة.
وسيتم فرض رسوم االسترداد
وفقا لما تحدده الجهة ُ
التبديل بين الصناديق

ً
ً
داخليا .وقد يخضع ذلك لفرض
تبديال
عندما تبيعون أحد الصناديق لشراء آخر من مجموعة الصناديق نفسها ،فإنكم بذلك تجرون
المصدرة.
رسم تبديل يمكن االطالع عليه في وثائق المنتج الخاصة بالجهة ُ
قطع الوقت للمعامالت
جميع األوامر المتعلقة بمعامالت منتجات االستثمار المختلط (بما في ذلك بيع وشراء وتبديل الصناديق) التي يتم تلقيها قبل
المصدرة في اليوم نفسه التخاذ اإلجراء التالي.
الساعة  1:00ظهراً في يوم عمل وبترتيب جيد سيتم توجيهها إلى الجهة ُ
الفرق بين الصناديق مضمونة رأس المال والصناديق محمية رأس المال
ربما يكون المنتج مضمون رأس المال أو محمي رأس المال ،سيتم ذكر ذلك في وثائق المنتج .وتوفر الصناديق مضمونة رأس
ً
ضمانا بشأن رأسمالكم من خالل مؤسسة مالية موثوقة .أما الصناديق محمية رأس المال ،تستثمر في األدوات المالية
المال
ً
ً
اآلمنة لحماية رأس المال ولكن ال توفر ضمانا رأسماليا .ويتم توفير جميع الضمانات/الحماية (إذا انطبقت الحالة) بواسطة
المصدرة المعنية .وال يوفر البنك أي ضمانات/حماية من هذا القبيل بخصوص منتج االستثمار المختلط.
الجهات ُ
المخاطر المحتملة لصناديق التحوط (إذا انطبقت الحالة)
قد يتضمن منتج االستثمار المختلط االستثمار في صناديق التحوط .وتختلف صناديق التحوط عن الصناديق التقليدية من
حيث أنها يمكن أن تطبق استراتيجيات استثمار أكثر مخاطرة من التي يطبقها مدراء الصناديق التقليدية؛ على سبيل المثال يجوز
أن تستخدم رافعة مالية (االقتراض لالستثمار) والتي يمكن أن تعظم من الخسائر المحتملة .ونظراً لطبيعة بعض الحسابات
الفرعية لصناديق التحوط والصناديق المشتركة وتأخيراتها الزمنية ،ربما ال يسمح باالنتقال بين تلك الصناديق أو إعادة التوازن
بينها.
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الضرائب
ً
المصدرة لمنتج
قد يخضع منتج االستثمار المختلط لفرض الضرائب وفقا للقوانين واللوائح المطبقة عليكم أو على الجهة ُ
االستثمار المختلط .وفي مثل هذه الحالة ،يتعين عليكم دفع جميع الضرائب والرسوم والمفروضات الضريبية األخرى الحالية
ً
حاليا في أي وقت بعد ذلك بواسطة أي جهة حكومية أو بواسطة أي دائرة
والمستقبلية مهما تكن طبيعتها التي يتم فرضها
أو هيئة أو جهة سياسية أو سلطة ضرائب أو سلطة أخرى تابعة لها .وال يقدم البنك أي مشورة ضريبية إلى أي مستثمر
أو مستثمر محتمل .وإنكم تتحملون المسؤولية منفردين عن الحصول على مشورتكم الشخصية بشأن التبعات الضريبية
لقراراتكم االستثمارية في ضوء ظروفكم الشخصية؛ بما في ذلك بموجب القوانين واللوائح الضريبية في بلدان إقامتكم أو
جنسيتكم أو مقراتكم أو أي إقليم آخر قد ترتبطون به لألغراض الضريبية ذات الصلة.
المخاطر األخرى
باإلضافة إلى المخاطر الخاصة المذكورة أعاله ،قد يتأثر منتج االستثمار المختلط ،من جملة أشياء أخرى ،بمدة االستحقاق
المصدرة لمنتج االستثمار المختلط والقطاع ذي الصلة .وال يقدم البنك
والعوامل القانونية والتنظيمية والنظرة العامة للجهة ُ
أي ضمان ،صريح أو ضمني ،بأن العمالء سوف يستردون أي مبلغ مستثمر.
إخالء مسؤولية خاص بشأن منتج االستثمار المختلط:
المصدرة لمنتج االستثمار المختلط وال يتحمل أي مسؤولية استئمان بخصوص أي تبعات ،مالية أو غير ذلك،
البنك ليس الجهة ُ
تنشأ عن االكتتاب بخصوص هذه األداة المالية أو اكتسابها.
تحذير :المنتج الموصوف هنا ليس بوديعة .وينبغي عليكم عدم االستثمار فيه ما لم يكن لديكم فهم كامل للمخاطر
المرتبطة به وتكون لديكم رغبة في تحملها .وإذا كان لديكم أي شك بشأن المخاطر المتعلقة بهذا المنتج ،فإنه يمكنكم
الحصول على توضيح من الوسيط أو الحصول على المشورة المهنية المستقلة .وقرار االستثمار هو قراركم الشخصي
وإننا نوصيكم بتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرار استثمار؛ بما في ذلك فهم مدى تعرضكم لخسارة استثماركم األولي بخصوص
موقفكم المالي وخبرتكم االستثمارية وأهدافكم االستثمارية .وتشتمل هذه الوثيقة على موجز مختصر لبعض (وليس
ً
لكل) شروط المنتج وخصائصه وإفصاحات المخاطر وال يُقصد بها أن تشكل موجزاً
شامال .وينبغي عليكم الرجوع إلى
ً
المصدرة للمنتج أو مدير المنتج (“وثائق المنتج”) ،وفقا للموفر أو المتاح
وثائق المنتج ذات الصلة الصادرة عن الجهة ُ
بواسطة البنك ،من أجل االطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج؛ بما في ذلك معاني المصطلحات الرئيسية غير المعرفة
ً
(عامال من خالل
في هذه الوثيقة .وسيتم تسجيل شروط أي معاملة معكم في إخطار تأكيد الحق يُرسله إليكم البنك
أحد فروعه أو الكيانات التابعة له) .ولم تتم مراجعة محتويات هذه الوثيقة بواسطة أي سلطة رقابية .وإذا لم تكن اللغة
اإلنجليزية لغتكم المفضلة ،فإنه يُرجى التحقق من مدير العالقة أو ممثل الفرع المتعامل معكم عما إذا كانت هذه الوثيقة
ووثائق المنتج األخرى المتعلقة بهذا المنتج متاحة بلغتكم المفضلة .وتكون بعض وثائق المنتج متاحة باللغة اإلنجليزية
فقط .وإذا كان هذا هو الحال ولم تتمكنوا من فهم محتويات هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى من وثائق المنتج فيما يتعلق
بهذا المنتج ،فإنه ينبغي عليكم عدم االستثمار في هذا المنتج .وأي ترجمات لوثائق المنتج يتم تقديمها لكم ألغراض تيسير
الرجوع فقط وفي حال وجود أي تعارض بين الترجمة والنسخة اإلنجليزية األصلية ،فإنه تسود النسخة اإلنجليزية .وعندما
يزودكم مدير العالقة أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد المتعامل معكم بنسخة من ترجمة ألي وثيقة منتج يُرجى التأكد
ً
أيضا من حصولكم على نسخة من النسخة اإلنجليزية األصلية.
أقر وأوافق/نقر ونوافق على ما يلي:
المصدرة لمنتج االستثمار المختلط وأنه سيتصرف بصفته وكيلي/وكيلنا لمساعدتي/لمساعدتنا في
	•البنك ليس الجهة ُ
شراء أو بيع (حسب مقتضى الحال) منتج االستثمار المختلط وأن البنك ال يتحمل أي مسؤولية أمامي/أمامنا بخصوص
المصدرة لمنتج االستثمار المختلط
منتج االستثمار المختلط .وأتفهم/نتفهم أن البنك قد يحصل على عمولة من الجهة ُ
و/أو قد يفرض رسوم مبيعات مقدمة تصل إلى .٪5
المصدرة لمنتج االستثمار
	•استثماري/استثمارنا في منتج االستثمار المختلط يخضع لشروطه وأحكامه الصادرة عن الجهة ُ
المختلط.
	•قرأت وفهمت/قرأنا وفهما شروط عميل بنك ستاندرد تشارترد وشروط وأحكام خدمات االستثمار وأتفهم/نتفهم أن
هذه الشروط واألحكام سوف تحكم عالقتي/عالقتنا مع البنك بخصوص منتج االستثمار المختلط.
	•أتفهم/نتفهم أن حسابي/حسابنا سيتم الخصم منه عند تسليم نموذج إجراءات خدمات االستثمار ووثيقة بيان الحقائق
الرئيسية هذه.
ً
وفقا لتقديره المطلق رفض االلتزام بأي تعليمات تكون ،في رأي البنك ،غير واضحة أو غامضة أو ستتسبب
	•يحق للبنك
أو ربما تتسبب للبنك في مخالفة أي قوانين أو لوائح مطبقة (سواء أكان لها أم لم يكن لها أثر قانوني وملزم) وال يتحمل
البنك أي مسؤولية أمامي/أمامنا نتيجة لرفضه التصرف في مثل هذه الظروف.
	•أتفهم/نتفهم أنه ينبغي علي/علينا الحصول على المشورة القانونية و/أو المالية المستقلة بشأن منتج االستثمار
ً
ضروريا .وأؤكد/نؤكد كذلك تلقي وقراءة وفهم ورقة (أوراق) الشروط و/أو ورقة (أوراق)
المختلط ،إذا رأيت/رأينا ذلك
الحقائق الخاصة بهذا االستثمار.
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ً
(وفقا
	•يحتفظ البنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام الخاصة بالبنك .وفي حال حدوث ذلك ،سيتيح البنك فترة إخطار
ً
يوما قبل سريان مفعول التغيير (التغييرات) .وسيتم
للمعرف في شروط وأحكام خدمات االستثمار) قدرها ستين ()60
ُ
إرسال رسالة بخصوص التغيير (التغييرات).
	•يحق لي/لنا بفترة تهدئة  /الغاء /انسحاب مدتها خمسة ( )5أيام عمل كاملة بعد توقيع العقد («فترة التهدئة») .وقد شرح
ً
أيضا التنازل عن فترة التهدئة /االلغاء أو االنسحاب  ،وبأنه وبالرغم من ذلك ينبغي علي/علينا
البنك لنا بأنه يحق لي/لنا
الحصول على هذه المهلة لدراسة خصائص المنتج ومخاطره وجوانبه األخرى قبل الشراء.

القسم 4

بيان الحقائق الرئيسية – صناديق التحوط

ً
أيضا كوثيقة إفصاح عن المخاطر ووثيقة «اعرف مخاطر استثمارك» بخصوص صناديق التحوط .ويجب
تعتبر هذه الوثيقة
قراءتها إلى جانب بيان الحقائق الرئيسية للصناديق المشتركة.
خصائص المن َتج
ما المقصود بصندوق التحوط؟
ً
عادة مراكز استثمارية طويلة وقصيرة األمد على حد سواء ،ويعتمد على المراجحة
	•برنامج استثمار جماعي يمكن أن يأخذ
ً
تقريبا في أي أسواق يتوقع
وشراء وبيع األوراق المالية المقدرة بأقل من قيمتها وتداول المشتقات المالية واالستثمار
ً
مكاسبا فيها.
◦يتمثل الهدف الرئيسي لمعظم صناديق التحوط في تحقيق:
	–عائدات جذابة
	–بدرجة ارتباط أقل مع أسواق األسهم
ّ
ً
نسبيا
وتقلب قليل
	–
ً
غالبا ما تكون إدارة مخاطر التطورات السلبية من االعتبارات الرئيسية لمديري صناديق التحوط.
	•
ً
غالبا ما يحاول مدير صندوق التحوط عزل مصدر عائدات معقد معين يُسمى بعالوة المخاطر ويعتمد على خبرته للتداول
	•
ضمن ظروف هذه المخاطر وتحقيق العائدات.
ً
ً
كليا.
جزئيا أو
	•صناديق التحوط هي من َتج تحيط فيه المخاطر برأس المال ،إذ قد تخسر مبلغ استثمارك
المصطلحات الشائعة حول صناديق التحوط:
المشرف

جهة مستقلة مسؤولة عن تقدير قيمة الصندوق في مواعيد االكتتاب واالسترداد .وهي تفيد
كمجموعة عيون مستقلة وحيادية تراقب األنشطة االستثمارية في الصندوق وكذلك التحركات
ً
أن المدير يعطي جميع المستثمرين تقديراً
عادال لقيمة أصولهمّ ،
النقدية للتأكد من ّ
وأن األنشطة
واالستثمارات التي يبلغ المدير عميله عنها صحيحة ودقيقة.

التدقيق والمدقق

ً
سنويا للتأكد من ّ
أن الحسابات وتقديرات القيمة التي يصدرها المدير
ينبغي إجراء تدقيق مستقل
عادلة ودقيقة وغير مضللة .ويعمل المدقق عن كثب مع مشرف الصندوق والجهات المقابلة
للصندوق والصندوق ذاته للتأكد من إجراء تدقيق شامل ومن ّ
أن التقديرات والحسابات تعطي
صورة صحيحة عن أسعار وأنشطة الصندوق.

أمين الحفظ

ً
عادة) تتولى مسؤولية حفظ وحماية األصول المالية
مؤسسة مالية متخصصة (بنك
الحقا) كأمين حفظ ووسيط رئيسي معاً،
ً
ً
وغالبا ما يعمل الوسطاء الرئيسيون (انظر
للصندوق.
ً
دائما.
ولكن ليس

التراجع

ً
غالبا بمصطلح من الذروة
الفارق بين أعلى وأدنى قيمة أصول صافية في الصندوق (يُشار إليه
إلى الحضيض) كنسبة مئوية.

المعادلة

ً
أيضا المحاسبة المتسلسلة) .تطبق
نوع من أنواع المحاسبة تستخدمه صناديق التحوط (انظر
المعادلة قيمة أسهم متساوية على جميع األسهم الصادرة عن الصندوق .وعند وجود اكتتاب
إضافي في الصندوق ،يُصدر المزيد من األسهم بآخر قيمة صافية لألصول .ولتفادي إضعاف
المستثمرين القائمين ،يُصدر عدد قليل ومناسب من األسهم ألولئك المستثمرين للتأكد من
بقاء قيمة استثمارهم على حالها بدون أي تغيير.
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البوابات

آلية يعيق المدير من خاللها استردادات المستثمرين خالل فترة استرداد معينة .ويمكن إنشاء
هذه البوابات لضمان تسييل منظم لألصول إذا قرر عدد كبير من المستثمرين االسترداد في
الوقت ذاته ،أو حين يكون من الصعب تحديد القيمة الصحيحة ألصول الصندوق .وينبغي
استخدام البوابات لحماية المستثمرين الذين يختارون البقاء في الصندوق ،أو لحماية تقدير
قيمة أصول المستثمرين.

اإلقفال التام

ً
وعادة في بداية االستثمار.
حين ُتحظر حقوق المستثمرين في االسترداد خالل فترة محددة،
ويعني اإلقفال التام لمدة سنة واحدة ّ
أن المستثمر ال يستطيع استخدام حقه في االسترداد
خالل أول سنة الستثماره.

المنسوب األعلى

يضمن المنسوب األعلى عدم قدرة المدير على تحصيل رسوم الحوافز إال إذا تجاوز ،أو إلى أن
يتجاوز ،أداء الصندوق أعلى قيمة أصول صافية تم تحقيقها في أي سنة مالية سابقة .وبالتالي،
إذا ُقدّ ر أن ينخفض صافي قيمة األصول إلى ما دون المنسوب األعلى ،ال ُتدفع رسوم الحوافز
إلى أن يتعافى الصندوق ويتجاوز المنسوب األعلى السابق.

االحتجاز

يحق احتجاز نسبة مئوية من استرداد األصول لفترة زمنية محددة في وقت االسترداد ،وذلك
كاف لمشرف الصندوق أو المدقق للتحقق من تقدير قيمة الصندوق
للتأكد من إعطاء وقت
ٍ
في تاريخ التقدير من أجل ضمان عدم تقدير عائدات االسترداد بأقل أو أكثر من قيمتها.

معدل العائق

حد أدنى لعائد الصندوق قبل أن يبدأ المدير بتحصيل رسوم الحوافز (أتعاب األداء) .ويعني معدل
العائق البالغ  %5أنه يجب أن يحقق الصندوق عائدات تزيد عن  %5قبل أن يبدأ المدير بكسب
رسوم الحوافز.

صافي قيمة األصول

يحق حساب صافي قيمة األصول في الصندوق كلما رغب المدير بذلك بحيث تتضمن هذه
العملية تقدير قيمة جميع األوراق المالية واألصول وااللتزامات المتعلقة بالصندوق .وهذا
ّ
يمكن مدير الصندوق من تحديد المبلغ الذي جناه أو خسره عبر تتبّع صافي قيمة األصول.
األمر
ً
وفي أوقات االكتتاب واالسترداد ،يتحقق مشرف الصندوق أيضا من صافي قيمة األصول في
الصندوق.

فترة اإلخطار

فترة زمنية تسبق يوم االسترداد وعندها يجب أن يخطر المستثم ُر المدي َر برغبته في االسترداد.
ً
ً
شهريا في الصندوق ورغب المستثمر
يوما أنه إذا كان التعامل
وتعني فترة اإلخطار البالغة 60
في االسترداد بنهاية شهر مارس ،يجب عليه أن يطلب استرداده في يوم العمل األخير من شهر
يناير أو قبل ذلك.

الوسيط الرئيسي

بنك استثماري يقدم مجموعة من الخدمات لصناديق التحوط مثل إقراض األوراق المالية
ً
عالوة على ذلك ،يمكن أن يقدم الوسيط
صاف.
والنقد لكي تتمكن من االستثمار على أساس
ٍ
الرئيسي خدمات استشارية أخرى كالمساعدة في جذب المستثمرين .وتعرض معظم البنوك
االستثمارية الكبرى خدمة الوسيط الرئيسي ،ومنها غولدمان ساكس وجي بي مورغان ودويتشه
بنك (هذه القائمة غير شاملة).

المحاسبة المتسلسلة

ً
غالبا عند حساب صافي قيمة األصول.
نوع من أنواع المحاسبة تستخدمه صناديق التحوط
والمحاسبة المتسلسلة أو متعددة السالسل هي طريقة يصدر الصندوق من خاللها عدة
سالسل من األسهم ،ليس بالضرورة بذات قيمة األصول الصافية .وفي كل وقت اكتتاب،
ُتصدر سلسلة جديدة من األسهم لجميع المستثمرين الذين استثمروا في وقت االكتتاب ذاك.
وهذا األمر يجعل من السهل جداً حساب رسوم الحوافز.

الجيب الجانبي

ً
عادة لفصل االستثمارات غير السائلة عن
حسابات منفصلة في صندوق التحوط ُتستخدم
ً
ً
وقتا أطول للتسييل وبالتالي إذا قام
عادة
االستثمارات السائلة .وتستغرق الجيوب الجانبية
مستثم ٌر باالسترداد من أحد الصناديق ال يحق له استالم عائدات من الجيب الجانبي إال إذا تم ،أو
إلى أن يتم ،تحويل تلك األصول إلى نقد.

يسر
اإلقفال ُ
الم ّ

حين تخضع حقوق المستثمرين في االسترداد إلى رسم إذا قرروا االسترداد خالل فترة معينة.
ويعني اإلقفال الميسر لمدة سنة واحدة مع غرامة بنسبة  %5أنه يجب على المستثمر الراغب
في االسترداد خالل أول سنة الستثماره أن يدفع إلى الصندوق  %5من قيمة أصوله الخاضعة
لإلدارة في الصندوق .وتوجد هذه اآللية لتعويض المستثمرين اآلخرين في الصندوق ممن
يعانون حين يجبر االسترداد المبكر المدي َر على بيع مراكز استثمارية معينة في سوق تتجه
أسعارها للهبوط من أجل دفع قيمة االسترداد .ومن الجدير بالذكر ّ
أن دفعة الغرامة تذهب إلى
الصندوق وليس إلى المدير.

التعليق

يحق تعليق صافي قيمة األصول في الصندوق حين يكون من الصعب تحديد قيمة أصول
الصندوق .وفي هذا الوقت ،سيكون الصندوق بال سعر وبالتالي ال يمكن االسترداد منه أو
االكتتاب فيه.
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المخاطر الرئيسية
تمثل المخاطر المدرجة أدناه المخاطر الرئيسية ،ورغم ذلك يجب عليكم االنتباه إلى ّ
أن هذه الوثيقة ووثائق المنتج ال يمكن أن
تفصح عن جميع المخاطر المحتملة المتعلقة بهذه األدوات.
1-1

المخاطر العامة

تقوم برامج االستثمار الجماعي ،كصناديق التحوط ،باستثمار األموال التي يدفعها لها المكتتبون على الوحدات أو األسهم في برامج
االستثمار الجماعي ضمن أنواع مختلفة من االستثمارات التي تنص عليها وثائق طرح االكتتاب أو الوثائق التأسيسية الخاصة بها.
ولهذا السبب ،ستواجهون المخاطر والعائدات المرتبطة بطبيعة األدوات المالية التي يستثمر فيها برنامج االستثمار الجماعي ،بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
	1-1-1مخاطر السوق – ستنخفض قيمة االستثمار بسبب التحركات في عوامل السوق ،وهذا األمر سيؤثر على صافي قيمة
األصول في برنامج االستثمار الجماعي.
	2-1-1المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسهم – قد تتقلب أسواق األسهم بدرجة كبيرة مع ارتفاع األسعار وانخفاضها بحدة،
وهذا األمر سيؤثر على صافي قيمة األصول في برنامج االستثمار الجماعي.
	3-1-1المخاطر المرتبطة باالستثمار في سندات الدين – ستعتمد قيمة االستثمارات على (إلى جانب أمور أخرى) أسعار الفائدة
المصدرة واعتبارات السيولة .وقد تستثمر بعض برامج االستثمار الجماعي في
في السوق والجودة االئتمانية للجهة ُ
ً
ً
ً
(مقارنة بسندات الدين ذات المرتبة االستثمارية)،
نسبيا
مرتفعا
سندات دين عالية اإليرادات قد يكون مستوى الدخل فيها
ولكن مخاطر اإلهالك والتحويل إلى نقد في خسائر رأس المال على هذه السندات ستكون أعلى بكثير مما هي عليه
بالنسبة لسندات الدين ذات اإليرادات األقل.
	4-1-1مخاطر العمالت – نظراً ّ
ألن االستثمارات التي يحتفظ بها برنامج االستثمار الجماعي قد تكون ُمقوّ مة بعمالت مختلفة
ً
ّ
سلبا باللوائح المنظمة لصرف العمالت أو تغيرات أسعار
فإن برنامج االستثمار الجماعي قد يتأثر
عن عملته األساسية،
الصرف بين هذه العملة المرجعية والعمالت األخرى .وقد تؤثر تغيرات أسعار صرف العمالت على قيمة الوحدات في
برنامج االستثمار الجماعي ،كما أنها قد تؤثر على قيمة األرباح والحصص التي يكسبها برنامج االستثمار الجماعي.
	5-1-1مخاطر المرتبة االستثمارية – تستثمر بعض برامج االستثمار الجماعي في سندات الدين ذات المرتبة االستثمارية والتي،
المصدرة لسندات الدين وقد يتعرض تصنيفها إلى
مثل أنواع أخرى من سندات الدين ،تشتمل على مخاطر ائتمانية للجهة ُ
تخفيضات من ِقبل وكاالت التصنيف.
	6-1-1مخاطر االستثمار في األدوات المشتقة – تستثمر بعض برامج االستثمار الجماعي في األدوات المشتقة التي يمكن أن
تشتمل على مخاطر إضافية ملموسة مثل مخاطر الجهة المقابلة أو مخاطر االئتمان والسيولة .وقد تستخدم بعض
األدوات المشتقة الرافعة المالية التي يمكن أن تسبب تقلبات أكبر.
	7-1-1مخاطر التركيز على الدول – ستكون برامج االستثمار الجماعي التي تستثمر في دولة واحدة أو عدد محدود من الدول معرضة
ً
مقارنة بالبرنامج الذي
أكثر لمخاطر السوق والمخاطر السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية لتلك الدولة  /الدول
يعمل على تنويع المخاطر ضمن عدة دول.
ً
نسبيا من االستثمارات ،أو التي
	8-1-1مخاطر التركيز على الحيازات – تتعرض برامج االستثمار الجماعي التي تستثمر في عدد قليل
قد تكون مركزة على قطاع محدد ،إلى مخاطر تركيز أعلى.
ً
ً
كليا بالطرق المذكورة أعاله في األسواق
جزئيا أو
	9-1-1مخاطر األسواق الناشئة – تستثمر بعض برامج االستثمار الجماعي
ً
تقلبا ومعرضة لمخاطر سياسية واقتصادية أكبر.
الناشئة التي قد تكون أكثر
	10-1-1مخاطر السيولة – قد يلزم بيع استثمارات يحتفظ بها برنامج االستثمار الجماعي في حال عدم توفر نقود كافية لتمويل
استردادات المستثمرين من البرنامج .وإذا كان حجم التصرفات كبيراً بدرجة كافية ،أو كانت السوق غير سائلة ،توجد خطورة
ً
بأن االستثمارات قد ال ُتباع أو ّ
متمثلة ّ
سلبا على صافي قيمة األصول في البرنامج.
أن السعر الذي ُتباع به قد يؤثر
	2-1الصناديق غير التقليدية (صناديق التحوط)
ً
ّ
أشكاال قانونية متنوعة كالشركات أو الشراكات االستثمارية) تختلف عن صناديق
إن الصناديق غير التقليدية (التي يمكن أن تأخذ
االستثمار التقليدية مثل صناديق األسهم أو الدخل الثابت من ناحية أسلوب االستثمار فيها .ويُعدّ صندوق التحوط من األنواع
الشائعة للصناديق غير التقليدية .وفيما يلي بعض الخصائص الشائعة للصناديق غير التقليدية ومخاطر االستثمار فيها:
	1-2-1تمتلك الصناديق غير التقليدية سيولة وقابلية تداول متغيرة ،وقد يكون لها حقوق اكتتاب واسترداد محدودة مع فترات
ً
غالبا ما يُسمح بعمليات اإلصدار واالسترداد في الصندوق على أساس شهري أو ربع
إخطار مطولة (على سبيل المثال،
ّ
سنوي أو سنوي فقط) .وفترات الحيازة الثابتة شائعة ،كما أن عمليات التسييل قد تمتد لسنوات؛
ً
غالبا إلى تحقيق عائد مطلق ضمن ظروف السوق المتغيرة؛
 2-2-1يهدف الصندوق
ً
	أحيانا ،يحمل الصندوق مستويات عالية جداً من المخاطر وقد يحصل على رافعة مالية كبيرة من استثمار رأس المال
3-2-1
المقت َرض؛
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ً
	غالبا ما يستخدم الصندوق مشتقات مالية ،سواء للتحوط أو لالستثمار أو المضاربة؛
4-2-1
	5-2-1قد يكون الصندوق قادراً على تنفيذ عمليات البيع على المكشوف؛
ً
خاضعا ألي قيود على أنواع االستثمار أو األسواق أو طرق التداول ،واالستراتيجيات التي يتبعها
	6-2-1قد ال يكون الصندوق
الصندوق قد تكون مضاربة بطبيعتها؛
	7-2-1قد يحتاج الصندوق إلى حد أدنى مرتفع لمبلغ االستثمار؛
	8-2-1يقع مقر العديد من الصناديق غير التقليدية في مناطق «بحرية» حيث تخضع لقوانين ورقابة أقل صرامة وفي المقابل
ً
ً
مقارنة بالصناديق التقليدية .ال يوجد أي ضمان لقابلية تنفيذ الحقوق القانونية
نسبيا للمستثمرين
توفر حماية أضعف
للمستثمرين ،وكذلك قد توجد مخاطر أخرى مرتبطة بالتنظيم األضعف لهذه الصناديق .على سبيل المثال ،قد يمتلك
الصندوق أنظمة تشغيل وإجراءات تدقيق رديئة أو غير مناسبة؛
	9-2-1الشفافية – نظراً لقلة أو انعدام تغطية األسواق العامة ،يجب عليكم االعتماد على مدير االستثمار للحصول على
المعلومات الدورية ،وقد يتأخر وصول هذه المعلومات؛
	10-2-1مخاطر التركيز – يمكن أن تركز االستراتيجيات على عدد قليل من الحيازات ،وأداء حيازة واحدة أو مجموعة صغيرة من
الحيازات قد يؤثر كثيراً على األداء؛
	11-2-1مخاطر األشخاص الرئيسيين – قد تعتمد االستراتيجية على شخص واحد أو عدد قليل من األشخاص ،ومغادرة أي شخص
رئيسي (أو أشخاص رئيسيين) قد تؤثر على األداء؛
	12-2-1ال يُعدّ األداء في الماضي مؤشراً لألداء المستقبلي؛
	13-2-1يمكن أن تعتمد استراتيجيات االستثمار على مراقبة نماذج وأنماط إحصائية من الماضي قد ال تتكرر في المستقبل؛
ً
عادة غرامة على االنسحاب المبكر.
ُ 	14-2-1تطبق
ً
شرطا ينص على ّ
أن الوحدات التي يُحتفظ بها لمدة تقل عن 365
على سبيل المثال ،إذا تضمنت وثائق طرح االكتتاب في الصندوق
ً
يوما تخضع القتطاع نسبته  %5من صافي قيمة األصول لكل وحدة وبالتالي يمكن أن تكون الحسابات على النحو المبين أدناه.
ً
ولالطالع على التفاصيل ،ارجعوا دائما إلى وثائق طرح االكتتاب في الصندوق.
البيان

تاريخ االكتتاب
 /االسترداد /
التداول

التفاصيل

المبلغ

االستثمار األولي
(االكتتاب)

 1يناير 2022

شراء  100وحدة بقيمة أصول صافية قدرها  10دوالر.

1.000 = 10*100دوالر
أمريكي

سيناريو االسترداد
رقم 1

 30نوفمبر 2022

يُطبق رسم استرداد بنسبة  %5على صافي قيمة األصول عند = 9.5*100
950دوالر أمريكي
االسترداد.

سيناريو االسترداد
رقم 2

 30نوفمبر 2022

سيناريو االسترداد
رقم 3

 30نوفمبر 2022

صافي قيمة األصول في تاريخ االسترداد 10 :دوالر
الحساب10 :دوالر أمريكي –  9.5 = 10*%5دوالر

ُتسترد  100وحدة بقيمة أصول صافية قدرها  9.5دوالر.
يُطبق رسم استرداد بنسبة  %5على صافي قيمة األصول عند = 8.55*100
855دوالر أمريكي
االسترداد.
صافي قيمة األصول في تاريخ االسترداد 9 :دوالر
الحساب9 :دوالر أمريكي –  8.55 = 9*%5دوالر

ُتسترد  100وحدة بقيمة أصول صافية قدرها  8.55دوالر.
يُطبق رسم استرداد بنسبة  %5على صافي قيمة األصول عند = 10.45*100
1.045دوالر
االسترداد.
أمريكي
صافي قيمة األصول في تاريخ االسترداد 11 :دوالر
الحساب11 :دوالر أمريكي –  10.45 =11*%5دوالر

ُتسترد  100وحدة بقيمة أصول صافية قدرها  10.45دوالر.
سيناريو االسترداد في أو بعد  1يناير
2023
رقم 4

ال يُطبق أي رسم على االسترداد.
صافي قيمة األصول في تاريخ االسترداد 10 :دوالر

ُتسترد  100وحدة بقيمة أصول صافية قدرها  10دوالر.
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1.000 = 10*100دوالر
أمريكي

تشتمل االستثمارات في الصناديق غير التقليدية على درجة عالية من المخاطرة .وقبل قيامكم بأي استثمارات ،يجب عليكم
الحصول على مشورة مستقلة بشأن المخاطر المحددة المشمولة وإجراء دراسة متأنية لمذكرة المعلومات واتفاقية االكتتاب
ذات الصلة وغيرها من المعلومات عن االستثمارات.
تحذير :المنتج الموصوف هنا ليس عبارة عن وديعة .وينبغي عليكم عدم االستثمار فيه ما لم يكن لديكم فهم كامل
للمخاطر المرتبطة به وأن يكون لديكم رغبة في تحملها .وإذا كان لديكم أي شك بشأن المخاطر المتعلقة بهذا المنتج ،فإنه
يمكنكم الحصول على توضيح من الوسيط أو الحصول على المشورة المهنية المستقلة .وقرار االستثمار هو قراركم
الشخصي وإننا نوصيكم بتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرار استثمار؛ بما في ذلك فهم مدى تعرضكم لخسارة استثماركم
األولي بخصوص موقفكم المالي وخبرتكم االستثمارية وأهدافكم االستثمارية .وتشتمل هذه الوثيقة على موجز مختصر
ً
لبعض (وليس لكل) شروط المنتج وخصائصه وإفصاحات المخاطر وال يُقصد بها أن تشكل موجزاً
شامال .وينبغي عليكم
ً
المصدرة للمنتج أو مدير المنتج («وثائق المنتج») ،وفقا لما هو
الرجوع إلى وثائق المنتج ذات الصلة الصادرة عن الجهة ُ
متوفر أو متاح بواسطة البنك ،من أجل االطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج؛ بما في ذلك معاني المصطلحات الرئيسية
ً
(عامال
غير المعرفة في هذه الوثيقة .وسيتم تسجيل شروط أي معاملة معكم في إخطار تأكيد الحق يُرسله إليكم البنك
من خالل أحد فروعه أو الكيانات التابعة له) .ولم تتم مراجعة محتويات هذه الوثيقة بواسطة أي سلطة رقابية .وإذا لم
تكن اللغة اإلنجليزية لغتكم المفضلة ،فإنه يُرجى التحقق من مدير العالقات أو ممثل الفرع المتعامل معكم عما إذا كانت
هذه الوثيقة ووثائق المنتج األخرى المتعلقة بهذا المنتج متاحة بلغتكم المفضلة .وتكون بعض وثائق المنتج متاحة
باللغة اإلنجليزية فقط .وإذا كان هذا هو الحال ولم تتمكنوا من فهم محتويات هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى من وثائق
المنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ،فإنه ينبغي عليكم عدم االستثمار في هذا المنتج .وأي ترجمات لوثائق المنتج يتم تقديمها
لكم ألغراض تيسير الرجوع فقط وفي حال وجود أي تعارض بين الترجمة والنسخة اإلنجليزية األصلية ،فإنه تسود النسخة
اإلنجليزية .وعندما يزودكم مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد المتعامل معكم بنسخة من ترجمة ألي
ً
أيضا من حصولكم على نسخة من النسخة اإلنجليزية األصلية.
وثيقة منتج ،يُرجى التأكد
أقر وأوافق  /نقر ونوافق على ما يلي:
المصدرة للمنتج وسيتصرف بصفته وكيلي  /وكيلنا لمساعدتي  /لمساعدتنا في شراء أو بيع المنتج
	•البنك ليس الجهة ُ
(حسب مقتضى الحال) وال يتحمل البنك أي مسؤولية تجاهي  /تجاهنا بخصوص المنتج.
المصدرة للمنتج.
	•يخضع استثماري  /استثمارنا في المنتج لشروطه وأحكامه الصادرة عن الجهة ُ
ُ
ُ
وفهمت  /قرأنا وفهمنا شروط عميل البنك وشروط وأحكام خدمات االستثمار وأتفهم  /نتفهم ّ
أن هذه الشروط
قرأت
	•
واألحكام تنظم عالقتي  /عالقتنا مع البنك بخصوص المنتج.
	•سيتم الخصم من حسابي  /حسابنا عند تسليم  /قبول نموذج إجراءات خدمات االستثمار و/أو وثيقة بيان الحقائق الرئيسية
هذه.
ً
وفقا لتقديره المطلق رفض االلتزام بأي تعليمات تكون ،في رأي البنك ،غامضة أو غير واضحة أو ستتسبب
	•يحق للبنك
أو ربما تتسبب للبنك في مخالفة أي قوانين أو لوائح مطبقة (سواء أكان لها أو لم يكن لها أثر قانوني وملزم) وال يتحمل
ً
نتيجة لرفضه التصرف في مثل هذه الظروف.
البنك أي مسؤولية تجاهي  /تجاهنا
ً
ُ
ضروريا .وأؤكد
رأيت  /رأينا ذلك
علي  /علينا الحصول على المشورة القانونية و/أو المالية المستقلة بشأن المنتج إذا
	•ينبغي
ّ
 /نؤكد كذلك تلقي وقراءة وفهم ورقة (أوراق) الشروط و/أو ورقة (أوراق) الحقائق الخاصة بهذا االستثمار.
	•موافقة هيئة السلع واألوراق المالية على الترويج للصندوق داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ال تمثل توصية للشراء
أو االستثمار في الصندوق ،وال يحق تحميل هيئة السلع واألوراق المالية أي مسؤولية عن أي تقصير من جانب أي من
األطراف المعنيين في الصندوق في تنفيذ مهامهم وواجباتهم أو دقة ونزاهة البيانات الواردة في نشرة االكتتاب الخاصة
ً
وفقا ألدوار وواجبات كل طرف.
بالصندوق .وتظل هذه المسؤولية منوطة باألطراف المحددين في نشرة االكتتاب
	•يحتفظ البنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام الخاصة به .وفي حال حدوث ذلك ،سيتيح البنك فترة إخطار قدرها ستون
ً
ً
وفقا لما هو منصوص عليه في شروط وأحكام خدمات االستثمار ،قبل سريان مفعول التغيير (التغييرات).
يوما،
()60
وسيتم إرسال رسالة بخصوص التغيير (التغييرات).
	•يحق لي  /لنا الحصول على فترة تهدئة مدتها خمسة ( )5أيام عمل كاملة بعد توقيع العقد («فترة التهدئة») .وقد شرح
ً
علي  /علينا الحصول على هذه
أيضا التنازل عن فترة التهدئة ،وأنه بالرغم من ذلك ينبغي
البنك لي  /لنا أنه يحق لي  /لنا
ّ
المهلة لدراسة خصائص المنتج ومخاطره وجوانبه األخرى قبل الشراء.
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إخالء مسؤولية عام بشأن الوثيقة بالكامل
إخالء مسؤولية عام
هذه الوثيقة صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد ،وهي شركة مصرح لها من ِقبل الهيئة التنظيمية العليا بالمملكة المتحدة ()PRA
وخاضعة لرقابة هيئة السوك المالي والهيئة التنظيمية العليا بالمملكة المتحدة .وال تشكل هذه الوثيقة نشرة اكتتاب ولم ولن
يتم اتخاذ أي إجراء في أي اختصاص قضائي للسماح بإجراء طرح عام (باستثناء ما يكون في الظروف التي ستؤدي إلى االمتثال
للقوانين واللوائح المطبقة) .وهذه الوثيقة مقدمة ألغراض المناقشة فقط وال تشكل أي مشورة أو عرض أو توصية أو حض
ألي شخص إلبرام أي معاملة أو تبني أي استراتيجية تحوط أو تداول أو استثمار وال تشكل أي توقع بالتحركات المستقبلية المحتملة
في المعدالت أو األسعار أو أي إقرار بأن أي تحركات مستقبلية من هذا القبيل ستتجاوز تلك الموضحة في أي مثال توضيحي.
ال يقدم البنك أي إقرار أو تعهد من أي نوع ،صريح أو ضمني أو تشريعي ،بخصوص هذه الوثيقة أو أي معلومات واردة في هذه
الوثيقة أو مشار إليها فيها .ويتم توزيع هذه الوثيقة بناءً على التفاهم الصريح بأنه بينما المعلومات الواردة فيها يُعتقد أنها
موثوقة إال أنها لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل من جانبنا .وهذه الوثيقة مقدمة ألغراض التعميم العام وألغراض
المعلومات فقط ولم يتم إعدادها لتكون مناسبة لشخص معين أو فئة معينة من األشخاص ولم يتم إعدادها بوصفها مشورة
استثمار ألي شخص (أشخاص) من هذا القبيل .ويتعين على المستثمرين المحتملين الحصول على المشورة من مستشار مالي
بشأن مالءمة أي استثمار مع األخذ في االعتبار هذه العوامل قبل إبرام أي تعهد باالستثمار في أي استثمار .وال يقبل البنك أي
ً
مسؤوال عن أي خسارة أو أضرار ناشئة بشكل مباشر أم غير مباشر (بما في ذلك الخسارة أو األضرار الخاصة
مسؤولية ولن يكون
أو العارضة أو االستتباعية) عن استخدامكم لهذه الوثيقة ،مهما كانت كيفية نشوئها ،وبما في ذلك أي خسارة أو أضرار أو نفقات
ناشئة عن ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي خلل أو خطأ أو نقص أو خلل أو عدم دقة في هذه الوثيقة أو محتوياتها أو الخدمات ذات
الصلة أو نتيجة أي عدم توفر للوثيقة أو أي جزء منها أو أي من محتوياتها أو الخدمات ذات الصلة.
ال تكون الشروط االسترشادية كاملة ونهائية وتخضع لمزيد من المناقشة والتفاوض .وتخضع شروط المعاملة المبرمة لوثائق
المنتج المطبقة وسيتم تسجيلها فيها .ويتعين عليكم الحصول على المشورة المستقلة بشأن مالءمة االستثمار في أي أوراق
مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمار ُمشار إليها في هذه الوثيقة .وفي حال اختياركم عدم الحصول على المشورة
المستقلة ،فإنه ينبغي عليكم أن تدرسوا بعناية ما إذا كانت المنتجات أو الخدمات مناسبة لكم .وال يخضع البنك ألي واجب ائتماني
تجاهكم (ما لم يتعين عليه فعل ذلك بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة) وال يتحمل أي مسؤولية عن إسداء المشورة بشأن،
أو تقديم أي إقرار بخصوص ،مالءمة أو مناسبة المعاملة المرتقبة أو تبعاتها المحتملة .وينبغي عليكم ممارسة تقييمكم
المستقل الشخصي ألي مسألة واردة في هذه الوثيقة.
يتعين قراءة هذه الوثيقة مع وثائق المنتج ذات الصلة ،والتي تشتمل على معلومات تفصيلية بشأن االستثمار (بما في ذلك
التعريفات والشروط واألحكام المطبقة).
ً
(وفقا للمعرف بموجب الالئحة ع من قانون األوراق
ال يجوز إرسال أو إعطاء هذه الوثيقة أو أي نسخة منها ألي مواطن أمريكي
المالية األمريكي لسنة .)1933
اإلمارات العربية المتحدة — إخالء مسؤولية خاص
يرجى العلم بأن محتويات هذه الوثيقة لم تتم مراجعتها من ِقبل أي سلطة رقابية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي:
في مركز دبي المالي العالمي (“مركز دبي المالي العالمي”) ،يتم تداول المواد المرفقة بواسطة بنك ستاندرد تشارترد  -مركز دبي
المصدرة .ويخضع بنك ستاندرد تشارترد  -مركز دبي المالي العالمي لرقابة سلطة
المالي العالمي بالنيابة عن المنتج و/أو الجهة ُ
دبي للخدمات المالية ومصرح له تقديم المنتجات والخدمات المالية لألشخاص الذي يستوفون معايير األهلية للعميل المحترف
بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية .وحقوق الحماية والتعويض التي قد تكون متاحة بشكل عام لعمالء التجزئة في مركز
دبي المالي العالمي أو االختصاصات القضائية األخرى لن يتم توفيرها للعمالء المحترفين في مركز دبي المالي العالمي.
ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من صحة أي نشرة اكتتاب أو أي وثائق أخرى متعلقة
بالمنتج .وبناءً عليه ،لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية نشرة االكتتاب أو أي وثائق ذات صلة أخرى ولم تتخذ أي إجراءات للتحقق
من صحة المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب وال تتحمل أي مسؤولية عنها .والوحدات التي ترتبط بها نشرة االكتتاب قد تكون
غير سائلة و/أو تخضع لقيود بشأن إعادة بيعها .وينبغي على المشترين المحتملين تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن الوحدات.
وفي حال عدم فهمكم لمحتويات هذه الوثيقة ،فإنه ينبغي عليكم استشارة مستشار مالي معتمد.

أكتوبر 2022
بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة مرخص من قبل هيئة األوراق المالية والسلع لممارسة نشاط الترويج
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