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 وثيقة اإلفصاح عن اخملاطر



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. 
Investment portfolios are monitored and 
managed by leading reputable, international 
fund managers.

Mutual Funds



• 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.

Product 
Features

General





Fees and 
Charges

• 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.

• 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:

• Front-end fee / subscription charge –  paid by you directly and 
typically deducted directly from the subscription amount; 

• 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. 

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.



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.  

Types of
Mutual Funds



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.

• You would like 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. 

• 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.

Investor’s
Profile



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. 

Key Risks

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 Bank 
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.
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.



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. 

SCB 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. SCB 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. SCB 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

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.

Disclaimers



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.

Shariah 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 SCB or any written declaration, fatwa, opinion or other documents prepared by, on behalf or at the request 
of SCB for the purposes of a determination or confirmation that these Mutual Funds are Shari’ah compliant.”

Dubai International Financial Centre:
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.

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 Standard Chartered Bank Customer Terms and the Investment Services Account 
Opening 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 of the Investment Services Action Form and this KYIR 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 should seek independent legal and / or financial advice regarding the product, if I deem it necessary. I also confirm that I 
have received, read, and understood the term sheet(s) and / or fact sheet(s) of the above mentioned 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.

Document "know the risks of investing" (RIYK) is available in Arabic upon request, the list of terms and conditions of 
the issuer available in Arabic based on the consent of the issuer.
I / We Confirm that I / we have read the document, "know the risks of investing in mutual funds” the consists of ×× pages.



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.

Fixed Income Securities 
(“BONDS”)



• 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:
o 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
o Banks / Non-bank financial institutions / Corporations

• Cash for operating expenses, capital for growth and expansion 

Product 
Features





Types of
Bonds

and funds for corporate acquisitions.

• Please see the “How does it work” section below for more information.

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.

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.



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).

• 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.

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).

Investor’s
Profile

Investor’s
View

How
does it work?



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).

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.

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.

SCB will make trading revenue from transactions in bonds.

Worst 
case scenario

 Fees  
and Charges



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.

Key Risks

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 
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 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.



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. 

SCB 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. SCB 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. SCB 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.

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.

Disclaimers





DUAL CURRENCY 
INVESTMENT 
(“INVESTMENT”)



• Bank: Standard Chartered Bank (acting through one of its branches or 
subsidiary entities) (“SCB”). 

• Each Investment:
• is a principal-at-risk currency-linked structured investment, under 

which the returns are determined with reference to the exchange 
rate of the underlying currency pair; and 

• involves a currency option, which (depending on the applicable 
circumstances) confers on the Bank the right to repay your initial 
investment amount at maturity in either the base or alternate 
currency. In this regard, the Investment entails the risk of settlement 
at maturity in the alternate currency.

Please see the “How does it work” section below for more information.

• Part or all of the coupon earned on the Investment represents the 
premium on the option. As a result, the Investment gives you an 
opportunity to earn a return that is higher than that which would be 
payable under a traditional bank deposit.

• The Investment is available in these currencies: Australian Dollars 
(AUD), Canadian Dollars (CAD), Swiss Franc (CHF), Euro (EUR), 
British Pound (GBP), Hong Kong Dollars (HKD), Japan Yen (JPY), New 
Zealand Dollars (NZD), Norwegian Kroner (NOK), Singapore Dollars 
(SGD), South African Rand (ZAR) and United States Dollars (USD).  

Product 
Features



• You should note that by investing in this Investment, you are giving 
the Bank the right to repay you at a future date in an alternate 
currency that is different from the base currency in which your initial 
investment is denominated, regardless of whether you wish to be 
repaid in such alternate currency at that time.

• The minimum investment amount size is USD 100,000 or its equivalent 
in any applicable currency. 

In the event that the Investment is terminated prior to its stated maturity 
date by you (allowed only with the Bank’s consent) or by the Bank (allowed 
under the Product Documentation (see below) in certain circumstances), 
the Bank is entitled to factor in the costs of terminating the related hedging 
and funding arrangements and other costs relating to the Investment 
when determining the early termination amount that is payable to you - 
this may result in an early termination amount that is substantially lower 
than the amount of your initial investment amount.  Please refer to “Early 
Termination Risk (by the investor)” and “Early Termination Risk (by the 
Bank)” in the “Key Risks” section below for more information.

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).  

WARNING: This is not a deposit. This is a structured product which involves derivatives. 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 structured 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 structured product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an exhaustive 
summary. You should refer to the relevant Product Documentation for complete details of the structured 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 if this 
document and other Product Documentation relating to this structured product is available in your preferred language. Some Product 
Documentation is available only in English. If this is the case and you do not understand the contents of either this document or any 
other Product Documentation relating to this structured product, you should not invest in this structured 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 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.



• You would like to invest in a currency-linked structured investment. 

• You would like to have the opportunity to earn a higher rate of return 
on your investment funds (as compared to a traditional bank deposit).

• In return, you are willing to accept that:

• your initial investment amount will only be repaid to you in full at 
maturity (provided that the relevant conditions are satisfied);

• currency fluctuations may have an adverse effect on your investment;
• the amount that the Bank is required to repay to you upon the 

maturity of the relevant Investment may be denominated in the 
alternate currency (which, when converted to the base currency 
at the then prevailing exchange rate, may be less than your initial 
investment amount); and

• you may lose part or all of your initial investment amount in certain 
circumstances.

• You are of the view that the coupon payable under the relevant 
Investment is adequate compensation for assuming the risk that your 
initial investment amount may not be repaid to you if the Investment is 
converted from the base currency to the alternate currency.

• Each Investment is a structured product and it WILL NOT be a suitable 
investment for you if:

• you do not understand how such Investment works; 
• you are not in a position to commit to assuming credit exposure to 

the Bank for the tenor of the Investment; 
• you do not have a holding period that is equal to the tenor of the 

Investment, with limited or no liquidity; 
• you do not have sufficient knowledge of or experience in investing 

in structured products and/or derivatives;
• you are not willing to accept the risk that the relevant Investment 

may be settled at maturity in the applicable alternative currency; or 
• you do not wish to risk losing any part of your 
  initial investment amount. 

Investor’s
Profile

Investor’s
View



General

• Each Investment may be specifically tailored to your requirements. 
In particular, the variable components of each Investment include, 
amongst others, the (i) tenor (which ranges from a minimum of 
1 week to a maximum of 1 year), (ii) base currency, (iii) alternate 
currency and (iv) the applicable strike rate (target conversion rate) 
between the two relevant currencies.

Coupon Payments 

• Assuming that (i) an early termination event does not occur during the 
tenor of the relevant Investment and (ii) you maintain the Investment 
to maturity, such Investment is structured to pay a coupon amount to 
you upon its maturity.

• The applicable coupon rate will be lower if (a) you select an 
underlying currency pair that is less volatile or (b) you specify a strike 
rate (target conversion rate) that is substantially higher or lower than 
the initial spot rate of exchange that is applicable to the relevant 
currency pair.

Settlement at Maturity
 
• Assuming that (i) an early termination event does not occur during the 

tenor of the relevant Investment and (ii) you maintain the Investment 
to maturity, the Bank will be required to settle such Investment on the 
stated maturity date.

• The Bank will be required to pay a cash amount, which is comprised 
of your initial investment amount and any accrued and unpaid 
coupon amount (each denominated in the base currency), to you in 
the following circumstances:

(a) where the quoting convention of the relevant currency pair is 
expressed as one unit of the base currency equals to X units of 
the alternate currency, if the spot rate of the underlying currency 
pair at the relevant valuation time on the relevant valuation date 
(“Final Spot Rate”) is lower than the applicable strike rate (target 
conversion rate); or

(b) where the quoting convention of the relevant currency pair is 

How
does it work?



expressed as X units of the base currency equals to one unit of 
the alternate currency, if the Final Spot Rate is greater than the 
applicable strike rate (target conversion rate).

• The Bank will be required to pay a cash amount, which is comprised 
of your initial investment amount and any accrued and unpaid 
coupon amount (each denominated in the alternate currency), to you 
in the following circumstances:
(a) where the quoting convention of the relevant currency pair is 

expressed as one unit of the base currency equals to X units of 
the alternate currency, if the Final Spot Rate is equal to or greater 
than the applicable strike rate (target conversion rate); or

(b) where the quoting convention of the relevant currency pair is 
expressed as X units of the base currency equal to one unit of the 
alternate currency, if the Final Spot Rate is equal to or lower than 
the applicable strike rate (target conversion rate). 

• You should note that if the Bank is required to redeem the 
Investment by paying a cash amount that is denominated in the 
alternate currency to you, such amount may (if converted to the 
base currency at the then prevailing rate of exchange) be less than 
your initial investment amount (which is denominated in the base 
currency). In such circumstances, you will suffer a loss 

   on your investment.

The Investment is NOT A DEPOSIT, and is not protected under any 
government or private protection or compensation scheme. Hence, 
you may not receive any of the expected coupon payments and/or 
you may lose some or all of your initial investment amount if:

• the cash amount that is payable to you on the maturity date of the 
Investment is denominated in the alternate currency;

• the Bank defaults on its payment obligations under the Investment 
(whether due to insolvency or otherwise); or 

• certain events which subject the Investment to an early termination 
occur (please refer to the “Early Termination Risk (by the Bank)” risk 
factor below).

Worst 
case scenario



Scenario Analyses 

Initial Investment Amount SGD 100,000
Base Currency SGD Initial AUDSGD spot rate (quoted as 

X units of the Base Currency equal to 
one unit of the Alternate Currency)

 1.2200

Alternate Currency AUD Strike Price (Target Conversion Rate)  1.2150
Tenor 1 Month

Coupon Rate 8% per annum

The following terms are assumed for the purposes of the scenario analyses below: 

The AUDSGD spot rate on the relevant valuation date will determine whether at maturity, you receive a 
cash settlement amount in the (i) Base Currency (i.e. initial investment amount plus the coupon amount) or 
(ii) Alternate Currency (i.e. initial investment amount plus the coupon amount, converted at the Strike Rate 
(Target Conversion Rate)) in the various scenarios set out below.

 

Scenario 1 

(Final AUDSGD 
Spot Rate is 
greater than the 
Strike Rate (Target 
Conversion Rate))

Assume that SGD weakens against AUD such that the AUDSGD spot rate on the 
relevant valuation date (“Final AUDSGD Spot Rate”) is 1.2250.

As the Final AUDSGD Spot Rate is greater than the Strike Rate (Target Conversion 
Rate), the Bank will be required to pay a cash amount in the Base Currency to you at 
maturity, which is comprised of the initial investment amount in SGD plus a coupon 
amount in SGD. Such cash amount shall be calculated as follows: 

SGD100,000 + (1/12 x 8% x SGD100,000) = approximately SGD100,667.

This means that you will make a profit of SGD667 in this scenario. 

Scenario 2

(Final AUDSGD 
Spot Rate is lower 
than the Strike 
Rate (Target 
Conversion Rate))

Assume that SGD strengthens against AUD such that the Final AUDSGD Spot Rate is 
1.2050.

As the Final AUDSGD Spot Rate is lower than the Strike Rate (Target Conversion Rate), 
the Bank will be required to pay a cash amount in the Alternate Currency to you at 
maturity, which is comprised of the initial investment amount plus a coupon amount 
(each converted from SGD to AUD at the Strike Rate (Target Conversion Rate)). Such 
cash amount shall be calculated as follows:
 
SGD100,000 + (1/12 x 8% x SGD100,000) = SGD100,667 ÷ 1.2150 = approximately 
AUD 82,853.

Assuming that the AUDSGD spot rate on the maturity date is 1.2050, AUD82,853 is 
approximately equal to SGD99,838, which means that you will suffer a loss of SGD162 
in this scenario.



The Product Documentation for each Investment is comprised of the 
relevant transaction confirmation, which must be read together with the 
relevant SCB entity’s consolidated terms and conditions.
For customers with priority and individuals, consolidated terms and 
conditions represent (i) Customer conditions and (ii) the current account / 
checks / savings and deposits conditions, and (iii) terms of the investment 
product (including data disclose risks).

SCB will make trading revenue from the Investment. Fees  
and Charges

Scenario 3   

(Final AUDSGD 
Spot Rate is equal 
to the Strike Rate 
(Target Conversion 
Rate)

Assume that SGD strengthens against AUD such that the Final AUDSGD Spot Rate is 
1.2150.

As the Final AUDSGD Spot Rate is equal to the Strike Rate (Target Conversion Rate), 
the Bank will be required to pay a cash amount in the Alternate Currency to you at 
maturity, which is comprised of the initial investment amount plus a coupon amount 
(each converted from SGD to AUD at the Strike Rate (Target Conversion Rate)). Such 
cash amount shall be calculated as follows:
 
SGD100,000 + (1/12 x 8% x SGD100,000) = SGD100,667 ÷ 1.2150 = approximately 
AUD 82,853.

Assuming that the AUDSGD spot rate on the maturity date is 1.2150, AUD82,853 
is approximately equal to SGD100,667, which means that you will make a profit of 
SGD667 in this scenario.

The scenario analyses above are strictly for illustration purposes only and they do not represent actual performance of any 
Investment.

Any scenario analysis included in this document is illustrative and represents hypothetical outcomes only. Such scenario 
analyses do not represent (a) the actual terms on which any Investment might be purchased or terminated or sold in the 
secondary market or (b) the calculation or estimate of an amount that would actually be payable under the terms of any 
Investment. SCB expressly disclaims any responsibility for (i) the accuracy of the models or estimates used in deriving the 
scenario analyses, (ii) any errors or omissions in computing or disseminating such scenario analyses, and (iii) any uses to which 
the scenario analyses are put. SCB is not making any prediction of the actual performance of any Investment, or of future market 
conditions, rates, levels or prices by virtue of providing the scenario analyses.

Product 
Documentation 

and Trade 
Terms

We offer one-stop shopping for your fund needs, and 
you can invest in funds through one convenient and 
reliable source



The risk profile of the Investment that 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 such Investment. References to “structured product” below 
shall be deemed to be references to the relevant Investment that you invest in, and references to “Reference 
Asset(s)” below shall be deemed to be references to the relevant underlying currency pair.

Key Risks

Market Risk The value of the structured product is based on various market factors such as the 
price or level of the Reference Asset(s), the level of interest rates, volatility and time 
remaining until maturity. Structured products are volatile instruments and their values 
may fall as rapidly as they may rise. Past performance is not a reliable indicator of 
future performance.

Reference Asset 
Risk

The payments (if any) that you receive under the structured product are dependent 
on the performance of the Reference Asset(s) during the investment period and/or on 
certain valuation date(s), so it is important that the Reference Asset(s) is/are capable 
of being properly valued. Accordingly, when proper valuation of the Reference Asset(s) 
is prevented, the valuation period and/or valuation date(s) may be postponed to a 
subsequent period and/or day. In addition, you have no claim, interest or rights of 
ownership in relation to the Reference Asset(s) and investing in the structured product 
is not the same as a direct investment in the Reference Asset(s) and hence, the market 
value, early repurchase or early termination price or maturity value of the structured 
product may not reflect movements in the price or level of the Reference Asset(s). 
Finally, there is no assurance that the performance of the Reference Asset(s) will 
be at the desired levels in order to produce returns corresponding to the particular 
investment strategy applicable to the structured product.

Principal at Risk This structured product is a principal-at-risk product. You may lose some or all of your 
initial investment amount. There is no assurance from the Bank (or otherwise) that at 
maturity, you will receive repayment of your entire initial investment amount. You may 
suffer a loss on your investment if the structured product is settled in the alternate 
currency at maturity. 

Under-
performance Risk

This is not a deposit. There is no assurance from the Bank (or otherwise) that at maturity, 
the return on the structured product will be equal to or greater than any potential return 
that you may have earned from a direct investment in the Reference Asset(s), in a bank 
deposit or non-structured fixed coupon bond. As the payment mechanics and terms 
of the structured product are not variable, you should note that even if your view of the 
direction of the Reference Asset(s)’ performance is correct, you will not gain more than 
the amount specified under such payment mechanics and terms.

Credit and 
Counterparty Risk

You assume the full credit risk of the Bank. The structured product constitutes direct, 
unsecured and unsubordinated general obligations of the Bank. Hence, if the Bank 
becomes insolvent or defaults on its payment and other obligations or fails in any 
other way, you may not receive any payments due to you under the structured product, 
including your initial investment amount. A credit rating is not a recommendation or 
assurance as to the Bank’s creditworthiness or the risks, returns or suitability of the 
structured product.

Events Adjustment 
Risk

The Bank or (where applicable) Calculation Agent has the discretion to make 
adjustments to the terms of the structured product if it determines that certain 
adjustment or extraordinary events have occurred (including, but not limited to, market 
disruption, changes in taxation law and other economic, political or social conditions). 
The exercise of such discretion may have an unforeseen and adverse impact on the 
payments that you receive under the structured product.



Liquidity Risk Structured products are not liquid instruments and are not designed to be short-term 
trading instruments. You must be prepared to hold the structured product until the 
scheduled maturity as it is not transferable and there is no market for this structured 
product, which means that you will not be able to sell it. You will also not be able to 
terminate this structured product or make any withdrawals before the stated maturity 
date without the Bank’s consent.

Early Termination 
Risk (by the  
investor)

Prior to maturity, the Bank may agree to you terminating the structured product but 
the Bank is under no obligation to do so. Early termination is at the sole and absolute 
discretion of the Bank and will incur a cost that may result in the loss of substantially all 
or part of your initial investment amount. In calculating the applicable early termination 
amount, the Bank will factor in the costs of terminating any related hedging and funding 
arrangements and other costs relating to the structured product, which may result 
in an early termination amount that is substantially lower than your initial investment 
amount. 

Early Termination 
Risk (by the Bank)

The Bank has the sole and absolute discretion to early terminate the structured 
product upon the occurrence of certain events, including (but not limited to) a Change 
in Law, Force Majeure, Hedging Disruption, Increased Cost of Hedging, Tax Event or 
any Disruption Event (each as defined in the relevant Product Documentation). For 
example, if there has been any change in the laws or regulations applicable to the 
structured product such that it is no longer legal or practical for the Bank to maintain 
its hedging arrangements under the structured product, the Bank may exercise its 
discretion to early terminate the structured product. In calculating the sum payable to 
you, the Bank will factor in the costs of terminating any related hedging and funding 
arrangements relating to the structured product. This may reduce the early termination 
amount payable to you and may result in the loss of all or part of your initial investment 
amount. Please refer to the relevant Product Documentation for more details on the 
events may lead to an early termination and the factors that the Bank may take into 
account when determining any early termination amount that is payable to you.

Reinvestment Risk Where the structured product is terminated prior to maturity for whatever reason, you 
may not be able to reinvest the amounts received at the same rate or for the same 
return or linked to the same Reference Asset(s) at that point in time.

Exchange Rate 
and Control Risk

Where the structured product is denominated in a non-local currency, you face the 
risk of exchange rate fluctuations and controls (where applicable) that may (i) affect 
the applicable exchange rate and result in the receipt of reduced coupon(s), cash 
settlement amounts and/or a loss of principal when converted to your local currency 
and (ii) make it impossible or impracticable for the Bank to pay you in the original 
settlement currency. Exchange controls may also be applicable to the currencies your 
investment is linked to. Exchange controls or other monetary controls may be imposed 
by a government, sometimes with little or no warning. Such measures may have a 
significant effect on the convertibility or transferability of a currency and may have 
unexpected consequences for the structured product. You may suffer a loss on your 
investment as a result of such exchange rate fluctuations and/or controls.

Interest Rate Risk The market value of the structured product is exposed to the movement of interest 
rates during the tenor of the structured product and whenever it is terminated or sold 
prior to maturity.

Tax Risk The Bank recommends that you take independent tax advice before committing to 
purchase this structured product. 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.



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. 

SCB 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 for general evaluation only and has not been 
prepared to be suitable for any particular person or class of persons. SCB 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. SCB 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.

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).

Country-specific disclaimers

Note that the contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in the United Arab Emirates

This document is available in Arabic upon request.

Disclaimers

Leverage Risk If you have used leverage to purchase the structured product or if there is leverage 
embedded in the terms of the structured product, a relatively small movement in 
market or Reference Asset levels or prices will have a significantly larger impact on the 
structured product and your returns under such structured product. This may work for 
you as well as against you.

Conflicts of 
Interest

You should understand and accept that the Bank plays a variety of roles in relation 
to the structured product, including acting as your counterparty and the Calculation 
Agent. The Bank has various discretionary powers (for example, the power to terminate 
or adjust terms of the structured product in certain circumstances) which may have a 
material impact on the value and performance of the structured product. In performing 
these duties, the economic interests of the Bank are potentially adverse to your 
interests as an investor in the structured product.

The Bank may from time to time engage in transactions involving the Reference Asset(s) 
(or derivatives or other products linked to the Reference Asset(s)) for its proprietary and 
other accounts. Such trading may influence the value of the Reference Asset(s) and 
therefore the value of the structured product in a manner that is potentially adverse to 
your interests as an investor in the structured product.





COMMODITY-LINKED 
STRUCTURED 
INVESTMENT 
LINKED TO A SINGLE 
UNDERLYING 
COMMODITY 
(“INVESTMENT”)



• Bank: Standard Chartered Bank (acting through one of its branches or 
subsidiary entities) (“SCB”). 

• Each Investment:
  •  is a principal-at-risk commodity-linked structured investment, 

under which the returns are determined with reference to the price 
of the relevant underlying commodity; and 

• involves a commodity-linked option, which (depending on the 
applicable circumstances) confers on the Bank the right to settle 
the Investment at maturity by (i) paying a cash amount (which is 
denominated in the relevant currency) or (ii) delivering a quantity of 
the underlying commodity to you. 

Please see the “How does it work” section below for more information.

• Part or all of the coupon earned on the Investment represents the 
premium on the commodity-linked option. As a result, the Investment 
gives you an opportunity to earn a return that is higher than that which 
would be payable under a traditional bank deposit.

• The commodity underlying the Investment that you invest in 
(“Underlying Commodity”) could either be unallocated gold (“XAU”) 
or unallocated silver (“XAG”). You should note that the Underlying 
Commodity is not the physical form of the relevant precious metal, 
and it will take the form of a paper-entry in the commodity account 

Product 
Features



(“Commodity Account”) that you maintain with SCB instead.

• The price of the Underlying Commodity may be quoted with reference 
to different currencies and this will depend on whether the Underlying 
Commodity is comprised of XAU or XAG: 

• (where the Underlying Commodity is XAU) such Underlying 
Commodity may be quoted with reference to Australian Dollars 
(AUD), Euro (EUR), British Pound (GBP), Singapore Dollars (SGD) or 
United States Dollars (USD); and 

• (where the Underlying Commodity is XAG) such Underlying 
Commodity may be quoted with reference to USD only.

• You should note that the Bank is required to physically-settle this 
Investment in certain circumstances. Where physical-settlement 
applies, you are likely to suffer a loss on your investment. For more 
information on the circumstances in which the Investment will be 
physically-settled and how physical-settlement is effected by the 
Bank, please see “Physical Settlement” in the “How does it work” 
section below.  

• The minimum investment amount size is USD 100,000 or its equivalent 
in any applicable currency. 

In the event that the Investment is terminated prior to its stated maturity 
date by you (allowed only with the Bank’s consent) or by the Bank (allowed 
under the Product Documentation (see below) in certain circumstances), 
the Bank is entitled to factor in the costs of terminating the related hedging 
and funding arrangements and other costs relating to the Investment 
when determining the early termination amount that is payable to you - 
this may result in an early termination amount that is substantially lower 
than the amount of your initial investment amount.  Please refer to “Early 
Termination Risk (by the investor)” and “Early Termination Risk (by the 
Bank)” in the “Key Risks” section below for more information.
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). 

WARNING: This is not a deposit. This is a structured product which involves derivatives. 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 structured 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 structured product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an exhaustive 
summary. You should refer to the relevant Product Documentation for complete details of the structured 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 if this 
document and other Product Documentation relating to this structured product is available in your preferred language. Some Product 
Documentation is available only in English. If this is the case and you do not understand the contents of either this document or any 
other Product Documentation relating to this structured product, you should not invest in this structured 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 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.



• You would like to invest in a commodity-linked structured investment. 

• You would like to have the opportunity to earn a higher rate of return 
on your investment funds (as compared to a traditional bank deposit).

• In return, you are willing to accept that:

• your initial investment amount will only be repaid to you in full at 
maturity (provided that the relevant conditions are satisfied);

• fluctuations in the price of the Underlying Commodity may have an 
adverse effect on your investment;

• the relevant Investment may be physically-settled at maturity; and
• you may lose part or all of your initial investment amount in certain 

circumstances.

• You are of the view that the coupon payable under the relevant 
Investment is adequate compensation for assuming the risk that 
you may suffer a loss on your investment, even if you maintain the 
Investment to maturity.

• Each Investment is a structured product and it WILL NOT be a suitable 
investment for you if:

• you do not understand how such Investment works; 

• you are not in a position to commit to assuming credit exposure to 
the Bank for the tenor of the Investment; 

• you do not have a holding period that is equal to the tenor of the 
Investment, with limited or no liquidity; 

• you do not have sufficient knowledge of or experience in investing 
in structured products and/or derivatives;

• you are not willing to accept the risk that the relevant Investment 
may be physically-settled at maturity; or 

• you do not wish to risk losing any part of your initial investment 
amount.

Investor’s
Profile

Investor’s
View



General

• Each Investment may be specifically tailored to your requirements. 
In particular, the variable components of each Investment include, 
amongst others, the (i) tenor (which ranges from a minimum of 
1 week to a maximum of 1 year), (ii) Underlying Commodity, (iii) 
currency with reference to which the price of the Underlying 
Commodity is quoted and (iv) the applicable strike price (target 
conversion rate).

Coupon Payments 

• Assuming that (i) an early termination event does not occur during the 
tenor of the relevant Investment and (ii) you maintain the Investment 
to maturity, such Investment is structured to pay a coupon amount 
to you upon its maturity. You should note that if the Bank is required 
to physically-settle the Investment upon its maturity, such coupon 
amount (and your initial investment amount) will be converted into a 
quantity of the Underlying Commodity at the applicable strike price 
(target conversion rate), and credited into the Commodity Account 
that you maintain with SCB.  

• The applicable coupon rate will be lower if the strike price (target 
conversion rate) that is agreed between you and the Bank is 
substantially higher or lower than the initial price of the Underlying 
Commodity.

Settlement at Maturity
 
• Assuming that (i) an early termination event does not occur during the 

tenor of the relevant Investment and (ii) you maintain the Investment 
to maturity, the Bank will be required to settle such Investment on the 
stated maturity date.

• The method by which the Bank is required to settle the relevant 
Investment on the maturity date is dependent on, amongst other 
things, the price quoting convention relating to the Underlying 
Commodity and the price of the Underlying Commodity on the 
relevant valuation date. 

• The Bank will be required to cash-settle the relevant Investment (by 
returning your initial investment amount and paying any accrued and 

How
does it work?



unpaid coupon amount to you) in the following circumstances:

(a) where the quoting convention is expressed as one unit of the base 
currency/Underlying Commodity equals to X units of the alternate 
currency/Underlying Commodity, if the Relevant Price (as defined 
in the Product Documentation) is lower than the applicable strike 
price (target conversion rate); or

(b) where the quoting convention is expressed as X units of the base 
currency/Underlying Commodity equal to one unit of the alternate 
currency/Underlying Commodity, if the Relevant Price is greater 
than the applicable strike price (target conversion rate).

• The Bank will be required to physically-settle the relevant Investment 
in the following circumstances:

(a) where the quoting convention is expressed as one unit of the base 
currency/Underlying Commodity equals to X units of the alternate 
currency/Underlying Commodity, if the Relevant Price is equal to 
or greater than the applicable strike price (target conversion rate); 
or

(b) where the quoting convention is expressed as X units of the base 
currency/Underlying Commodity equal to one unit of the alternate 
currency/Underlying Commodity, if the Relevant Price is lower 
than or equal to the applicable strike price (target conversion rate). 

• You should note that if the Bank is required to physically-settle the 
relevant Investment upon its maturity, the then value of the relevant 
Underlying Commodity that is delivered to you is likely to be lower 
than your initial investment amount. In such circumstances, you 
will suffer a loss on your investment.

Physical Settlement

• You must open a Commodity Account with SCB in order to invest in 
an Investment. 

• In the event that the Bank is required to physically-settle the relevant 
Investment upon its maturity, the Bank will only be required to credit 
your Commodity Account with the relevant quantity of the relevant 
Underlying Commodity. 

• You should note that (i) the Bank will not be required to deliver the 
physical form of the relevant Underlying Commodity to you under 
any circumstances and (ii) you may only withdraw the Underlying 
Commodity(ies) that you hold in your Commodity Account (if 
any) by selling such holding to the Bank at a price that will be 
determined by the Bank. 



The Investment is NOT A DEPOSIT, and is not protected under any 
government or private protection or compensation scheme. Hence, you 
may not receive any of the expected coupon payments and/or you may 
lose some or all of your initial investment amount if:

• the Bank is required to physically-settle such Investment upon its 
maturity;

• the Bank defaults on its payment or (as the case may be) delivery 
obligations under the Investment (whether due to insolvency or 
otherwise); or 

• certain events which subject the Investment to an early termination 
occur (please refer to the “Early Termination Risk (by the Bank)” risk 
factor below).

SCB will make trading revenue from the Investment.

Worst 
case scenario

Scenario Analyses 

Initial Investment Amount USD 148,500.00 Initial price of XAU (quoted as X units of 
USD equal to one unit of the Underlying 
Commodity)

1,537.50

Base Currency USD Strike Price (Target Conversion Rate) 1,500.00

Underlying Commodity XAU Coupon Rate 12% per annum

Tenor 1 Month

The following terms are assumed for the purposes of the scenario analyses below:

The Relevant Price of XAU (relative to the Strike Price (Target Conversion Rate)) will determine whether the 
Bank is required to cash-settle or physically-settle the relevant Investment upon its maturity.

 

Scenario 1

(Relevant Price of 
XAU is greater than 
the Strike Price 
(Target Conversion 
Rate))

Assume that USD weakens against XAU such that the Relevant Price of XAU is 
1,540.00.

As the Relevant Price is greater than the Strike Price (Target Conversion Rate), the 
Bank will be required to pay a cash amount, which is comprised of the initial investment 
amount in USD and a coupon amount in USD) to the investor on the maturity date. 
Such cash amount shall be calculated as follows: 

USD 148,500.00 + (1/12 x 12% x USD 148,500.00) = approximately USD 149,985.00.

In this scenario, the investor will make a profit of approximately USD 1,485.00 from his/
her investment.



The Product Documentation for each Investment is comprised of the 
relevant transaction confirmation, which must be read together with 
the relevant SCB entity’s consolidated terms. For customers with 
priority and individuals, consolidated terms and conditions represent (i) 
Customer conditions and (ii) the current account / checks / savings and 
deposits conditions, and (iii) terms of the investment product (including 
data disclose risks).

SCB will make trading revenue from the Investment.
 Fees  

and Charges

Scenario 2

(Relevant Price of 
XAU is lower than 
the Strike Price 
(Target Conversion 
Rate))

Assume that USD strengthens against XAU such that the Relevant Price of XAU is 
1,475.00.

As the Relevant Price is lower than the Strike Price (Target Conversion Rate), the Bank 
will be required to physically-settle the Investment by delivering a quantity of XAU to 
the investor’s Commodity Account. Such quantity of XAU represents the investor’s 
initial investment and the relevant coupon amount (each converted from USD to XAU 
at the Strike Price (Target Conversion Rate)), and will be calculated as follows:

[USD 148,500.00 + (1/12 x 12% x USD 148,500.00)] ÷ 1,500.00 = USD 149,985.00 ÷ 
1,500.00 = approximately 99.99 troy ounces of XAU.  

Assuming that the price of XAU on the maturity date of the Investment is USD 1,475.00 
per troy ounce, the value of 99.99 troy ounces of XAU would be approximately equal to 
USD 147,485.00. In this scenario, the investor will suffer a loss of approximately USD 
1,015.00.

Scenario 3

(Relevant Price of 
XAU is equal to 
the Strike Price 
(Target Conversion 
Rate))

Assume that USD strengthens against XAU such that the Relevant Price of XAU is 
1,500.00.

As the Relevant Price is equal to the Strike Price (Target Conversion Rate), the Bank 
will be required to physically-settle the Investment by delivering a quantity of XAU to 
the investor’s Commodity Account. Such quantity of XAU represents the investor’s 
initial investment and the relevant coupon amount (each converted from USD to XAU 
at the Strike Price (Target Conversion Rate)), and will be calculated as follows:

[USD 148,500.00 + (1/12 x 12% x USD 148,500.00)] ÷ 1,500.00 = USD 149,985.00 ÷ 
1,500.00 = approximately 99.99 troy ounces of XAU.  

Assuming that the price of XAU on the maturity date of the Investment is USD 1,500.00 
per troy ounce, the value of 99.99 troy ounces of XAU would be approximately equal 
to USD 149,985.00. In this scenario, investor will make a profit of USD 1,485.00 from 
his/her investment.

The scenario analyses above are strictly for illustration purposes only and they do not represent actual performance of any 
Investment.
Any scenario analysis included in this document is illustrative and represents hypothetical outcomes only. Such scenario analyses do 
not represent (a) the actual terms on which any Investment might be purchased or terminated or sold in the secondary market or (b) 
the calculation or estimate of an amount that would actually be payable under the terms of any Investment. SCB expressly disclaims 
any responsibility for (i) the accuracy of the models or estimates used in deriving the scenario analyses, (ii) any errors or omissions in 
computing or disseminating such scenario analyses, and (iii) any uses to which the scenario analyses are put. SCB is not making any 
prediction of the actual performance of any Investment, or of future market conditions, rates, levels or prices by virtue of providing the 
scenario analyses.

Product 
Documentation 

and Trade 
Terms



The risk profile of the Investment that 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 such Investment. References to “structured product” below 
shall be deemed to be references to the relevant Investment that you invest in, and references to “Reference 
Asset(s)” below shall be deemed to be references to the relevant Underlying Commodity.

Key Risks

Commodities Risk Commodities comprise both (i) “physical” commodities (which involve the storage and 
transportation of the physical commodities) and (ii) commodity contracts (which are 
agreements either to (a) buy or sell a set amount of an underlying physical commodity 
at a predetermined price and delivery period, or to (b) make and receive a cash payment 
based on changes in the price of the underlying physical commodity. Commodity 
contracts may be traded on regulated specialised futures exchanges (as futures 
contracts) or traded directly between parties (“over-the-counter” or “OTC” trades).

Commodities markets are inherently volatile and are influenced by numerous factors 
including changing supply and demand relationships, weather, governmental, 
agricultural, commercial and trade programmes and policies designed to influence 
commodity prices, world political and economic events, and changes in interest rates. 
You should regard commodity linked investments as high risk.

Market Risk The value of the structured product is based on various market factors such as the 
price or level of the Reference Asset(s), the level of interest rates, volatility and time 
remaining until maturity. Structured products are volatile instruments and their values 
may fall as rapidly as they may rise. Past performance is not a reliable indicator of 
future performance.

Reference Asset 
Risk

The payments (if any) that you receive under the structured product are dependent 
on the performance of the Reference Asset(s) during the investment period and/or on 
certain valuation date(s), so it is important that the Reference Asset(s) is/are capable 
of being properly valued. Accordingly, when proper valuation of the Reference Asset(s) 
is prevented, the valuation period and/or valuation date(s) may be postponed to a 
subsequent period and/or day. In addition, you have no claim, interest or rights of 
ownership in relation to the Reference Asset(s) and investing in the structured product 
is not the same as a direct investment in the Reference Asset(s) and hence, the market 
value, early repurchase or early termination price or maturity value of the structured 
product may not reflect movements in the price or level of the Reference Asset(s). 
Finally, there is no assurance that the performance of the Reference Asset(s) will 
be at the desired levels in order to produce returns corresponding to the particular 
investment strategy applicable to the structured product.

Principal at Risk This structured product is a principal-at-risk product. You may lose some or all of your 
initial investment amount. There is no assurance from the Bank (or otherwise) that 
at maturity, you will receive repayment of your entire initial investment amount. You 
may suffer a loss on your investment if the structured product is physically-settled at 
maturity. 

Under-
performance Risk

This is not a deposit. There is no assurance from the Bank (or otherwise) that at maturity, 
the return on the structured product will be equal to or greater than any potential return 
that you may have earned from a direct investment in the Reference Asset(s), in a bank 
deposit or non-structured fixed coupon bond. As the payment mechanics and terms 
of the structured product are not variable, you should note that even if your view of the 
direction of the Reference Asset(s)’ performance is correct, you will not gain more than 
the amount specified under such payment mechanics and terms.

Credit and 
Counterparty Risk

You assume the full credit risk of the Bank. The structured product constitutes direct, 
unsecured and unsubordinated general obligations of the Bank. Hence, if the Bank 
becomes insolvent or defaults on its payment and other obligations or fails in any 
other way, you may not receive any payments due to you under the structured product, 
including your initial investment amount. A credit rating is not a recommendation or 
assurance as to the Bank’s creditworthiness or the risks, returns or suitability of the 
structured product.



Events Adjustment 
Risk

The Bank or (where applicable) Calculation Agent has the discretion to make 
adjustments to the terms of the structured product if it determines that certain 
adjustment or extraordinary events have occurred (including, but not limited to, market 
disruption, changes in taxation law and other economic, political or social conditions). 
The exercise of such discretion may have an unforeseen and adverse impact on the 
payments that you receive under the structured product.

Liquidity Risk Structured products are not liquid instruments and are not designed to be short-term 
trading instruments. You must be prepared to hold the structured product until the 
scheduled maturity as it is not transferable and there is no market for this structured 
product, which means that you will not be able to sell it. You will also not be able to 
terminate this structured product or make any withdrawals before the stated maturity 
date without the Bank’s consent.

Early Termination 
Risk (by the  
investor)

Prior to maturity, the Bank may agree to you terminating the structured product but 
the Bank is under no obligation to do so. Early termination is at the sole and absolute 
discretion of the Bank and will incur a cost that may result in the loss of substantially all 
or part of your initial investment amount. In calculating the applicable early termination 
amount, the Bank will factor in the costs of terminating any related hedging and funding 
arrangements and other costs relating to the structured product, which may result 
in an early termination amount that is substantially lower than your initial investment 
amount.  

Early Termination 
Risk (by the Bank)

The Bank has the sole and absolute discretion to early terminate the structured 
product upon the occurrence of certain events, including (but not limited to) a Change 
in Law, Force Majeure, Hedging Disruption, Increased Cost of Hedging, Tax Event or 
any Disruption Event (each as defined in the relevant Product Documentation). For 
example, if there has been any change in the laws or regulations applicable to the 
structured product such that it is no longer legal or practical for the Bank to maintain 
its hedging arrangements under the structured product, the Bank may exercise its 
discretion to early terminate the structured product. In calculating the sum payable to 
you, the Bank will factor in the costs of terminating any related hedging and funding 
arrangements relating to the structured product. This may reduce the early termination 
amount payable to you and may result in the loss of all or part of your initial investment 
amount. Please refer to the relevant Product Documentation for more details on the 
events may lead to an early termination and the factors that the Bank may take into 
account when determining any early termination amount that is payable to you.

Reinvestment Risk Where the structured product is terminated prior to maturity for whatever reason, you 
may not be able to reinvest the amounts received at the same rate or for the same 
return or linked to the same Reference Asset(s) at that point in time.

Exchange Rate 
and Control Risk

Where the structured product is denominated in a non-local currency, you face the 
risk of exchange rate fluctuations and controls (where applicable) that may (i) affect 
the applicable exchange rate and result in the receipt of reduced coupon(s), cash 
settlement amounts and/or a loss of principal when converted to your local currency 
and (ii) make it impossible or impracticable for the Bank to pay you in the original 
settlement currency. Exchange controls may also be applicable to the currencies your 
investment is linked to. Exchange controls or other monetary controls may be imposed 
by a government, sometimes with little or no warning. Such measures may have a 
significant effect on the convertibility or transferability of a currency and may have 
unexpected consequences for the structured product. You may suffer a loss on your 
investment as a result of such exchange rate fluctuations and/or controls.

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.  

Tax Risk The Bank recommends that you take independent tax advice before committing to 
purchase this structured product. 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.

Leverage Risk If you have used leverage to purchase the structured product or if there is leverage 
embedded in the terms of the structured product, a relatively small movement in 
market or Reference Asset levels or prices will have a significantly larger impact on the 
structured product and your returns under such structured product. This may work for 
you as well as against you.



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. 

SCB 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 for general evaluation only and has not been 
prepared to be suitable for any particular person or class of persons. SCB 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. SCB 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.

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).

Country-specific disclaimers

For investors in the United Arab Emirates

Note that the contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in the United Arab Emirates

This document is available in Arabic upon request.

Disclaimers

Conflicts of 
Interest

You should understand and accept that the Bank plays a variety of roles in relation 
to the structured product, including acting as your counterparty and the Calculation 
Agent. The Bank has various discretionary powers (for example, the power to terminate 
or adjust terms of the structured product in certain circumstances) which may have a 
material impact on the value and performance of the structured product. In performing 
these duties, the economic interests of the Bank are potentially adverse to your 
interests as an investor in the structured product.

The Bank may from time to time engage in transactions involving the Reference Asset(s) 
(or derivatives or other products linked to the Reference Asset(s)) for its proprietary and 
other accounts. Such trading may influence the value of the Reference Asset(s) and 
therefore the value of the structured product in a manner that is potentially adverse to 
your interests as an investor in the structured product.







إخالء مسؤولية عام
 صدر هذا املستند عن بنك ستاندرد تشارترد، وهو شركة معتمدة من هيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة وتخضع لتنظيم 

هيئة اخلدمات املالية وهيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة. وال يعد هذا املستند نشرة اكتتاب، ولم ولن يتخذ أي إجراء في 
أي اختصاص للسماح بأي طرح عام )إال في احلاالت الضرورية لاللتزام بالقوانني واللوائح السارية(. وُضع هذا املستند بقصد املناقشة 

فقط وال يعتبر نصيحة أو عرضاً أو توصية أو طلباً مقدماً ألي شخص للدخول في أي معاملة أو انتهاج استراتيجية حتوطية أو تداولية 
أو استثمارية، وال يعد كذلك تنبؤاً بأي حركات مستقبلية محتملة في أسعار الفائدة أو األسعار أو ضمان بعدم جتاوز تلك احلركات 

املستقبلية لتلك احلركات املبينة في أي عرض. 

ال يقدم بنك ستاندرد تشارترد أي ضمان أو تعهد من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً أم تشريعياً بخصوص هذا املستند أو أي معلومات 
وردت أو أشير إليها فيه. يوزع هذا املستند بناء على فهم صريح وواضح مضمونُه أننا لم نتحقق مما ورد فيه من معلومات بشكل 

مستقل وإن كنا نراها معلومات ميكن االعتماد عليها. هذا املستند للتقييم العام فقط ولم يُعد لشخص بعينه أو مجموعة بعينها 
من األشخاص. وال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر )مبا فيها اخلسارة 

أو الضرر العرضي أو التبعي( من االعتماد على هذا املستند، ويشمل ذلك أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ من، على سبيل املثال 
وليس احلصر، أي عيب أو خطأ أو نقص أو خلل أو غلط أو االفتقار إلى الدقة في هذا املستند أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به أو نتيجة 

عدم توفره أو أي جزء منه أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به. 

الشروط االسترشادية ليست كاملة أو نهائية وإمنا تخضع ملزيد من النقاش والتفاوض. هذا وتخضع شروط املعاملة املبرمة لوثيقة 
املنتج ذات الصلة وتسجل فيها. يتعني عليك السعي إلى احلصول على استشارة مستقلة حول مدى مالئمة االستثمار في أي أوراق 
مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات االستثمار املشار إليها في هذا املستند. متى قررت املضي دون طلب استشارة مستقلة، عليك 
أن تراعي مدى مالئمة املنتج أو اخلدمة لك. ال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي واجب أمانة جتاهك وال يتحمل )ما لم يلزمه القانون أو 

اللوائح السارية بذلك( أي مسؤولية باإلبالغ عن أو تقدمي أي إقرار يتعلق مبدى مالئمة أو مناسبة املعاملة ذات الصلة أو التبعات احملتملة 
لها. ننصحك بإجراء تقدير مستقل ألي مسألة وردت في هذا املستند.

ال يجوز إرسال أو تقدمي هذا املستند أو أي صورة منه إلى أي مواطن أمريكي )حسب التعريف الوارد في البند )ق( من قانون األوراق املالية 
األمريكي لسنة 1933(.

إخالء املسؤولية بحسب الدول

- للمستثمرين في دولة  اإلمارات العربية املتحدة

- نحيطكم علماً بأن محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة رقابية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

- يتاح هذا املستند باللغة اإلجنليزية عند الطلب.

إخالء مسؤولية

مخاطر الرافعة 
المالية

إذا استخدمت الرافعة املالية لشراء املنتج املنظم أو وردت الرافعة املالية ضمن شروط املنتج املنظم، 
سيكون للحركات الضعيفة نسبياً في السوق أو مستويات األصل املرجعية أو األسعار أثراً كبيراً جداً على 

املنتج املنظم وعوائدك من هذا املنتج. ورمبا حمل لك هذا االستثمار من اخملاطر مقدار ما يحمله لك من 
املنافع.

عليك أن تدرك وتتقبل حقيقة أن البنك يلعب أدواراً عديدة بخصوص املنتج املنظم، ومن بني تلك األدوار أنه تضارب المصالح
الطرف املقابل لك وكذلك وكيل احلسابات. يتمتع البنك بصالحيات تقديرية عديدة )منها مثالً صالحية 

إنهاء أو تعديل شروط املنتج في بعض احلاالت( قد يكون لها تأثيراً جوهرياً على قيمة املنتج املنظم وأدائه. 
وعند أداء تلك املهام، قد تؤثر املصالح االقتصادية للبنك على مصاحلك كمستثمر في املنتج املنظم.

يحق للبنك من وقت آلخر املشاركة في معامالت تتضمن األصل املرجعي )األصول املرجعية( )أو األدوات 
املشتقة أو املنتجات األخرى املرتبطة باألصل املرجعي )األصول املرجعية(( حلسابه اخلاص أو حلساب أي 
عمالء آخرين. قد يؤثر هذا التداول على قيمة األصل املرجعي )األصول املرجعية(، وبالتالي قيمة املنتج 

املنظم بطريقة رمبا تؤثر على مصاحلك كمستثمر في املنتج املنظم.



المخاطر االئتمانية 
ومخاطر األطراف 

المقابلة

تتحمل اخملاطر االئتمانية الكاملة للبنك. كما إن املنتج املنظم يشكل التزامات عامة مباشرة وغير 
مضمونة وغير تابعة لغيرها تبعية ثانوية على البنك. ومن ثم، إذا أصبح البنك معسراً أو تعثر في أداء 
التزاماته بالدفع وااللتزامات األخرى أو تخلف عن الدفع بأي شكل من األشكال، ال يحق لك استالم أي 

مبالغ مستحقة إليك وفقاً للمنتج املنظم، مبا في ذلك مبلغ االستثمار األولي. التصنيف االئتماني ليس 
توصية أو ضماناً للجدارة االئتمانية للبنك أو اخملاطر أو العوائد أو مالئمة املنتج املنظم.

مخاطر التعديل في 
بعض الحاالت

يُترك إلى البنك أو )حسب مقتضى احلال(وكيل احلسابات أمر تقدير إدخال أي تعديالت على شروط املنتج 
املنظم، على إثر وقوع بعض احلاالت التي تستدعي التعديل أو حاالت استثنائية أخرى )ومنها، على سبيل 
املثال وليس احلصر، االضطرابات السوقية وتعديالت القانون الضريبي واألوضاع االقتصادية أو السياسية 

أو االجتماعية األخرى(. قد يترتب على ممارسة هذا التقدير أثراً سلبياً مفاجئاً على املبالغ التي حتصل عليها 
وفقاً للمنتج املنظم.

املنتجات املنظمة ليست أدوات سائلة وليست مصممة لتكون أدوات تداول قصيرة األجل. عليك مخاطر السيولة
االستعداد المتالك املنتج املنظم حتى تاريخ االستحقاق احملدد نظراً ألنه غير قابل للتنازل وليست هناك 
سوقاً لهذا املنتج املنظم، مما يعني عدم قدرتك على بيعه. ولن يكون مبقدورك كذلك إنهاء هذا املنتج أو 

إجراء أي سحوبات قبل حلول تاريخ االستحقاق املذكور إال بعد احلصول على موافقة من البنك.

مخاطر اإلنهاء 
المبكر )من قبل 

المستثمر(

قبل حلول تاريخ االستحقاق، قد يواقف البنك على إنهاء املنتج املنظم ولكنه ليس ملزماً بذلك. يُترك أمر 
اإلنهاء املبكر إلى تقدير البنك وحده دون غيره ويتحمل التكلفة التي قد تنشأ من خسارة كل أو جزء من 

مبلغ االستثمار األولي. عند حساب مبلغ اإلنهاء املبكر املطبق، يأخذ البنك في احلسبان تكاليف إنهاء أي 
ترتيبات حتوط أو متويل ذات صلة والتكاليف األخرى املرتبطة باملنتج املنظم والتي قد تؤدي إلى انخفاض 

مبلغ اإلنهاء املبكر بشكل كبير عن مبلغ االستثمار األولي.  

مخاطر اإلنهاء 
المبكر )من قبل 

البنك(

يُترك للبنك وحده ودون غيره أمر اإلنهاء املبكر للمنتج املنظم بعد وقوع بعض احلاالت التي تشمل )على 
سبيل املثال وليس احلصر( التعديالت القانونية أو القوة القاهرة أو التحوط ضد االضطرابات أو التكلفة 

الزائدة للتحوط أو اإلجراءات الضريبية أو االضطرابات )حسبما ورد تعريف كل منها في وثيقة املنتج 
ذات الصلة(. فمثالً إن حدث تعديل في القوانني أو التشريعات املطبقة على املنتج املنظم بالشكل الذي 

يصير معه إبقاء البنك على الترتيبات التحوطية وفقاً للمنتج املنظم أمراً غير قانوني أو يتعذر تنفيذه، 
جاز للبنك ممارسة تقديره لإلنهاء املبكر للمنتج املنظم. وعند حساب املبلغ املستحق إليك، يضع البنك 

في احلسبان تكاليف إنهاء أي ترتيبات حتوطية ومتويلية ذات صلة فيما يخص املنتج املنظم. وقد يؤدي ذلك 
إلى انخفاض مبلغ اإلنهاء املبكر املستحق إليك ورمبا يتبعه أيضاً خسارة كل مبلغ االستثمار أو جزء منه.  

يرجى الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة لالطالع على مزيد من التفاصيل حول احلاالت التي قد تؤدي إلى 
اإلنهاء املبكر والعوامل التي رمبا يأخذها البنك في حسبانه عند حتديد أي مبلغ إنهاء مبكر مستحق إليك.

مخاطر إعادة 
االستثمار

إذا مت إنهاء املنتج املنظم ألي سبب كان قبل حلول تاريخ استحقاقه، قد تعجزون عن إعادة استثمار املبالغ 
املستلمة بنفس السعر أو على نفس العائد أو القدرة على ربطه بنفس األصل املرجعي )األصول املرجعية( 

في هذا الوقت.

مخاطر سعر 
الصرف والرقابة

متى ُقوّم املنتج املنظم بعملة غير محلية، قد تواجه مخاطر تقلبات وضوابط سعر الصرف )متى ُطبقت( 
التي قد )1( تؤثر على سعر الصرف املطبق ويترتب عليها استالم كوبون )كوبونات( منخفضة أو مبالغ 
التسوية النقدية و/أو خسارة أصل املبلغ عند حتويله إلى عملتكم احمللية، و )2( جتعل دفع البنك إليكم 

بعملة التسوية األصلي أمراً مستحيالً أو يتعذر تنفيذه. وقد تطبق ضوابط الصرف كذلك على العمالت 
املرتبط بها استثماركم. قد تلجأ احلكومات إلى فرض ضوابط على الصرف أو ضوابط نقدية أخرى 

مصحوبة بقليل من التحذير بدون أي حتذير متاماً. وقد يكون ملثل تلك اإلجراءات أثراً كبيراً على قابلية حتويل 
أو نقل العملة وقد يترتب عليها تبعات مفاجئة للمنتج املنظم. وقد تتعرض خلسارة االستثمار نتيجة 

تلك التقلبات و/أو ضوابط الصرف هذه.

مخاطر سعر 
الفائدة

ترتبط القيمة السوقية للمنتج املنظم بحركة أسعار الفائدة خالل مدة املنتج املنظم وفي حالة إنهائه 
أو بيعه قبل حلول تاريخ االستحقاق

ينصحك البنك بطلب استشارة ضريبية مستقلة قبل شراء هذا املنتج املنظم. وال يقدم البنك أي المخاطر الضريبية
استشارة ضريبية، ولذلك فإنك تتحمل كامل املسؤولية عن أي ضرائب تترتب على االستثمار في هذا 

املنتج. تتوقف أي معاجلة ضريبية على حالتك الشخصية، وقد تتغير في املستقبل.



قد تتغير مخاطر املنتج االستثماري الذي تستثمر فيه على مدى فترة االستثمار. اخملاطر املبيّنة أدناه منوذج للمخاطر األساسية، ولكننا 
نلفت انتباهك إلى أن هذا املستند ووثيقة املنتج ال ميكنها أن تستعرض كافة اخملاطر احملتملة املرتبطة بهذا االستثمار. إذ تعتبر اإلشارة 
إلى »املنتج املنظم« أدناه إشارةً إلى االستثمار ذي الصلة الذي تستثمرون فيه، وتعتبر اإلشارة إلى »األصل املرجعي )األصول املرجعية(« 

إشارةً إلى السلعة األساسية ذات الصلة.

اخملاطر األساسية

تشمل السلع كال من )1( السلع املادية )التي تشمل تخزين ونقل السلع املادية( و )2( عقود السلع )وهي مخاطر السلع
عبارة عن اتفاقيات إما )أ( لشراء أو بيع كمية معينة من سلعة مادية أساسية بسعر معني مسبقاً وفترة 

تسليم(، أو )2( لدفع وقبض مبلغ نقدي تبعاً للتغيرات في سعر السلعة املادية األساسية. ميكن تداول 
عقود السلع وفقاً لعقود مستقبلية متخصصة ومنظمة )كالعقود اآلجلة( أو تداولها بشكل مباشر بني 

األطراف )عمليات التداول غير املنظمة(.
أسواق السلع متقلبة بطبيعتها وتتأثر بعوامل عدة من بينها العالقة املتذبذبة بني العرض والطلب 
والطقس والبرامج والسياسات احلكومية والزراعية والتجارية والتداول املوضوعة للتأثير على أسعار 

السلع واألحداث السياسية واالقتصادية العاملية والتغيرات في أسعار الفائدة. لذلك ينبغي أن تنظر إلى 
االستثمارات املرتبطة بالسلع على أنها محفوفة مبخاطر كثيرة.

تعتمد قيمة املنتج املنظم على عدة عوامل سوقية كسعر أو مستوى األصل املرجعي )األصول املرجعية( المخاطر السوقي
ومعدل والتقلبات واملدة املتبقية على حلول تاريخ االستحقاق.  املنتجات املنظمة عبارة عن أدوات متقلبة 

وقيمها سريعة االنخفاض واالرتفاع.  وأداء السند في السابق ليس مؤشراً يعتمد عليه لألداء في 
املستقبل.

مخاطراألصول 
المرجعية

تعتمد املبالغ التي حتصل عليها )إن وجدت( وفقاً للمنتج املنظم على أداء األصل املرجعي )األصول 
املرجعية( أثناء فترة االستثمار و/أو على بعض تواريخ التقييم، لذلك من املهم القدرة على التقييم 
الصحيح لألصل املرجعي )األصول املرجعية(. بناء على ذلك، وعند انعدام التقييم الصحيح لألصل 

املرجعي )األصول املرجعية(، قد يتم تأجيل فترة التقييم و/أو تاريخ )تواريخ( التقييم إلى فترة الحقة و/
أو تاريخ الحق. إضافة إلى ذلك، ال يحق لك تقدمي أي مطالبة أو احلصول على فائدة أو حقوق ملكية في 

األصل املرجعي )األصول املرجعية(، كما إن االستثمار في املنتج املنظم ليس كاالستثمار املباشر في 
األصل املرجعي )األصول املرجعية(، ومن ثم فإن القيمة السوقية أو إعادة الشراء املبكر أو سعر إعادة 
الشراء املبكر أو اإلنهاء املبكر أو قيمة استحقاق املنتج املنظم قد ال تعكس حركة األسعار أو معدل 

األصل املرجعي )األصول املرجعية(. أخيراً، ال نضمن لك أن يحقق أداء األصل املرجعي )األصول املرجعية( 
املستويات املتوقعة لتحقيق عوائد حتاكي ما ورد في استراتيجية االستثمار ذات الصلة املنطبقة على 

املنتج املنظم.

هذا املنتج املنظم عبارة عن منتج محاط في األساس باخملاطر. وقد تخسر بعض مبلغ االستثمار األولي المخاطر األساسية
أو كلِّه. وال يقدم البنك )أو غيره( أي ضمان بأنك ستحصل على مبلغ االستثمار األولي كامالً عند حلول 
تاريخ االستحقاق. وقد تتعرض خلسارة االستثمار في حالة التسوية الفعلية للمنتج املنظم عند تاريخ 

االستحقاق. 

هذا املنتج املنظم ليس وديعة. وال يقدم البنك )أو غيره( أي ضمان بأن العائد احملقق على املنتج املنظم مخاطر ضعف األداء
سيساوي أو سيزيد عند تاريخ االستحقاق على أي عائد محتمل رمبا تكون حققت من أي استثمار مباشر 

في األصل املرجعي )األصول املرجعية( أو في وديعة بنكية أو في سند غير منظم ذي كوبون ثابت. نظراً 
ألن آليات الدفع وشروط املنتج املنظم ال تتغير، نلفت انتباهك إلى أنه حتى لو كانت نظرتك حيال اجتاه 

أداء األصل املرجعي )األصول املرجعية( صحيحة، فلن حتصل على أكثر من املبلغ احملدد وفقاً آلليات وشروط 
الدفع.



)1( تشتمل وثيقة املنتج لكل استثمار على تأكيد املعاملة ذات الصلة، فيما ينبغي 
قراءتها جنباً إلى جنب مع الشروط واألحكام املوحدة الصادرة عن اجلهة ذات الصلة 

التابعة لبنك ستاندرد تشارترد. 
وبالنسبة للعمالء ذوي األولوية واألفراد، متثل الشروط واألحكام املوحدة )1( شروط 

العمالء و )2( شروط احلساب اجلاري /الشيكات /االدخار والوديعة ألجل، و )3) شروط منتج 
االستثمار )مبا فيها البيانات اخلاصة باإلفصاح عن اخملاطر(.

يحقق بنك ستاندرد تشارترد إيرادات التداول من االستثمار  الرسوم
 واملصاريف

السيناريو الثاني

)السعر ذو الصلة 
للذهب  ينخفض 

عن سعر الممارسة 
)سعر التحويل 

المستهدف((

على فرض ارتفاع الدوالر أمام الذهب  بحيث يصبح السعر ذو الصلة للذهب  1.475.00

مع انخفاض السعر ذي الصلة عن سعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف(، يُطلب من البنك التسوية 
الفعلية لالستثمار من خالل حتويل كمية من الذهب  إلى حساب السلع للمستثمر.  متثل هذه الكمية 
من الذهب  االستثمار األولي للمستثمر ومبلغ الكوبون ذي الصلة )حيث يتم حتويل كليهما من الدوالر 

إلى ذهب  بسعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف((، ويحتسبان على النحو التالي:

]148.500.00 دوالر + )12/1 × 12% × 148.500.00 دوالر([ ÷ 1.500.00 = 149.985.00 دوالر ÷ 1.500.00 = 
99.99 أونصة تروي تقريباً من الذهب    

على فرض أن سعر الذهب  في تاريخ استحقاق االستثمار يبلغ 1.475.00 دوالر لكل أونصة تروي، تصبح 
قيمة 99.99 أونصة تروي من الذهب  147.485.00 دوالر تقريباً. في هذا السيناريو، يتكبد املستثمر خسارة 

تبلغ تقريباً 1.015.00 دوالر.

السيناريو الثالث

)السعر ذو الصلة 
للذهب  يساوي 

سعر الممارسة 
)سعر التحويل 

المستهدف((

على فرض ارتفاع الدوالر أمام الذهب  بحيث يصبح السعر ذو الصلة للذهب  1.500.00

في حالة تساوي السعر ذي الصلة مع سعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف(، يُطلب من البنك التسوية 
الفعلية لالستثمار من خالل حتويل كمية من الذهب  إلى حساب السلع للمستثمر.  متثل هذه الكمية من 
الذهب  االستثمار األولي للمستثمر ومبلغ الكوبون ذي الصلة )حيث يتم حتويل كليهما من الدوالر إلى 

ذهب  بسعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف((، ويحتسبان على النحو التالي:

]148.500.00 دوالر + )12/1 × 12% × 148.500.00 دوالر([ ÷ 1.500.00 = 149.985.00 ÷ 1.500.00 = 99.99 
أونصة تروي تقريباً من الذهب    

على فرض أن سعر الذهب  في تاريخ استحقاق االستثمار يبلغ 1.500.00 دوالر لكل أونصة تروي، تصبح 
قيمة 99.99 أونصة تروي من الذهب  149.985.00 دوالر تقريباً. في هذا السيناريو، يحقق املستثمر أرباحاً 

تقارب 1.485.00 دوالر من استثماره/استثمارها.

إن حتليالت السيناريوهات املبينة أعاله هي التوضيح فقط وال متثل األداء الفعلي ألي استثمار.

الهدف الوحيد من أي حتليل سيناريو ورد في هذا املستند هو التوضيح فقط وبيان نتائج افتراضية ليس إال. وال متثل حتليالت 
السيناريوهات هذه )أ( الشروط احلقيقية التي قد يتم على أساسها شراء أي استثمار أو إنهائه أو بيعه في السوق الفرعية، أو )ب( 

حساب أو تقدير املبلغ الذي سيصبح مستحقاً فعلياً وفقاً لشروط أي استثمار. هذا و يخلي بنك ستاندرد تشارترد مسؤوليته صراحة 
عن )1( صحة النماذج أو التقديرات املستخدمة الستنباط حتليالت السيناريو، )2( أي أخطاء أو سهو في حساب أو نشر تلك التحليالت، 

و )3( أي استخدامات لتلك التحليالت.  ال يعلن بنك ستاندرد تشارترد أي تنبؤات عن األداء الفعلي ألي استثماري أو األوضاع السوقية 
في املستقبل أو معدالتها أو مستوياتها أو أسعارها جملرد تقدميه لتلك السيناريوهات.

 وثيقة املنتج
 وشروط التداول



االستثمار ليس وديعة، وال يخضع ألي برنامج حماية أو تعويض حكومي أو خاص. ومن ثم، 
ال يحق لك استالم أي دفعات كوبون متوقعة و/أو قد تخسر بعض أو كل مبلغ االستثمار 

في احلاالت التالية:

- إذا ُطلب من البنك التسوية الفعلية لهذا االستثمار في تاريخ استحقاقه،   

- إذا تخلف البنك عن التزامات الدفع أو )حسب مقتضى احلال( التسليم وفقاً    
    لالستثمار )سواء ناجت ذلك من إعسار أو خالفه(،  

- إذا وقعت بعض احلاالت التي جتبر االستثمار على اإلنهاء املبكر )يرجى الرجوع    
    إلى عامل مخاطر “اإلنهاء املبكر )من قبل البنك( أدناه(.

  

أسوأ
السيناريوهات

حتليالت السيناريوهات

السعر األولي للذهب )يحدد ك xوحدة من الدوالر 149.985.00 دوالرمبلغ االستثمار األولي
تساوي وحدة واحدة من السلعة األساسية(

1.537.50

1.500.00سعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف(دوالرالعملة األساسية 

12% سنوياًسعر الكوبونذهب السلعة األساسية

شهر واحداملدة

وقد أوردنا املصطلحات التالية على سبيل االفتراض بهدف حتليالت السيناريوهات املبينة أدناه: 

يحدد السعر ذي الصلة للذهب )بالنسبة إلى سعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف( مدى مطالبة البنك بالتسوية النقدية أو 
الفعلية لالستثمار ذي الصلة عند حلول تاريخ استحقاقه.

 

السيناريو األول

)السعر ذو الصلة 
للذهب يزيد على 
سعر الممارسة  

)سعر التحويل 
المستهدف((

على فرض ضعف الدوالر أمام الذهب  بحيث يصبح السعر ذو الصلة للذهب  1.540.00

مع زيادة السعر ذي الصلة عن سعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف(، يطلب من البنك دفع مبلغ نقدي 
تاريخ االستحقاق.  املستثمر في  إلى  بالدوالر(  ومبلغ كوبون  بالدوالر  األولي  يشتمل على مبلغ االستثمار 

يحتسب هذا املبلغ النقدي على النحو اآلتي: 

ً 148.500.00 دوالر + )12/1 × 12% × 148.500.00 دوالر( = 149.985.00 دوالر تقريبا

في هذا السيناريو، يحقق املستثمر أرباحاً تقارب 1.485.00 دوالر من استثماره/استثمارها.



األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة/السلعة البديلة،

- يطالب البنك بالتسوية الفعلية لالستثمار ذي الصلة في احلاالت التالية:

)أ( إذا كان السعر ذي الصلة يساوي أو يزيد على سعر املمارسة املطبق )سعر التحويل   
املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاقية حتديد السعر بأنها × وحدة من العملة األساسية/

السلعة األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة/السلعة البديلة،
 

)ب( إذا كان السعر ذي الصلة أكبر من سعر املمارسة املطبق )سعر التحويل   
املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاقية حتديد السعر بأنها × وحدة من العملة األساسية/

السلعة األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة/السلعة البديلة،  

نلفت انتباهك إلى أنه في حال مطالبة البنك بالتسوية الفعلية لالستثمار ذي  -
    الصلة عند حلول تاريخ استحقاقه، فمن احملتمل أن تنخفض قيمة السلعة 

    األساسية ذات الصلة املسّلمة إليكم عن مبلغ االستثمار في تلك احلاالت، قد  
    يتعرض االستثمار للخسارة.

 التسوية الفعلية

يتعني عليك فتح حساب سلعة لدى بنك ستاندرد تشارترد بهدف استثمار  -
   مبلغ االستثمار. 

في حال مطالبة البنك بالتسوية الفعلية لالستثمار ذي الصلة عند حلول تاريخ   -
استحقاقه، سوف يقيد البنك الكمية ذات الصلة من السلعة ذات الصلة في حساب 

السلعة اخلاص بكم. 

-  كما نلفت انتباهك إلى أن )1( البنك لن يلتزم بتسليم السلعة األساسية ذات 
الصلة فعلياً إليكم حتت أي ظرف و )2( ميكنك فقط سحب السلعة )السلع( 

األساسية التي متلكها في حساب السلع )إن وجد( من خالل بيع تلك امللكية إلى 
البنك بسعر يحدده البنك. 



أحكام عامة

ميكن تكييف االستثمار تكييفاً خاصاً ليتناسب مع متطلباتك. وعلى وجه اخلصوص،   -
تشمل املكوّنات املتغيرة لكل استثمار، من جملة ما تشمله، )1( املدة )التي تتراوح من 
أسبوع واحد بحد أقصى حتى سنة واحدة على األكثر(، و )2( السلعة األساسية، و )3( 

العملة التي يحدد بها سعر السلعة األساسية، و )4( سعر املمارسة املطبق )تاريخ 
التحويل املستهدف(.

مدفوعات الكوبون 

على فرض أن )1( حالة اإلنهاء املبكرة لم تقع خالل مدة االستثمار ذي الصلة، و )2(   -
أن تستمر في االستثمار حتى تاريخ االستحقاق، فإنك حتصل وفقاً لهذا االستثمار 

على مبلغ كوبون عند حلول تاريخ استحقاقه. هذا ونلفت انتباهك إلى أنه في حالة 
املطالبة بالتسوية الفعلية لالستثمار عند حلول تاريخ استحقاقه، يتم حتويل مبلغ 

الكوبون )ومبلغ االستثمار األولي( إلى كمية من السلعة األساسية وفقاً لسعر 
املمارسة املطبق، ويحول إلى حساب السلعة الذي حتتفظ به لدى بنك ستاندرد 

تشارترد. 
 

ينخفض سعر الكوبون املُطبق إذا زاد أو انخفض سعر املمارسة )سعر التحويل   -
املستهدف( املتفق عليه بينك وبني البنك انخفاضاً كبيراً عن السعر املبدئي للسلعة 

األساسية.

التسوية في تاريخ االستحقاق
 

على فرض أن )1( حالة اإلنهاء املبكرة لم تقع خالل مدة االستثمار ذي الصلة، و )2(   -
أن تستمر في االستثمار حتى تاريخ االستحقاق، سيكون البنك مطالباً بتسوية هذا 

االستثمار في تاريخ االستحقاق املذكور.

تعتمد الطريقة التي يتعني على البنك تسوية االستثمار ذي الصلة من خاللها في   -
تاريخ االستحقاق، من بني ما تعتمد عليه، على اتفاقية حتديد السعر اخلاص بالسلعة 

األساسية وسعر السلعة األساسية في تاريخ التقييم ذي الصلة. 

يٌطالب البنك بتسوية االستثمار ذي الصلة نقداً )من خالل رد مبلغ االستثمار األولي   -
ودفع أي مبلغ كوبون مستحق غير مدفوع إليك( في احلاالت التالية:

)1( إذا كان السعر ذي الصلة )حسب تعريفه الوارد في وثيقة املنتج( أقل من سعر 
املمارسة املطبق )سعر التحويل املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاقية حتديد السعر بأنها 

وحدة واحدة من العملة األساسية/السلعة األساسية تساوي × وحدة من العملة 
البديلة/السلعة البديلة، 

)2( إذا كان السعر ذي الصلة أكبر من سعر املمارسة املطبق )سعر التحويل املستهدف(، 
متى ُعبر عن اتفاقية حتديد السعر بأنها × وحدة من العملة األساسية/السلعة 

 ما هو منهج
العمل؟



إذا كنت ترغب في االستثمار في منتج استثمار السلع املنظم.   -

إذا كنت تطمح إلى فرصة لتحقيق عائد أعلى على أموال االستثمار )مقارنة   -
     بالوديعة البنكية التقليدية(.

وفي مقابل ذلك تقبل:  -

االستحقاق  تاريخ  حلول  عند  فقط  إليك  كامالً  األولي  االستثمار  مبلغ  سداد   •
)شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة(،

احتمالية أن يكون للتقلبات في سعر السلعة األساسية تأثيراً سلبياً   •
     على استثماركم،

•  احتمالية تسوية االستثمار ذي الصلة فعلياً في تاريخ االستحقاق، 

احتمالية خسارة بعض مبلغ االستثمار األولي أو كلِّه في حاالت معينة.  •

- إذا كنت ترى أن الكوبون املستحق وفقاً لالستثمار ذي الصلة يعد تعويضاً صحيحاً     
عن حتمل ما قد تتعرض له من مخاطر أو ما يصيبك من خسائر في استثمارك، حتى لو 

احتفظت باالستثمار حتى بلوغ تاريخ استحقاقه.

- كل استثمار عبارة عن منتج منظم، ولن يعتبر مناسباً لكم في احلاالت التالية:

•  إذا لم تستوعب منهج عمله، 

•  إذا لم تكون في وضع ميكنك من حتمل اخملاطر االئتمانية جتاه البنك
     طوال مدة االستثمار، 

•  إذا لم تكن لديك فترة احتفاظ تساوي مدة االستثمار، وكانت هناك سيولة    
       محدودة أو انعدام تام في السيولة، 

•  إذا لم تكن لديك معرفة أو خبرة كافية باالستثمار في املنتجات املنظمة 
     و/أو األدوات املشتقة،

•  إذا لم ترغب في تقبل اخملاطر املتمثلة في احتمالية تسوية االستثمار ذي  
      الصلة فعلياً في تاريخ االستحقاق،  

•  إذا لم ترغب في اخملاطرة بخسارة بعض مبلغ االستثمار األولي أو كلِّه. 

امللف املشخصي 
للمستثمر 

رؤية املستثمر



- وميكن أن يحدد سعر السلعة األساسية بعمالت مختلفة، ويُعتَمد في ذلك على
نوعية السلعة األساسية سواء كانت عبارة عن ذهب أم فضة: 

تلك  سعر  يحدد  أن  فيمكن  ذهب(،  عن  عبارة  األساسية  السلعة  كانت  )إذا   •
السلعة بالدوالر األسترالي أو اليورو أو اجلنيه اإلسترليني أو الدوالر السنغافوري 

أو الدوالر األمريكي،  

        •  )إذا كانت السلعة األساسية عبارة عن فضة ( فيمكن أن يحدد سعر تلك 
            السلعة  بالدوالر األمريكي فقط.

حاالت   في  االستثمار  لهذا  الفعلية  بالتسوية  ملتزم  البنك  أن  إلى  انتباهك  ونلفت   -
معينة. وفي حالة إجراء التسوية الفعلية، قد تتعرض إلى خسارة االستثمار. ملزيد من   
وكيفية  فعلي  بشكل  االستثمار  تسوية  فيها  سيتم  التي  احلاالت  حول  املعلومات 
»منهج  قسم  في  الفعلية«  »التسوية  بند  على  االطالع  يرجى  لذلك،  البنك  إجراء 

العمل« أدناه . 

- احلد األدنى ملبلغ االستثمار هو1000.00دوالر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة مستخدمة.  

إذا أقدمت على إنهاء االستثمار قبل حلول تاريخ استحقاقه املذكور )وال يسمح بذلك إال 
بعد موافقة البنك( أو من قبل البنك )ويسمح بذلك وفقاً لوثيقة املنتج )انظر أدناه( في 
بعض احلاالت(، يحق للبنك أن يأخذ في احلسبان تكاليف إنهاء ترتيبات التحوط والتمويل 
ذات الصلة والتكاليف األخرى املرتبطة باالستثمار عند حتديد مبلغ اإلنهاء املبكر املستحق 

إليك 

– وقد يسفر ذلك عن انخفاض مبلغ اإلنهاء املبكر بشكل كبير عن مبلغ االستثمار األولي.  
اإلنهاء  »مخاطر  إلى  الرجوع  يرجى  الصدد،  هذا  في  املعلومات  من  مزيد  على  لالطالع 
»اخملاطر  البنك( في قسم«  املبكر )من قبل  اإلنهاء  و »مخاطر  املبكر من قبل املستثمر« 

األساسية« أدناه.

معلومات  تتضمن  التي  الصلة  ذات  املنتج  وثيقة  مع  إلى جنب  جنباً  املستند  هذا  يقرأ 
تفصيلية عن االستثمار )مبا فيها التعريفات املستخدمة واألحكام والشروط املطبقة(.  

تنبيه:  هذا املنتج املنظم ليس وديعة. هذا منتج منظم يتضمن أدوات مشتقة. ال تستثمر في هذا املنتج إال بعد أن يتكون لديك الفهم واإلرادة الكاملتني لتحمل 
اخملاطر املرتبطة به. إذا واجهت أي غموض في فهم اخملاطر التي ينطوي عليها هذا املنتج املنظم، ميكنك أن تطلب املشورة من طرف وسيط أو احلصول للتوضيح. قرار 
االستثمار متروك لك، ونحثك على توخي احلذر عند اتخاذ قرار االستثمار، مبا في ذلك إدراك مدى تعرضك خلسارة االستثمار األولي، فيما يتعلق باملركز املالي واخلبرة 
واألهداف االستثمارية. يتضمن هذا املستند ملخصاً لبعض )وليس كل( شروط ومزايا املنتج املنظم ومدى تعرضه للمخاطر، وال يقصد منه أن يكون ملخصاً شامالً. 
ينبغي عليك الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة لالطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج املنظم، مبا فيها معاني املصطلحات البارزة التي لم يُعرف بهااملستند. 
ترد شروط أي معاملة في إخطار ما بعد التأكيد الذي يرسله إليكم بنك ستاندرد تشارترد )عبر أحد فروعه أو الشركات التابعة له(. ونحيطك علماً بأن محتوى هذا 
املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة رقابية. إذا لم تكن اللغة العربية لغتك املفضلة، يرجى مراجعة مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الذي تتعامل معه 
للتأكد مما إذا كان هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج متوفرة بلغتك املفضلة. قد تتاح بعض وثائق املنتجات باللغة اإلجنليزية فقط. إذا انطبقت 
عليك تلك احلالة، وتعذر عليك فهم محتوى هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج املنظم، ننصحك بعدم االستثمار في هذا املنتج املنظم. إن الهدف 
من أي ترجمة لوثيقة املنتج هو تسهيل الرجوع إليها فقط، ومتى وُجد أي اختالف بني الترجمة والنص اإلجنليزي األصلي، يعتد بالنص اإلجنليزي األصلي. إذا أمدك مدير 

العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد بنسخة من ترجمة أي وثيقة منتج، ننصحك بضمان احلصول كذلك على نسخة من النص اإلجنليزي األصلي.



البنك: بنك ستاندرد تشارترد )من خالل أحد فروعه أو الشركات التابعة له( خصائص املنتج  -
    )“بنك ستاندرد تشارترد“( 

كل استثمار:   -
عبارة عن استثمار سلعاً منظمة محاطة أساساً باخملاطر حتُدد عوائدها وفق سعر   

السلع األساسية ذات الصلة،

تسوية  حق  البنك  القائمة(  الظروف  )حسب  مينح  بالسلعة  مرتبط  خياراً  يتيح   -
االستثمار في تاريخ االستحقاق من خالل )1( دفع مبلغ نقدي )بالعملة ذات الصلة( 

أو )2( تسليم كمية من السلعة األساسية إليك. 

   يرجى قراءة قسم »منهج العمل« أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل.

املرتبط  اخليار  على  الزائد  املبلغ  االستثمار  على  احملقق  الكوبون  كل  أو  جزء  ميثل   -
بالسلعة. لذلك، مينحك االستثمار فرصة حتقيق عائد أعلى مما ميكنك حتقيقه من 

الوديعة البنكية التقليدية.

)“السلعة  فيه  تستثمر  الذي  لالستثمار  األساسية  السلعة  تكون  أن  ميكن   -
ونلفت  )الفضة(.  الورق  على  غير  فضة  أو  )الذهب(  الورق  على  ذهباً  األساسية”( 
ذي  النفيس  للمعدن  املادي  الشكل  ليست  األساسية  السلعة  أن  إلى  انتباهك 
الصلة، بل تأخذ شكل قيد ورقي في حساب السلعة )حساب السلعة( الذي تنشئه 

لدى بنك ستاندرد تشارترد.  



استثمار السلع املنظمة 
املرتبطة بسلعة أساسية 

واحدة  )“االستثمار”(





إخالء مسؤولية عام

 صدر هذا املستند عن بنك ستاندرد تشارترد، وهو شركة معتمدة من هيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة وتخضع لتنظيم هيئة اخلدمات املالية وهيئة
 التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة. وال يعد هذا املستند نشرة اكتتاب، ولم ولن يتخذ أي إجراء في أي اختصاص للسماح بأي طرح عام )إال في احلاالت الضرورية
أو توصية أو طلباً مقدماً ألي شخص للدخول في أي  لاللتزام بالقوانني واللوائح السارية(. وُضع هذا املستند بقصد املناقشة فقط وال يعتبر نصيحة أو عرضاً 
 معاملة أو انتهاج استراتيجية حتوطية أو تداولية أو استثمارية، وال يعد كذلك تنبؤاً بأي حركات مستقبلية محتملة في أسعار الفائدة أو األسعار أو ضمان بعدم

 جتاوز تلك احلركات املستقبلية لتلك احلركات املبينة في أي عرض.

 ال يقدم بنك ستاندرد تشارترد أي ضمان أو تعهد من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً أم تشريعياً بخصوص هذا املستند أو أي معلومات وردت أو أشير إليها فيه. يوزع
 هذا املستند بناء على فهم صريح وواضح مضمونُه أننا لم نتحقق مما ورد فيه من معلومات بشكل مستقل وإن كنا نراها معلومات ميكن االعتماد عليها. هذا
 املستند للتقييم العام فقط ولم يُعد لشخص بعينه أو مجموعة بعينها من األشخاص. وال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ
 بشكل مباشر أو غير مباشر )مبا فيها اخلسارة أو الضرر العرضي أو التبعي( من االعتماد على هذا املستند، ويشمل ذلك أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ من،

 على سبيل املثال وليس احلصر، أي عيب أو خطأ أو نقص أو خلل أو غلط أو االفتقار إلى الدقة في هذا

 املستند أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به أو نتيجة عدم توفره أو أي جزء منه أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به.

 الشروط االسترشادية ليست كاملة أو نهائية وإمنا تخضع ملزيد من النقاش والتفاوض. هذا وتخضع شروط املعاملة املبرمة لوثيقة املنتج ذات الصلة وتسجل فيها.
 يتعني عليك السعي إلى احلصول على استشارة مستقلة حول مدى مالئمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات االستثمار املشار إليها في
 هذا املستند. متى قررت املضي دون طلب استشارة مستقلة، عليك أن تراعي مدى مالئمة املنتج أو اخلدمة لكم. ال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي واجب أمانة
 جتاهك وال يتحمل )ما لم يلزمه القانون أو اللوائح السارية بذلك( أي مسؤولية باإلبالغ عن أو تقدمي أي إقرار يتعلق مبدى مالئمة أو مناسبة املعاملة ذات الصلة أو

التبعات احملتملة لها. ننصحك بإجراء تقدير مستقل ألي مسألة وردت في هذا املستند.

ال يجوز إرسال أو تقدمي هذا املستند أو أي صورة منه إلى أي مواطن أمريكي )حسب التعريف الوارد في البند )ق( من قانون األوراق املالية األمريكي لسنة 1933(.
.

إخالء املسؤولية بحسب الدول

اإلمارات العربية املتحدة:
 

ً بأن محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة تنظيمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة. نحيطك علما
يتاح هذا املستند باللغة اإلجنليزية عند الطلب

يُرجى التكرّم بالعلم أننا سنقوم بتزويدك بترجمة لهذه الوثيقة عند الطلب

إخالء املسؤولية



مخاطر اإلنهاء 
المبكر )من قبل 

البنك(

يُترك للبنك وحده ودون غيره أمر اإلنهاء املبكر للمنتج املنظم بعد وقوع بعض احلاالت التي تشمل )على 
سبيل املثال وليس احلصر( التعديالت القانونية أو القوة القاهرة أو التحوط ضد االضطرابات أو التكلفة 

الزائدة للتحوط أو اإلجراءات الضريبية أو االضطرابات )حسبما ورد تعريف كل منها في وثيقة املنتج 
ذات الصلة(. فمثالً إن حدث تعديل في القوانني أو التشريعات املطبقة على املنتج املنظم بالشكل الذي 

يصير معه إبقاء البنك على الترتيبات التحوطية وفقاً للمنتج املنظم أمراً غير قانوني أو يتعذر تنفيذه، 
جاز للبنك ممارسة تقديره لإلنهاء املبكر للمنتج املنظم. وعند حساب املبلغ املستحق إليك، يضع البنك 

في احلسبان تكاليف إنهاء أي ترتيبات حتوطية ومتويلية ذات صلة فيما يحفز املنتج املنظم. وقد يؤدي ذلك 
إلى انخفاض مبلغ اإلنهاء املبكر املستحق إليك ورمبا يتبعه أيضاً خسارة كل مبلغ االستثمار أو جزء منه.  

يرجى الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة لالطالع على مزيد من التفاصيل حول احلاالت التي قد تؤدي إلى 
اإلنهاء املبكر والعوامل التي رمبا يأخذها البنك في حسبانه عند حتديد أي مبلغ إنهاء مبكر مستحق إليك.

مخاطر إعادة 
االستثمار

إذا مت إنهاء املنتج املنظم ألي سبب كان قبل حلول تاريخ استحقاقه، قد تعجز عن إعادة استثمار املبالغ 
املستلمة بنفس السعر أو على نفس العائد أو القدرة على ربطه بنفس األصل املرجعي )األصول املرجعية( 

في هذا الوقت.

مخاطر سعر الصرف 
والرقابة

متى ُقوّم املنتج املنظم بعملة غير محلية، قد تواجهون مخاطر تقلبات وضوابط سعر الصرف )متى 
ُطبقت( التي قد )1( تؤثر على سعر الصرف املطبق ويترتب عليها استالم كوبون )كوبونات( منخفضة 
أو مبالغ التسوية النقدية و/أو خسارة أصل املبلغ عند حتويله إلى عملتك احمللية، و )2( جتعل دفع البنك 
إليك بعملة التسوية األصلي أمراً مستحيالً أو يتعذر تنفيذه. وقد تطبق ضوابط الصرف كذلك على 

العمالت املرتبط بها استثمارك. قد تلجأ احلكومات إلى فرض ضوابط على الصرف أو ضوابط نقدية أخرى 
مصحوبة بقليل من التحذير بدون أي حتذير متاما. وقد يكون ملثل تلك اإلجراءات أثراً كبيراً على قابلية حتويل 

أو نقل العملة وقد يترتب عليها تبعات مفاجئة للمنتج املنظم. وقد تتعرضون خلسارة االستثمار نتيجة 
تلك التقلبات و/أو ضوابط الصرف هذه.

ترتبط القيمة السوقية للمنتج املنظم بحركة أسعار الفائدة خالل مدة املنتج املنظم وفي حالة إنهائه مخاطر سعر الفائدة
أو بيعه قبل حلول تاريخ االستحقاق. 

ينصحك البنك بطلب استشارة ضريبية مستقلة قبل شراء هذا املنتج املنظم. وال يقدم البنك أي المخاطر الضريبية
استشارة ضريبية، ومن ثم فإنك تتحملون املسؤولية الكاملة عن أي تبعات ضريبية لالستثمار في هذا 

املنتج. وتتوقف أي معاجلة ضريبية على حالتك الشخصية، وقد تتغير في املستقبل.

مخاطر الرافعة 
المالية

إذا استخدمت الرافعة املالية لشراء املنتج املنظم أو وردت الرافعة املالية ضمن شروط املنتج املنظم، 
سيكون للحركات الضعيفة نسبياً في السوق أو مستويات األصل املرجعية أو األسعار أثراً كبيراً جداً على 

املنتج املنظم وعوائدك من هذا املنتج. ورمبا حمل لك هذا االستثمار من اخملاطر مقدار ما يحمله لك من 
املنافع.

عليك أن تدرك وتتقبل حقيقة أن البنك يلعب أدواراً عديدة  بخصوص املنتج املنظم، ومن بني تلك األدوار تضارب المصالح
أنه الطرف املقابل لكم وكذلك وكيل احلسابات. يتمتع البنك بصالحيات تقديرية عديدة )منها مثالً 
صالحية إنهاء أو تعديل شروط املنتج في بعض احلاالت( قد يكون لها تأثيراً جوهرياً على قيمة املنتج 
املنظم وأدائه. وعند أداء تلك املهام، فإن املصالح االقتصادية للبنك قد تؤثر تأثيراً سلبياً على حقوقك 

كمستثمر في املنتج املنظم.

يحق للبنك من وقت آلخر املشاركة في معامالت تتضمن األصل املرجعي )األصول املرجعية( )أو األدوات 
املشتقة أو املنتجات األخرى املرتبطة باألصل املرجعي )األصول املرجعية(( حلسابه اخلاص أو حلساب أي 
عمالء آخرين. قد يؤثر هذا التداول على قيمة األصل املرجعي )األصول املرجعية(، وبالتالي قيمة املنتج 

املنظم بطريقة رمبا تؤثر على مصاحلك كمستثمر في املنتج املنظم.



قد تتغير مخاطر املنتج االستثماري الذي تستثمر فيه على مدى فترة االستثمار. اخملاطر املبيّنة أدناه منوذج للمخاطر األساسية، ولكننا 
نلفت انتباهك إلى أن هذا املستند ووثيقة املنتج ال ميكنها أن تستعرض كافة اخملاطر احملتملة املرتبطة بهذا االستثمار. إذ تعتبر اإلشارة 

إلى “املنتج املنظم” أدناه إشارةً إلى االستثمار ذي الصلة الذي تستثمر فيه، وتعتبر اإلشارة إلى “األصل املرجعي )األصول املرجعية(” 
إشارةً إلى زوج العملة األساسية ذي الصلة.

اخملاطر األساسية

تعتمد قيمة املنتج املنظم على عدة عوامل سوقية كسعر أو مستوى األصل املرجعي )األصول املرجعية( المخاطر السوقية
ومعدل التقلبات واملدة املتبقية على حلول تاريخ االستحقاق.  املنتجات املنظمة عبارة عن أدوات متقلبة 

وقد تنخفض وترتفع قيمتها بشكل سريع. وال يستدل باألداء السابق على األداء املستقبلي.

مخاطر األصول 
المرجعية

تعتمد املبالغ التي حتصل عليها )إن وجدت( وفقاً للمنتج املنظم على أداء األصل املرجعي )األصول 
املرجعية( أثناء فترة االستثمار و/أو على بعض تواريخ التقييم، لذلك من املهم القدرة على التقييم 
الصحيح لألصل املرجعي )األصول املرجعية(. بناء على ذلك، وعند انعدام التقييم الصحيح لألصل 

املرجعي )األصول املرجعية(، قد يتم تأجيل فترة التقييم و/أو تاريخ )تواريخ( التقييم إلى فترة الحقة و/
أو تاريخ الحق. إضافة إلى ذلك، ال يحق لك تقدمي أي مطالبة أو احلصول على فائدة أو حقوق ملكية في 

األصل املرجعي )األصول املرجعية(، كما إن االستثمار في املنتج املنظم ليس كاالستثمار املباشر في 
األصل املرجعي )األصول املرجعية(، ومن ثم فإن القيمة السوقية أو إعادة الشراء املبكر أو سعر إعادة 
الشراء املبكر أو اإلنهاء املبكر أو قيمة استحقاق املنتج املنظم قد ال تعكس حركة األسعار أو معدل 

األصل املرجعي )األصول املرجعية(. أخيراً، ال نضمن لك أن يحقق أداء األصل املرجعي )األصول املرجعية( 
املستويات املتوقعة لتحقيق عوائد حتاكي ما ورد في استراتيجية االستثمار ذات الصلة املنطبقة على 

املنتج املنظم.

هذا املنتج املنظم عبارة عن منتج محاط في األساس باخملاطر. وقد تخسر بعض مبلغ االستثمار األولي المخاطر األساسية
أو كلِّه. وال يقدم البنك )أو غيره( أي ضمان بأنك ستحصل على مبلغ االستثمار األولي كامالً عند حلول 

تاريخ االستحقاق. وقد تتعرض خلسارة االستثمار في حالة تسوية املنتج املنظم بالعملة البديلة عن تاريخ 
االستحقاق. 

هذا املنتج املنظم ليس وديعة. وال يقدم البنك )أو غيره( أي ضمان بأن العائد احملقق على املنتج املنظم مخاطر ضعف األداء
سيساوي أو سيزيد عند تاريخ االستحقاق على أي عائد محتمل رمبا تكون حققته من أي استثمار مباشر 

في األصل املرجعي )األصول املرجعية( أو في وديعة بنكية أو في سند غير منظم ذي كوبون ثابت. نظراً 
ألن آليات الدفع وشروط املنتج املنظم ال تتغير، نلفت انتباهك إلى أنه حتى لو كانت نظرتك حيال اجتاه 

أداء األصل املرجعي )األصول املرجعية( صحيحة، فلن حتصل على أكثر من املبلغ احملدد وفقاً آلليات وشروط 
الدفع.

مخاطر التعديل في 
بعض الحاالت 

تتحمل اخملاطر االئتمانية الكاملة للبنك. كما إن املنتج املنظم يشكل التزامات عامة مباشرة وغير 
مضمونة وغير تابعة لغيرها تبعية ثانوية على البنك. ومن ثم، إذا أصبح البنك معسراً أو تعثر في أداء 
التزاماته بالدفع وااللتزامات األخرى أو تخلف عن الدفع بأي شكل من األشكال، ال يحق لك استالم أي 

مبالغ مستحقة إليك وفقاً للمنتج املنظم، مبا في ذلك مبلغ االستثمار األولي. التصنيف االئتماني ليس 
توصية أو ضماناً للجدارة االئتمانية للبنك أو اخملاطر أو العوائد أو مالئمة املنتج املنظم.

املنتجات املنظمة ليست أدوات سائلة وليست مصممة لتكون أدوات تداول قصيرة األجل. عليك مخاطر السيولة
االستعداد المتالك املنتج املنظم حتى تاريخ االستحقاق احملدد نظراً ألنه غير قابل للتنازل وليست هناك 
سوقاً لهذا املنتج املنظم، مما يعني عدم قدرتك على بيعه. ولن يكون مبقدورك كذلك إنهاء هذا املنتج أو 

إجراء أي سحوبات قبل حلول تاريخ االستحقاق املذكور إال بعد احلصول على موافقة من البنك.

مخاطر اإلنهاء 
المبكر )من قبل 

المستثمر(

قبل تاريخ االستحقاق، قد يسمح لك البنك بإنهاء املنتج املنظم بيد أنه غير ملتزم بذلك. يُترك أمر 
اإلنهاء املبكر إلى تقدير البنك وحده دون غيره ويتحمل التكلفة التي قد تنشأ من خسارة كل أو جزء من 

مبلغ االستثمار األولي. عند حساب مبلغ اإلنهاء املبكر املطبق، يأخذ البنك في احلسبان تكاليف إنهاء أي 
ترتيبات حتوط أو متويل ذات صلة والتكاليف األخرى املرتبطة باملنتج املنظم والتي قد تؤدي إلى انخفاض 

مبلغ اإلنهاء املبكر بشكل كبير عن مبلغ االستثمار األولي. 



تشتمل وثيقة املنتج لكل استثمار على تأكيد املعاملة ذات الصلة، فيما ينبغي قراءتها 
جنباً إلى جنب مع الشروط واألحكام املوحدة الصادرة عن اجلهة ذات الصلة التابعة لبنك 
ستاندرد تشارترد. وبالنسبة للعمالء ذوي األولوية واألفراد، متثل الشروط واألحكام املوحدة 
)1( شروط العمالء و )2( شروط احلساب اجلاري /الشيكات /االدخار والوديعة ألجل، و )3( 

شروط منتج االستثمار )مبا فيها البيانات اخلاصة باإلفصاح عن اخملاطر(.

يحقق بنك ستاندرد تشارترد إيرادات تداول من االستثمار. الرسوم واملصاريف
 

السيناريو الثاني

)السعر النهائي 
الحاضر للدوالر 

األسترالي مقابل 
الدوالر السنغافوري 

ينخفض عن 
سعر الممارسة 
)سعر التحويل 

المستهدف((

على فرض ارتفاع الدوالر السنغافوري أمام الدوالر األسترالي بحيث يصبح السعر النهائي احلاضر للدوالر 
األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري 1٬2050. 

مع زيادة السعر النهائي احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري ذي الصلة عن سعر املمارسة 
)سعر التحويل املستهدف(، يطلب من البنك أن يدفع إليك مبلغاً نقدياً بالعملة البديلة في تاريخ 

االستحقاق، على أن يشتمل هذا املبلغ على مبلغ االستثمار األولي زائد مبلغ كوبون )بحيث يتم حتويل كال 
املبلغني من الدوالر السنغافوري إلى الدوالر األسترالي وفقاً لسعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف((. 

يحتسب هذا املبلغ النقدي على النحو اآلتي:
 100٬000 دوالر سنغافوري + )12/1 ×8% × 100٬000 دوالر سنغافوري( = 100٬٦٦7 دوالر سنغافوري ÷ 

ً 1٬2150= 82,853 دوالر أسترالي تقريبا
على فرض أن السعر احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري في تاريخ االستحقاق يبلغ 

1٬2150 فإن 82٬853 دوالر أسترالي تقريباً تساوي 99٬838 دوالر سنغافوري، ما يعني أنك ستخسر 1٦2 دوالر 
سنغافوري في تلك احلالة.

السيناريو الثالث

)السعر النهائي 
الحاضر للدوالر 

اإلستراتي مقابل 
الدوالر السنغفوري 

يساوي سعر 
الممارسة(   

على فرض ارتفاع الدوالر السنغافوري أمام الدوالر األسترالي بحيث يصبح السعر النهائي احلاضر للدوالر 
األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري 1٬2150. 

مع تساوي السعر النهائي احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري ذي الصلة مع سعر 
املمارسة )سعر التحويل املستهدف(، يطلب من البنك أن يدفع إليكم مبلغاً نقدياً بالعملة البديلة في 

تاريخ االستحقاق، على أن يشتمل هذا املبلغ على مبلغ االستثمار األولي زائد مبلغ كوبون )بحيث يتم 
حتويل كال املبلغني من الدوالر السنغافوري إلى الدوالر األسترالي وفقاً لسعر املمارسة )سعر التحويل 

املستهدف((. يحتسب هذا املبلغ النقدي على النحو اآلتي:
 100٬000 دوالر سنغافوري + )12/1 × %8 × 100٬000 دوالر سنغافوري( =100٬٦٦7 دوالر سنغافوري ÷ 

ً 1٬2150 = 82,853 دوالر أسترالي تقريبا
على فرض أن السعر احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري في تاريخ االستحقاق يبلغ 

1٬2150، فإن 82٬853 دوالر أسترالي تقريباً تساوي 100٬٦٦7 دوالر سنغافوري، ما يعني أنك ستخسر ٦٦7 
دوالر سنغافوري في تلك احلالة.

إن حتليالت السيناريوهات املبينة أعادة هي للتوضيح فقط وال متثل األداء الفعلي ألي استثمار.
الهدف الوحيد من أي حتليل سيناريو ورد في هذا املستند هي للتوضيح فقط وبيان نتائج افتراضية ليس إال. وال متثل حتليالت السيناريوهات هذه )أ( الشروط احلقيقية 

التي قد يتم على أساسها شراء  أي استثمار أو إنهائه أو بيعه في السوق الفرعية، أو )ب( حساب أو تقدير املبلغ الذي سيصبح مستحقاً فعلياً وفقاً لشروط  أي 
استثمار. هذا ويخلي بنك ستاندرد تشارترد مسؤوليته صراحة عن )1( صحة النماذج أو التقديرات املستخدمة الستنباط حتليالت السيناريو، )2( أي أخطاء أو سهو 

في حساب أو نشر تلك التحليالت، و )3( أي استخدامات لتلك التحليالت.  ال يعلن بنك ستاندرد تشارترد أي تنبؤات عن األداء الفعلي ألي استثماري أو األوضاع 
السوقية في املستقبل أو معدالتها أو مستوياتها أو أسعارها جملرد تقدميه لتلك السيناريوهات.

 وثيقة املنتج
 وشروط التداول



 حتليالت السيناريوهات

100.00 دوالر سنغافوريمبلغ االستثمار األولي

السعر األولي احلاضر للدوالر األسترالي مقابل دوالر سنغافوريالعملة األساسية
الدوالر السنغافوري )ويحدد كـ × وحدة من العملة 
األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة(

 1.2200

1.2150 العملة األساسية ) سعر التحويل املستهدف (دوالر أستراليالعملة البديلة

شهر واحد املدة

8% سنوياًسعر الكوبون

وقد أوردنا املصطلحات التالية على سبيل االفتراض بهدف حتليالت السيناريوهات املبينة أدناه: 

كما يحدد السعر احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري في تاريخ التقييم ذي الصلة عند حلول تاريخ االستحقاق ما إذا 
كنت ستحصل على مبلغ تسوية نقدي بـ )1( العملة األساسية )أي مبلغ االستثمار األولي زائد مبلغ الكوبون(، أو )2( العملة البديلة 

)أي مبلغ االستثمار األولي زائد مبلغ الكوبون، مع التحويل وفقاً لسعر املمارسة )سعر التحويل املستهدف(( في مختلف السيناريوهات 
املذكورة أدناه.

 

السيناريو األول 

)السعر النهائي 
الحاضر للدوالر 

األسترالي مقابل 
الدوالر السنغافوري 

يزيد على سعر 
الممارسة 

)سعر التحويل 
المستهدف((

على فرض تراجع الدوالر السنغافوري أمام الدوالر األسترالي بحيث يصبح السعر احلاضر للدوالر األسترالي 
مقابل الدوالر السنغافوري في تاريخ التقييم ذي الصلة )السعر النهائي احلاضر للدوالر األسترالي مقابل 

الدوالر السنغافوري( 1.2250. 
مع زيادة السعر النهائي احلاضر للدوالر األسترالي مقابل الدوالر السنغافوري ذي الصلة عن سعر املمارسة 

)سعر التحويل املستهدف(، يطلب من البنك أن يدفع إليك مبلغاً نقدياً بالعملة األساسية في تاريخ 
االستحقاق، على أن يشتمل هذا املبلغ على مبلغ االستثمار األولي بالدوالر السنغافوري زائد مبلغ كوبون 

بالدوالر السنغافوري أيضاً. يحتسب هذا املبلغ النقدي على النحو اآلتي: 
ً 100٬00 دوالر سنغافوري + )12/1 × %8 × ٬000  100 دوالر سنغافوري( = 100٬٦٦7 دوالر سنغافوري تقريبا

يعني ذلك حتقيقك ربحاً مقدارء ٦٦7 دوالراً سنغافورياً في تلك احلالة. 

 نحن نقدم نقطة واحدة للتسوق الحتياجاتك املالية، وميكنك االستثمار في
الصناديق من خالل مصدر واحد مناسب وموثوق به



البنك مطالَب بأن يدفع إليكم في احلاالت التالية مبلغاً نقدياً يشتمل على مبلغ   -
االستثمار األولي وأي مبلغ كوبون مستحق وغير مدفوع )على أن يُقوّم كالهما 

بالعملة البديلة(: 

)1( إذا كان السعر النهائي احلاضر يساوي أو يزيد عن سعر املمارسة املطبق )سعر  
   التحويل املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاق حتديد السعر لزوج العملة ذي الصلة بأنه  

   ميثل وحدة واحدة من العملة األساسية تساوي × واحدة من العملة البديلة، 

)2( إذا كان السعر النهائي احلاضر يساوي أو ينخفض عن سعر املمارسة املطبق )سعر  
   التحويل املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاق حتديد السعر لزوج العملة ذي الصلة بأنه  

   ميثل × وحدة من العملة األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة،  

- نلفت انتباهك إلى أنه في حال مطالبة البنك بسداد االستثمار إليك من خالل دفع 
مبلغ نقدي مقوّم بعملة بديلة، فقد يكون هذا املبلغ )في حال حتويله إلى العملة 

األساسية بسعر الصرف السائد حينئذ( أقل من مبلغ االستثمار األولي )املقوّم 
بالعملة األساسية(.  في تلك احلاالت، قد يتعرض االستثمار للخسارة.

- االستثمار ليس وديعة، وال يخضع ألي برنامج حماية أو تعويض حكومي أو خاص. ومن 
ثم، ال يحق لكم استالم أي دفعات كوبون متوقعة و/أو قد تخسرون بعض أو كل مبلغ 

االستثمار في احلاالت التالية:

إذا مت تقومي املبلغ النقدي املستحق إليك في تاريخ استحقاق االستثمار بالعملة   -
البديلة،

إذا تخلف البنك عن التزاماته بالدفع وفقاً لالستثمار )سواء نتج ذلك من إعسار أو   -
خالفه(، 

إذا وقعت بعض احلاالت التي جتبر االستثمار على اإلنهاء املبكر )يرجى الرجوع إلى   -
عامل مخاطر “اإلنهاء املبكر )من قبل البنك( أدناه(.

أسوأ
 السيناريوهات



أحكام عامة

ميكن تصميم االستثمار تكييفاً خاصاً ليتناسب خاصاً مع متطلباتك. وعلى وجه   
اخلصوص، تشمل املكوّنات املتغيرة لكل استثمار، من جملة ما تشمله، )1( املدة 

)التي تتراوح من أسبوع واحد بحد أدنى حتى سنة واحدة على األكثر(، و )2( العملة 
األساسية، و )3( العملة البديلة، و )4( سعر املمارسة املطبق )تاريخ التحويل 

املستهدف( بني العملتني ذواتي الصلة

مدفوعات الكوبون 

على فرض أن )1( حالة اإلنهاء املبكرة لم تقع خالل مدة االستثمار ذي الصلة، و )2(   -
أنك تستمر في االستثمار حتى تاريخ االستحقاق، فإنك حتصل وفقاً لهذا االستثمار 

على مبلغ كوبون عند حلول تاريخ استحقاقه.

ينخفض سعر الكوبون املطبق إذا )أ( اخترت زوج عملة أساسية أقل تقلباً أو )ب(   -
حددت سعر ممارسة )سعر التحويل املستهدف( يزيد أو ينخفض بدرجة كبيرة عن 

سعر الصرف املبدئي احلاضر املطبق على زوج العملة ذي الصلة.

التسوية في تاريخ االستحقاق

على فرض أن )1( حالة اإلنهاء املبكرة لم تقع خالل مدة االستثمار ذي الصلة، و )2(   -
أنك تستمر في االستثمار حتى تاريخ االستحقاق، سيكون البنك مطالباً بتسوية هذا 

االستثمار في تاريخ االستحقاق املذكور.

البنك مطالَب بأن يدفع إليك في احلاالت التالية مبلغاً نقدياً يشتمل على مبلغ   -
االستثمار األولي وأي مبلغ كوبون مستحق وغير مدفوع )على أن يُقوّم كالهما 

بالعملة األساسية(: 

)1(   إذا كان السعر احلاضر لزوج العملة األساسية في تاريخ التقييم ذي الصلة )السعر  
    النهائي احلاضر( أقل من سعر املمارسة املطبق )سعر التحويل املستهدف(، متى  

    ُعبر عن اتفاق حتديد السعر لزوج العملة ذي الصلة بأنه ميثل وحدة واحدة من  
    العملة األساسية تساوي × وحدة من العملة البديلة، أو  

)2( إذا كان السعر النهائي احلاضر أكبر من سعر املمارسة املطبق )سعر التحويل    
   املستهدف(، متى ُعبر عن اتفاق حتديد السعر لزوج العملة ذي الصلة بأنه ميثل ×    

   وحدة من العملة األساسية تساوي وحدة واحدة من العملة البديلة، 

 ما هو منهج
العمل؟



- إذا كنت ترغب في االستثمار في منتج استثماري منظم مرتبط بالعمالت. 

)مقارنة  االستثمار  أموال  على  أعلى  عائد  لتحقيق  فرصة  إلى  تطمح  كنت  إذا   -
بالوديعة البنكية التقليدية(.

وفي مقابل ذلك تقبل:  -

سداد مبلغ االستثمار األولي كامالً إليك فقط عند حلول تاريخ االستحقاق )شريطة   -
استيفاء الشروط ذات الصلة(،

احتمالية أن يكون لتقلبات العملة تأثيراً سلبياً على استثمارك،  -

إمكانية تقومي املبلغ املطلوب من البنك سداده إليك في تاريخ استحقاق االستثمار   -
الصرف  بسعر  األساسية  العملة  حتويل  عند  تكون،  )رمبا  بديلة  بعملة  الصلة  ذي 

السائد حينئذ، أقل من مبلغ االستثمار األولي(

احتمالية خسارة بعض مبلغ االستثمار األولي أو كلِّه في حاالت معينة.  -

إذا كنت ترى أن الكوبون املستحق وفقاً لالستثمار ذي الصلة يعد تعويضاً صحيحاً   -
عن حتمل ما قد تتعرض له من مخاطر عدم رد مبلغ االستثمار األولي إليك في حالة 

حتويل االستثمار من العملة األساسية إلى العملة البديلة. 

كل استثمار عبارة عن منتج منظم، ولن يعتبر مناسباً لك في احلاالت التالية:  -

• إذا لم تستوعب منهج عمله،    

• إذا لم تكن في وضع ميكنك من حتمل اخملاطر االئتمانية جتاه البنك    
          طوال مدة االستثمار، 

• إذا لم تكن لديك فترة احتفاظ تساوي مدة االستثمار، وكانت هناك سيولة      
       محدودة أو انعدام تام في السيولة، 

•  إذا لم تكن لديك معرفة أو خبرة كافية باالستثمار في املنتجات املنظمة    
           و/أو األدوات املشتقة،

• إذا لم ترغب في تقبل اخملاطر املتمثلة في احتمالية تسوية االستثمار ذي   
          الصلة بالعملة البديلة ذات الصلة.  

    • إذا لم ترغب في اخملاطرة بخسارة بعض مبلغ االستثمار األولي أو كلِّه. 

امللف الشخصي
للمسثمر

رؤية املستثمر



-  نلفت انتباهك إلى أنه من خالل استثمارك في هذا املنتج، فإنك متنح البنك حق السداد لك 
مستقبالً بعملة بديلة تختلف عن العملة األساسية التي ُقوّم بها االستثمار األولي، حتى لو 

كنت ترغب في السداد بتلك العملة البديلة في هذا الوقت.
- احلد األدنى ملبلغ االستثمار هو 100.000 دوالر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة مستخدمة.

إذا أقدمت على إنهاء االستثمار قبل حلول تاريخ استحقاقه املذكور )وال يسمح بذلك إال بعد 
موافقة البنك( أو من قبل البنك )ويسمح بذلك وفقاً لوثيقة املنتج )انظر أدناه( في بعض 

احلاالت(، يحق للبنك أن يأخذ في احلسبان تكاليف إنهاء ترتيبات التحوط والتمويل ذات الصلة 
والتكاليف األخرى املرتبطة باالستثمار عند حتديد مبلغ اإلنهاء املبكر املستحق إليك – وقد يسفر 
ذلك عن انخفاض مبلغ اإلنهاء املبكر بشكل كبير عن مبلغ االستثمار األولي.  لالطالع على مزيد 

من املعلومات في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى "مخاطر اإلنهاء املبكر )من قبل املستثمر و 
»مخاطر اإلنهاء املبكر )من قبل البنك( في قسم" اخملاطر األساسية" أدناه.

يقرأ هذا املستند جنباً إلى جنب مع وثيقة املنتج ذات الصلة التي تتضمن معلومات تفصيلية 
عن االستثمار )مبا فيها التعريفات املستخدمة واألحكام والشروط املطبقة(.  

تنبيه:  هذا املنتج املنظم ليس وديعة. هذا منتج منظم يتضمن أدوات مشتقة. ال تستثمر في هذا املنتج إال بعد أن يتكون لديك الفهم واإلرادة الكاملتني لتحمل 
اخملاطر املرتبطة به. إذا واجهت أي غموض في فهم اخملاطر التي ينطوي عليها هذا املنتج املنظم، ميكنك أن تطلب املشورة من طرف وسيط أو احلصول على مشورة 
مهنية مستقلة للتوضيح. قرار االستثمار متروك لك، ونحثك على توخي احلذر عند اتخاذ قرار االستثمار، مبا في ذلك إدراك مدى تعرضك خلسارة االستثمار األولي، فيما 
يتعلق باملركز املالي واخلبرة واألهداف االستثمارية. يتضمن هذا املستند ملخصاً لبعض )وليس كل( شروط ومزايا املنتج املنظم ومدى تعرضه للمخاطر، وال يقصد منه 
أن يكون ملخصاً شامالً. ينبغي عليك الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة لالطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج املنظم، مبا فيها معاني املصطلحات البارزة التي لم 
يُعرف بها املستند. ترد شروط أي معاملة في إخطار ما بعد التأكيد الذي يرسله إليك بنك ستاندرد تشارترد )عبر أحد فروعه أو الشركات التابعة له(. ونحيطك علماً بأن 
محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة رقابية. إذا لم تكن اللغة العربية لغتك املفضلة، يرجى مراجعة مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الذي 
تتعامل معه للتأكد مما إذا كان هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج متوفرة بلغتك املفضلة. قد تتاح بعض وثائق املنتجات باللغة اإلجنليزية فقط. إذا 
انطبقت عليك تلك احلالة، وتعذر عليك  فهم محتوى هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج املنظم، ننصحك بعدم االستثمار في هذا املنتج املنظم. 
إن الهدف من أي ترجمة لوثيقة املنتج هو تسهيل الرجوع إليها فقط، ومتى وُجد أي اختالف بني الترجمة والنص اإلجنليزي األصلي، يعتد بالنص اإلجنليزي األصلي. إذا 

أمدك مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد بنسخة من ترجمة أي وثيقة منتج، ننصحك بضمان احلصول كذلك على نسخة من النص اإلجنليزي األصلي.



البنك: بنك ستاندرد تشارترد )من خالل أحد فروعه أو الشركات التابعة له.  -
  

كل استثمار:   -
 

  • عبارة عن استثمار منظم ومرتبط بالعمالت ومحاط أساساً باخملاطر حتدد 
          عوائده وفقاً لسعر صرف زوج العمالت األساسي.

  • يتضمن خيار عمالت مينح البنك )تبعاً للحاالت القائمة( حق رد       
   مبلغ االستثمار األولي في تاريخ االستحقاق إما بالعملة     
    األساسية أو العملة البديلة. وفي هذا الشأن، فإن االستثمار     
      ينطوي على مخاطر التسوية في تاريخ االستحقاق بالعملة      

   البديلة.

   يرجى قراءة قسم »منهج العمل« أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل.

-  ميثل جزء أو كل الكوبون احملقق على االستثمار املبلغ الزائد على اخليار. 
لذلك، مينحك االستثمار فرصة حتقيق عائد أعلى مما ميكنك حتقيقه من 

الوديعة البنكية التقليدية.

- يتاح هذا االستثمار بالعمالت التالية: الدوالر األسترالي والدوالر الكندي 
والفرنك السويسري واليورو واجلنيه اإلسترليني والدوالر الهوجني والني 
الياباني والدوالر النيوزيالندي والكرونة النرويجي والدوالر السنغافوري 

والراند اجلنوب إفريقي والدوالر األمريكي. 

خصائص املنتج



االستثمار مزدوج العملة 
)“االستثمار”(





إخالء مسؤولية عام

 صدر هذا املستند عن بنك ستاندرد تشارترد، وهو شركة معتمدة من هيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة وتخضع لتنظيم هيئة اخلدمات املالية
 وهيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة. ال يعد هذا املستند نشرة اكتتاب، ولم ولن يتخذ أي إجراء في أي اختصاص للسماح بأي طرح عام )إال في
 احلاالت الضرورية لاللتزام بالقوانني واللوائح السارية(. وُضع هذا املستند بقصد املناقشة فقط وال يعتبر نصيحة أو عرضاً أو توصية أو طلباً مقدماً ألي
 شخص للدخول في أي معاملة أو تبني استراتيجية حتوّطية أو تداولية أو استثمارية، وال يعد كذلك تنبؤاً بأي حركات مستقبلية محتملة في أسعار الفائدة

 أو األسعار أو ضماناً بعدم جتاوز تلك احلركات املستقبلية لتلك احلركات الواردة في أي عرض.

 ال يقدم بنك ستاندرد تشارترد أي ضمان أو تعهد من أي نوع، صريحاً كان أو ضمنياً أو تشريعياً بخصوص هذا املستند أو أي معلومات وردت فيه أو أُشير إليها.
 يوزع هذا املستند بناًء على فهم صريح وواضح مضمونُه أننا لم نتحقق مما ورد فيه من معلومات بشكل مستقل، وإن كنا نراها معلومات ميكن االعتماد
 عليها. يعد هذا املستند للتوزيع العام وللعلم فقط، ولم يأخذ في احلسبان أهدافاً أو احتياجات أو مركزاً مالياً بعينه لشخص بعينه أو فئة من األشخاص،
 ولم نعده كاستشارة استثمارية ألي من هؤالء األشخاص. يتعني على املستثمرين احملُتملني السعي إلى احلصول على استشارة مالية حول مالءمة االستثمار
 مع األخذ في احلسبان ما تناولناه من عوامل قبل االلتزام بأي استثمار. ال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بشكل
 مباشر أو غير مباشر )مبا فيها اخلسارة أو الضرر العرضي أو التبعي( من االعتماد على هذا املستند، ويشمل ذلك أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ من، على
 سبيل املثال وليس احلصر، أي عيب أو خطأ أو نقص أو خلل أو غلطة أو االفتقار إلى الدقة في هذا املستند أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به أو نتيجة عدم

 توفره أو أي جزء منه أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به.

 الشروط االسترشادية ليست كاملة وليست نهائية وإمنا تخضع ملزيد من النقاش والتفاوض. تخضع شروط املعاملة املبرمة لوثيقة املنتج ذات الصلة وتسجل
 فيها. يتعني عليك السعي إلى احلصول على استشارة مستقلة حول مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات االستثمار
 املُشار إليها في هذا املستند. متى قررت املضي دون طلب استشارة مستقلة، عليك أن تراعي مدى مالءمة املنتج أو اخلدمة لك. ال يتحمل بنك ستاندرد
 تشارترد أي واجب أمانة جتاهك وال يتحمل )ما لم يُلزمه القانون أو اللوائح السارية بذلك( أي مسؤولية باإلبالغ عن أو تقدمي أي إقرار يتعلق مبدى مالءمة أو

مناسبة املعاملة ذات الصلة أو التبعات احملتملة لها. ننصحك بإجراء تقدير مستقل ألي مسألة وردت في هذا املستند.

يقرأ هذا املستند جنباً إلى جنب مع وثيقة املنتج ذات الصلة التي تتضمن معلومات تفصيلية عن االستثمار
 )مبا فيها التعريفات املستخدمة واألحكام والشروط املطبقة(.

ال يجوز إرسال أو تقدمي هذا املستند أو أي صورة منه إلى أي مواطن أمريكي )حسب التعريف الوارد في البند )ق( من قانون األوراق املالية األمريكي لسنة 1933(.

إخالء املسؤولية بحسب الدول

اإلمارات العربية املتحدة:
ً بأن محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة تنظيمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  نحيطكم علما

 
مركز دبي املالي العاملي

 في مركز دبي املالي العاملي، يتولى بنك ستاندرد تشارترد )فرع مركز دبي املالي العاملي( تعميم املادة املرفقة نيابة عن املنتج و/أو املُصدر. يخضع بنك
 ستاندرد تشارترد )فرع مركز دبي املالي العاملي( لتنظيم سلطة دبي للخدمات املالية وهو مفوض لتقدمي املنتجات واخلدمات املالية لألشخاص

 املستوفني للمعايير املؤهلة للعميل املهني وفق قواعد سلطة دبي للخدمات املالية. العمالء املهنيون في مركز دبي املالي العاملي ال ُتنح لهم حقوقُ
ً لعمالء التجزئة في مركز دبي املالي العاملي أو االختصاصات األخرى. احلماية والتعويض املتاحة عموما

يتاح هذا املستند باللغة اإلجنليزية عند الطلب.

يُرجى التكرّم بالعلم أننا سنقوم بتزويدك بترجمة لهذه الوثيقة عند الطلب

إخالء املسؤولية



تتحمل حيث  السند،  ُمصدر  على  أو  عليك  السارية  واللوائح  للقوانني  وفقاً  ضرائب  عليك  تطبق   قد 
 مسؤولية تلك الضرائب. ينصحك بنك ستاندرد تشارترد بالسعي إلى احلصول على استشارة ضريبية
 مستقلة قبل شراء أي سند. ال يقدم بنك ستاندرد تشارترد أي استشارة ضريبية، ولذلك فإنك تتحمل
أي معاجلة ضريبية على تتوقف  أي منتج.  تترتب على االستثمار في  أي ضرائب   كامل املسؤولية عن 

حالتك الشخصية، وقد تتغير في املستقبل.

 اخملاطر الضريبية

 ال نضمن لك أال تؤثر أي تغيرات مستقبلية في القوانني أو اللوائح املطبقة على السندات في قيمة أو
مستوى اإليرادات أو العوائد واالعتبارات التجارية األخرى املرتبطة بالسند.

اخملاطر القانونية/
التنظيمية

 تختلف السندات الدائمة أو القابلة للتحويل أو املشروطة القابلة للتحويل عن السندات البسيطة أو
أكثر تعقيداً وتنطوي على مخاطر أكبر للمستثمرين. ال يتناول هذا املستند  العادية في أنها عموماً 
مدير استشارة  السندات  بتلك  املهتمني  املستثمرين  على  يتعني  السندات.  تلك  ومخاطر   خصائص 
 العالقات لديهم أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الستالم وفهم املنتج ذي الصلة واملعلومات اخلاصة

بالكشف عن مخاطر تلك املنتجات قبل اتخاذ أي قرار بإبرام أي صفقات لتلك السندات.

 اخملاطر احملتملة
للسندات املركبة

 يتعني عليك فهم وقبول هوية األطراف واألدوار التي يلعبونها في السندات كما مت بيانه في وثائق املنتج.
 على سبيل املثال، ميكن أن يلعب املُصدر واجلهات التابعة له أدواراً عدة من بينها أن يكون وكيالً للحسابات.
 تتمتع تلك األطراف بصالحيات تقديرية مختلفة )منها مثالً صالحية إنهاء أو تعديل شروط السند في
 بعض احلاالت( قد يكون لها تأثيراً جوهرياً على قيمة السندات وأدائها. عند أداء تلك املهام، فإن املصالح

 االقتصادية للُمصدر واجلهات التابعة له رمبا تؤثر في مصاحلك كمستثمر في السندات.
 قد يكون لبنك ستاندرد تشارترد عالقات مصرفية أو عالقات جتارية أخرى مع املُصدر أو األطراف املشتركة

 في إصدار السندات، ورمبا يكون له دور من آن آلخر في املعامالت املشتملة على السندات أو األوراق املالية
 ذات الصلة )أو األدوات املشتقة أو املنتجات األخرى ذات الصلة بالسندات أو األوراق املالية ذات الصلة(
 للحسابات اخلتامية اخلاصة بها واحلسابات األخرى. قد يؤثر هذا التداول في قيمة السندات أو األوراق

املالية ذات الصلة؛ وبالتالي قيمة السندات بطريقة رمبا تؤثر في مصاحلك كمستثمر في السندات.

تضارب املصالح

 ترتبط القيمة السوقية للسندات بحركة أسعار الفائدة خالل مدة السندات وحني إنهائها أو بيعها قبل
 حلول تاريخ استحقاقها. تنخفض قيمة السندات القائمة عموماً بارتفاع أسعار الفائدة. وعالوة على

ذلك، كلما طالت مدة السند كلما زاد تأثره وارتباطه بتغيرات أسعار الفائدة.

مخاطر سعر الفائدة

 تؤول إليك مبالغ التسوية النقدية بعد حصول بنك ستاندرد تشارترد على أموال خالصة من املُصدر أو
الدفع )تواريخ(  تاريخ  إليكم بعد  التسليم  أو  الدفع  يترتب على ذلك  املقابلة في السوق. قد   األطراف 
 احملدد، وإذا ما تخلف املُصدر أو الطرف املقابل في السوق عن سداد تلك املبالغ إلى بنك ستاندرد تشارترد،
 فإنك تخاطر حينئٍذ بخسارة كل أو جزء من مبلغ االستثمار األولي. نظراً ألن مبالغ التسوية النقدية قد
 تسدد من خالل نظام )أنظمة املقاصة( واحلُّفاظ األمناء واألطراف اخلارجية األخرى في مختلف املناطق

الزمنية، قد ال يكون أي مبلغ متاحاً فوراً في التواريخ ذات الصلة خالل ساعات العمل احمللية.

مخاطر التسوية

 تزيد اخملاطر بدرجة كبيرة، إذا كنت قد استخدمت الرافعة املالية لشراء السند أو نّصت شروط وأحكام
 السند على تلك الرافعة املالية. النشاط السوقي املتواضع نسبياً له تأثير كبير على مبلغ االستثمار
 األولي املعتمد على الرافعة املالية. ورمبا حمل لكم هذا االستثمار من اخملاطر مقدار ما يحمله لكم من

املنافع.

 مخاطر الرافعة
املالية

 نحن نقدم نقطة واحدة للتسوق الحتياجاتك املالية، وميكنك االستثمار في
الصناديق من خالل مصدر واحد مناسب وموثوق به



اخملاطر من  أدناه متثل بعضاً  الواردة  اخملاطر  فيه.  االستثمار  فيه على مدار مدة  بأي منتج تستثمر  املقترنة  اخملاطر  تتغير مجموعة   قد 
األساسية، ولكننا نلفت انتباهك إلى أن هذه الوثيقة ووثيقة املنتج ال تستعرض كافة اخملاطر احملتملة املرتبطة بأي من هذه املنتجات.

اخملاطر األساسية

الفائدة وسعر األسهم األساسية السند على عدة عوامل سوقية مثل: مستوى أسعار   تعتمد قيمة 
 للُمصدر، واجلودة االئتمانية للُمصدر، وأسعار الصرف األجنبي والسيولة. قد تكون السندات أدوات مالية
 متقلبة وقد تخضع لتقلبات كبيرة في القيمة واخملاطر األخرى الكامنة واملرتبطة باألسواق املالية ذات
 الصلة باملُصدر. قد تتراجع قيمة السند بقدر ما ترتفع. أداء السند في السابق ليس مؤشراً يُعتد به

لألداء املستقبلي.

اخملاطر السوقية

 تصمم السندات عادة إلرجاع املبلغ األصلي إلى حملته عند بلوغ تاريخ االستحقاق. غير أن كافة مبالغ
 الفائدة أو املبالغ األصلية أو أي مبالغ أخرى مستحقة على املُصدر تخضع للمخاطر االئتمانية للُمصدر
تلك في  املنتج(.  لوثائق  )وفقاً  اإلنهاء  حالة من حاالت  أو  املبكر  االسترداد  حالة من حاالت  وقوع   و/أو 
 احلاالت، قد تخسر بعض مبلغ االستثمار األولي أو كلِّه. نلفت انتباهك إلى أن األداء السابق ال يستدل
الوقت وتعتمد على أو قيمة أي سند ليست مضمونة وتتقلب مبرور   به على األداء املستقبلي. سعر 

 اجلودة االئتمانية القائمة للُمصدر والضامن )متى أمكن(، فضالً عن عوامل أخرى، في أي وقت.

 مخاطر االستثمار
مخاطر التعسر

 تتحمل اخملاطر االئتمانية الكاملة للُمصدر والضامن )متى أمكن( تعد السندات التزامات غير مضمونة
على تعتمد  أنك  ذلك  ويعني  مشروط.  غير  نهائياً  ضماناً  الضامن  أمكن(  )متى  ويضمنها   للُمصدر 
 املُصدر والضامن )متى أمكن( في الوفاء بالتزاماته بالدفع وفقاً للسندات. إذا أصبح املُصدر و/أو الضامن
 )متى أمكن( معسراً أو تعثر في أداء التزاماته )مبا فيها التزامات الدفع( أو التخلف عن الدفع بأي طريقة
مبلغ ذلك  في  مبا  السند،  لشروط  وفقاً  لكم  مستحقة  مبالغ  أي  استالم  لكم  يحق  ال  الطرق،   من 
و/أو للُمصدر  االئتمانية  للجدارة  ضماناً  أو  توصية  يعتبر  ال  االئتماني  التصنيف  األولي.   االستثمار 
بأن علماً  نحيطك  ذلك،  على  عالوة  السندات.  مالءمة  أو  العوائد  أو  اخملاطر  أو  أمكن(  )متى   الضامن 
 التصنيف االئتماني للُمصدر قد يختلف اختالفاً جوهرياً عن التصنيف االئتماني للضامن، وال ينبغي

اخللط بني كال التصنيفني.

اخملاطر االئتمانية

 قد تكون السندات غير سائلة وقد ال تصمم لتكون أدوات تداول قصيرة األجل. بالنسبة للسندات التي ال
 يكون لها سوق تداول فرعي نشطة أو سائلة، يتعني عليكم االستعداد المتالك تلك السندات حلني )1(
تاريخ في  استردادها   )2( أو  املبكر  اإلنهاء  حالة من حاالت  وقوع  أو  لها  املبكر  االسترداد  املُصدر   اختيار 

االستحقاق. يعني ذلك احتمال عجزكم عن بيع السندات في أي وقت أو بالسعر املتوقع.

مخاطر السيولة

أو ناشئة، فقد ينطوي السند على مخاطر خاصة محددة، نامية   إذا كان مصدرو السندات في أسواق 
 تشمل اخملاطر املرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي والسياسات احلكومية السلبية والقيود
 املفروضة على االستثمار األجنبي وإمكانية حتويل العمالت، إضافة إلى تقلبات أسعار صرف العمالت
 األجنبية واملستويات املتدنية احملتملة للمصارحة والتنظيم والشكوك املرتبطة بوضع وتفسير وتطبيق

 القوانني مبا في ذلك تلك املرتبطة بامللكية اخلاصة لألصول ونزع امللكية والتأميم واملصادرة.

 مخاطر األسواق
الناشئة

 نلفت انتباهك إلى أن السندات قد تتأثر سلباً مبخاطر صرف العمالت األجنبية إذا كنتم متلكون سندات
مقوّمة بعمالت أجنبية.

 مخاطر صرف
العمالت األجنبية

 متى نصت الشروط الواردة في وثائق املنتج اخلاصة بسند ما على إمكانية االسترداد، يحق للُمصدر توجيه
 إخطار باسترداد السند غير أنه غير ُملزَم بذلك. يُترك أمر االسترداد لتقدير املُصدر وحده. متى كان السند
 قابالً لالسترداد، يتوجب أن حتدد وثائق املنتج سعر االسترداد املستحق، فقد يكون عائد االسترداد أقل

بكثير من مبلغ االستثمار األولي.

مخاطر اإلنهاء/
 االسترداد املبكر من

قبل املُصدر

 إذا مت إنهاء السند ألي سبب كان، مبا في ذلك استدعائه واسترداده بحسب اختيار املُصدر، قد تعجز عن
إعادة استثمار املبالغ املستلمة بنفس السعر أو على بنفس العائد حينئٍذ.

 مخاطر إعادة
االستثمار



متى كان مطبقاً، تاريخ وقوع حالة اإلنهاء املبكر )وفقاً ملستندات املنتج(.

تسييل السندات

الصفري الكوبون  أو  الثابتة/العائمة  الفائدة  ذات  السندات  تسييل  املستثمرين   مبقدور 
ً )وفقا إذا مت سداد السند مبكراً   )2( أو  الفرعية،  البيع في السوق   فقط )1( من خالل 
 لوثائق املنتج( أو )3( إذا وقعت حالة من حاالت اإلنهاء املبكر )وفقاً لوثائق املنتج(، ففي
وإال األولي.  استثماره  قيمة  من  جزء  على  احلصول  فقط  للمستثمر  يحق  احلالة   تلك 
تاريخ بحلول  استحقاقه.  تاريخ  حلول  حلني  السند  امتالك  املستثمرين  على   يتعني 

االستحقاق، يسترد السند عموماً بقيمته اإلسمية )أي قيمة املبلغ األصلي للسند(.

العوامل املؤثرة على أسعار السندات في السوق الفرعية

اجلودة االئتمانية للمُصدر 
 

  •  متى تراجعت اجلودة االئتمانية للُمصدر تراجعاً ملموساً، سيتراجع على
إثر ذلك  سعر سنداته.

 •  متى حتسنت اجلودة االئتمانية للُمصدر حتسناً ملموساً، يزيد احتمال
 ارتفاع األسعار.

 أسعار الفائدة 

ارتفاع  حال  العموم  في  الثابتة  الفائدة  أسعار  ذات  السندات  أسعار  تتراجع   •   
أسعار الفائدة في السوق.

 •  يحتمل ارتفاع األسعار حال تراجع أسعار الفائدة. 

أوضاع السيولة 
 

  • متى ساءت أوضاع السيولة بشكل ملموس، يُحتمل تراجع أسعار السندات، 
ورمبا يعجز املستثمرون عن بيع السندات بالسعر املتوقع.

 عملة السندات 

  • إذا كان السند بعملة أجنبية وانخفضت تلك العملة أمام العملة األساسية 
للمستثمرين، تتراجع وقتئٍذ قيمة السند )في حالة العملة األساسية(.

 • ويُحتمل حدوث العكس في حال ارتفاع العملة املُقوّم بها السند. 

 مبا أن السند ليس وديعة، وال يخضع ألي برنامج حماية أو تعويض حكومي أو خاص، فقد
تخسرون قد  إنكم  بل  وجدت(،  )إن  الكوبون  دفعات  أو  املتوقعة  الفائدة  على   ال حتصلون 

أصبح أو  السند  بالتزامات  الوفاء  في  املُصدر  تعثر  إذا  كله  أو  االستثمار  مبلغ   بعض 
معسراً.

يحقق بنك ستاندرد تشارترد إيرادات تداول من معامالت السندات.
الرسوم
واملصاريف

  أسوأ 
السيناريوهات



 املستثمرون الساعون إلى االستفادة من الدخل االستثماري في شكل مدفوعات فائدة 
 واحلق في احلصول على املبلغ األصلي إن كان موجوداً في تاريخ االستحقاق )مع مراعاة

اخملاطر االئتمانية للُمصدر وحاالت اإلنهاء املبكر(.

االئتمانية  اخملاطر  مراعاة  )مع  كنت  إذا  لك  مناسباً  استثماراً  السندات  تكون  قد   -
للُمصدر وحاالت اإلنهاء املبكر(:

•  ترغب في االستثمار في منتج يعيد إليك املبلغ األصلي في تاريخ استحقاق معني   
•  ترغب في احلصول على مدفوعات فائدة منتظمة )للسندات املطبق عليها فائدة 
ثابتة أو عائمة( أو الشراء بخصم على “القيمة اإلسمية” أو املبلغ األصلي للسند 

)لسندات الكوبون الصفري(،
تتوقع عائداً مضموناً،   •

املُصدر وعدم قدرته على دفع  املتمثلة في إمكانية تعثر  ترغب في تقبل اخملاطر   •
الفائدة أو املبلغ األصلي في تاريخ االستحقاق.

- قد ال تعتبر السندات استثماراً مناسباً إليك إذا:
لم تكن ترغب في تقبل اخملاطر االئتمانية للُمصدر أو  خطر وقوع حالة من حاالت   •

اإلنهاء املبكر.

سعر الشراء

 يجوز للمستثمر شراء السند )1( بشكل مباشر من املُصدر، أو )2( من مستثمر حاٍل في
السوق الفرعية.

 في كلتا احلالتني )1( و )2( أعاله، يخضع سعر شراء السند ألسعار العروض السوقية وقت
 املعاملة وفقاً لعوامل عدٍة كالتصنيف االئتماني للُمصدر والهامش االئتماني للُمصدر
وأسعار السند  ومدة  السند  مصدر  من  املعروض  والسعر  السوقية  الفائدة   وأسعار 

األوراق املالية املماثلة األخرى في السوق، فضالً عن عوامل أخرى.

 مدفوعات الفائدة

 بالنسبة للسندات ذات السعر الثابت أو العائم، يحصل املستثمرون على مبالغ الفائدة أو
 الكوبون بشكل منتظم )ويكون ذلك عادة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية( كما ذكر
 في شروط املُصدر )وفقاً لوثائق املنتج( وحلني وقوع األول من بني )1( تاريخ االستحقاق، أو

)2( متى كان مطبقاً، تاريخ وقوع حالة اإلنهاء املبكر )وفقاً ملستندات املنتج(.

بشكل الكوبون  أو  الفائدة  مبالغ  املُصدر  يدفع  ال  الصفري،  الكوبون  لسندات   بالنسبة 
 منتظم. ومع ذلك، تُباع تلك السندات بخصم على القيمة اإلسمية )أو املبلغ األصلي
 للسند( ويدفع املُصدر املبلغ األصلي عند وقوع األول من بني )1( تاريخ االستحقاق، أو )2(

امللف املشخصي 
للمستثمر 

رؤية
املستثمر

 ما هي طريقة
العمل؟



أنواع
السندات

يرجى قراءة قسم “طريقة العمل” أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل.  -

هناك أنواع عدة للسندات، وفيما يلي بعض األصناف الشائعة للسندات البسيطة أو 
العادية:

السندات ذات الدخل الثابت  •
السندات ذات الدخل العائم  •

سندات الكوبون الصفري  •

محددة  فائدة  حملتها  إلى  تُدفع  سندات  هي   - الثابت  الدخل  ذات  السندات 
مسبقاً في تواريخ دفع منتظمة خالل مدة السند وصوالً إلى تاريخ االستحقاق. 

على  باحلصول  حلملتها  تسمح  سندات  هي   - العائم  الدخل  ذات  السندات 
فائدة عائمة أو متغيرة في تواريخ دفع منتظمة خالل مدة السند وصوالً إلى تاريخ 
االستحقاق. يُربط سعر الفائدة العائم أو املتغير عادةً بأسعار اإلقراض احلكومية أو 

املعترف بها عاملياً بني البنوك، مثل: ليبور.

سندات الكوبون الصفري - هي سندات ال تسمح حلملتها باحلصول على فائدة 
على  باحلصول  حلاملها  وتسمح  باخلصم  تُباع  وإمنا  السندات.  مدة  خالل  منتظمة 

املبلغ األصلي عند تاريخ االستحقاق.

السندات األخرى - خالفاً للسندات البسيطة أو العادية املذكورة أعاله، هناك أيضاً 
سندات أخرى موجودة في السوق وتتصف في العموم بأنها أكثر تعقيداً وتتضمن 
القابلة  والسندات  الدائمة  السندات  أمثلتها  أكبر على املستثمرين. ومن  مخاطر 
خصائص  املستند  هذا  يتناول  ال  للتحويل.  القابلة  املشروطة  والسندات  للتحويل 
ومخاطر تلك السندات. يتعني على املستثمرين املهتمني بتلك السندات استشارة 
مدير العالقات لديهم أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الستالم وفهم املنتج ذي 
قرار  أي  اتخاذ  قبل  املنتجات  تلك  بالكشف عن مخاطر  اخلاصة  واملعلومات  الصلة 

بإبرام أي صفقات لتلك السندات.

 تنبيه: املنتج املشار إليه في هذا املستند ليس وديعة. ال تستثمر في هذا املنتج إال بعد أن يتكوّن لديك الفهم واإلرادة الكاملني لتحمل اخملاطر املرتبطة به. إذا واجهت
 أي غموض في فهم اخملاطر التي ينطوي عليها هذا املنتج، ميكنك أن تطلب املشورة من طرف وسيط أو احلصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة للتوضيح.
 قرار االستثمار متروك لك، ونحثك على توخي احلذر عند اتخاذ قرار االستثمار، مبا في ذلك إدراك مدى تعرضك خلسارة االستثمار األولي، فيما يتعلق باملركز املالي واخلبرة
 واألهداف االستثمارية. يتضمن هذا املستند ملخصاً لبعض )وليس كل( شروط ومزايا املنتج ومدى تعرضه اخملاطر، وال يقصد منه أن يكون ملخصاً شامالً. يتعني عليك
 الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة الصادرة عن مُصدر املنتج أو املدير )وثيقة املنتج( والتي يوفرها بنك ستاندرد تشارترد، لالطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج، مبا
 فيها معاني املصطلحات البارزة التي لم يعرف بها املستند. هذا وترد شروط أي معاملة في إخطار ما بعد التأكيد الذي يرسله إليك بنك ستاندرد تشارترد )عبر أحد
 فروعه أو عبر الشركات التابعة له(. ونحيطك علماً بأن محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة رقابية. إذا لم تكن اإلجنليزية لغتك املفضلة، يرجى مراجعة
 مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الذي تتعامل معه للتأكد من أن هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج متوفرة بلغتك املفضلة أم ال.
 قد تتاح بعض وثائق املنتجات باللغة اإلجنليزية فقط. إذا انطبقت عليك تلك احلالة، وتعذر عليك فهم محتوى هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج،
 ننصحك بعدم االستثمار في هذا املنتج. والهدف من أي ترجمة لوثيقة املنتج هو تسهيل الرجوع إليها فقط، ومتى وُجد أي اختالف بني الترجمة والنص اإلجنليزي
 األصلي، يعتد بالنص اإلجنليزي األصلي. إذا أمدك مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد بنسخة من ترجمة أي وثيقة منتج، ننصحك بضمان احلصول كذلك

على نسخة من النص اإلجنليزي األصلي.





للشراء  )املقترض(  املُصدرة  اجلهة  تصدره  لدين،  ضمان  صك  عن  عبارة  السنُد:   -
ثابت، مينح  بأنه ورقة مالية ذات دخل  بواسطة حامل السند )املقرض(. كما يعرف 
املستثمر عادةً عائداً منتظماً أو ثابتاً في شكل مدفوعات فائدة )يطلق عليها أحياناً 

مدفوعات الكوبون(.

اجلهة  إلى  املال  من  األساس مبلغاً  تقرض في  فإنك  ما،  - حينما تستثمر في سند 
املُصدرة. وفي املقابل، يحق لك عادة احلصول على:

مدفوعات الفائدة )الكوبون( على فترات منتظمة،   •
سداد املبلغ األصلي في تاريخ متفق عليه مستقبالً، وهو ما يطلق عليه تاريخ   •

االستحقاق.

- أي مدفوعات فائدة أو مبالغ أصلية أو مبالغ أخرى )إن وجدت( مستحقة على ُمصدر 
السند أو )متى أمكن( الضامن تخضع للمخاطر االئتمانية للُمصدر و )متى أمكن( 
لوثائق  أو حدوث حالة من حاالت اإلنهاء )وفقاً  الضامن و/أو حدوث استرداد مبكر 
هذا  في  ورد  حيثما  “املُصدر”  تعريف  حتت  أمكن(  )متى  الضامنون  يندرج  املنتج(. 

املستند. 

- أمثلة على املُصدرين واحتياجاتهم التمويلية:
اجلهات السيادية/احلكومات/الهيئات احلكومية )مبا فيها الدول والواليات واملدن   •

والبلدات(
األموال اخملصصة لإلنفاق الوطني من املوازنة واملصاريف التشغيلية واألموال   -

اخملصصة لسداد الدين الوطني، 
البنوك/املؤسسات/الكيانات املالية غير البنكية  •

النمو  لتحقيق  املرصود  املال  ورأس  التشغيلية  للنفقات  اخملصصة  األموال   -
والتوسع واألموال اخملصصة لالستحواذ على الشركات.

خصائص
املنتج



 األوراق املالية ذات الدخل الثابت هي صك ضمان لدين تصدره
 اجلهة املُصدرة )املقرض( للشراء بواسطة حامل السند

 )املقرض(، وعادة ما يعطي املستثمر عائداً منتظماً أو ثابتاً.
السندات هي نوع من صكوك الدخل الثابت.

 األوراق املالية ذات الدخل
الثابت )السندات(



 )ً خاطر االلتزام بالشريعة )إن كان ذلك منطبقا

   بقدر ما يرغب العميل أو يُلزم ألي سبب من األسباب بإبرام معامالت تتفق أو تتطابق فقط مع مبادئ الشريعة اإلسالمية )“ملتزمة بالشريعة” أو 
ً حول ماهية التزام الصناديق املشتركة بالشريعة اإلسالمية وأنه  “االلتزام بالشريعة”(، يتعني على العميل أن يقر بأنه أجرى استقصاءً مستقال

اقتنع بنتائجه واتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للتأكد من موافقة الصناديق املشتركة للشريعة )مبا في ذلك احلصول على فتوى في هذا الصدد، إن 
لزم األمر(، وال يحق للعميل االدعاء بأي نزاع على خلفية عدم التزام هذه الصناديق املشتركة بالشريعة اإلسالمية. ولم يعوّل العميل على بنك 

ستاندرد تشارترد أو على أي إقرار أو فتوى أو رأي أو وثائق خطية أعدها البنك أو أعدت بالنيابة عنه بناء على طلب منه للتأكد من التزام تلك 
الصناديق املشتركة بالشريعة.

مركز دبي املالي العاملي
   ال تتحمل سلطة دبي للخدمات املالية مسؤولية مراجعة أو التحقق من أي نشرة أو مستندات أخرى تتعلق باملنتج. وبناء عليه، فإن سلطة دبي 

للخدمات املالية لم تعتمد النشرة أو أي مستندات أخرى ذات صلة ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من املعلومات الواردة في النشرة وتخلي 
مسؤوليتها عنها. قد تكون الوحدات التي تتعلق بها النشرة غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ينبغي على املشترين احملتملني إجراء 

استقصاء حقائق مستقل حول الوحدات. إذا تعذر عليكم فهم محتوى هذا املستند، يتعني عليكم االستعانة مبستشار مالي معتمد.

أوافق/نوافق وأقر/نقر بأن:
- البنك ليس مُصدر املنتج وسيتصرف كوكيل لي/لنا ملساعدتي/مساعدتنا في شراء أو بيع )حسب مقتضى احلال( املنتج، وأنه ال يتحمل أي 

مسؤولية جتاهي/جتاهنا عن هذا املنتج.
- استثماري في املنتج سيخضع لألحكام والشروط املنطبقة عليه والتي تصدر عن مُصدر املنتج.

- أنني/أننا قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا شروط عميل بنك ستاندرد تشارترد وأحكام وشروط فتح حساب اخلدمات االستثمارية، وأنني/وأننا أدرك/ندرك 
بأن تلك الشروط واألحكام ستحكم األساس احلاكم لعالقتي/عالقتنا بالبنك فيما يتعلق باملنتج.

- حسابي/حسابنا سيخصم منه املبلغ املقرر بعد تقدمي منوذج تفعيل اخلدمات االستثمارية ومستند “اعرف مخاطر االستثمار” هذا.
- يحق للبنك، وفق تقديره املطلق، رفض االلتزام بأي تعليمات تكون، في رأي البنك، غير واضحة أو غامضة أو ستؤدي أو قد تؤدي إلى مخالفة البنك ألي 
قانون أو لوائح سارية )سواء أكان لها أثر قانوني وملزم أم ال(، وال يتحمل البنك أي مسؤولية جتاهي/جتاهنا نتيجة رفضه االلتزام بالتعليمات في تلك 

احلالة.
- يتعني عليّ طلب استشارة قانونية و/أو مالية مستقلة عن املنتج، متى رأيت ضرورة لذلك. كما أؤكد أنني استلمت وقرأت وفهمت وثيقة )وثائق( 

الشروط و/أو وثيقة )وثائق( احلقائق اخلاصة باالستثمار املُشار إليه أعاله.
- موافقة هيئة األوراق املالية والسلع على الترويج للصندوق في اإلمارات العربية املتحدة ال تعتبر توصية بشراء أو االستثمار في الصندوق، وال تتحمل 
الهيئة أي مسؤولية عن أي تقصير يصدر عن أي من األطراف املعنية في الصندوق أثناء أداء مهامه وواجباته أو عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في 

ً على األطراف احملددة في النشرة وفق دور ومهام كل طرف منهم. نشرة الصندوق. يظل هذا االلتزام مفروضا

 } { مستند” اعرف مخاطر االستثمار  “ ) KYIR ( متوفر باللغة العربية عند الطلب، الئحة أحكام وشروط املُصدر متوفرة باللغة العربية بناء على 
موافقة املُصدر.

أؤكد / نؤكد أنني / أننا قرأت مستند ”اعرف مخاطر االستثمار في الصناديق املشتركة“ املؤلف من ×× صفحة.
   



إخالء مسؤولية عام

صدر هذا املستند عن بنك ستاندرد تشارترد، وهو شركة معتمدة من هيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة وتخضع لتنظيم هيئة اخلدمات املالية 
وهيئة التنظيم االحترازي في اململكة املتحدة. ال يعد هذا املستند نشرة اكتتاب، ولم ولن يتخذ أي إجراء في أي اختصاص للسماح بأي طرح عام )إال 

في احلاالت الضرورية لاللتزام بالقوانني واللوائح السارية(. وُضع هذا املستند بقصد املناقشة فقط وال يعتبر نصيحة أو عرضاً أو توصية أو طلباً مقدماً 
ألي شخص للدخول في أي معاملة أو تبني استراتيجية حتوطية أو تداولية أو استثمارية، وال يعد كذلك تنبؤاً بأي حركات مستقبلية محتملة في 

أسعار الفائدة أو األسعار أو ضمان بعدم جتاوز تلك احلركات املستقبلية لتلك احلركات الواردة في أي عرض. 

ال يقدم بنك ستاندرد تشارترد أي ضمان أو تعهد من أي نوع، صريحاً كان أو ضمنياً أو تشريعياً بخصوص هذا املستند أو أي معلومات وردت فيه أو أُشير 
إليها. يوزع هذا املستند بناًء على فهم صريح وواضح مضمونُه أننا لم نتحقق مما ورد فيه من معلومات بشكل مستقل، وإن كنا نراها معلومات ميكن 

االعتماد عليها. يعد هذا املستند للتوزيع العام وللعلم فقط، ولم يأخذ في احلسبان أهدافاً أو احتياجات أو مركزاً مالياً بعينه لشخص بعينه أو فئة من 
األشخاص، ولم نعده كاستشارة استثمارية ألي من هؤالء األشخاص. يتعني على املستثمرين احملتملني السعي إلى احلصول على استشارة مالية حول 

مالءمة االستثمار مع األخذ في احلسبان ما تناولناه من عوامل قبل االلتزام بأي استثمار. ال يتحمل بنك ستاندرد تشارترد أي مسؤولية عن أي خسارة أو 
ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر )مبا فيها اخلسارة أو الضرر العرضي أو التبعي( من االعتماد على هذا املستند، ويشمل ذلك أي خسارة أو ضرر أو 

مصاريف تنشأ من، على سبيل املثال وليس احلصر، أي عيب أو خطأ أو نقص أو خلل أو غلطة أو االفتقار إلى الدقة في هذا املستند أو محتواه أو 
اخلدمات املرتبطة به أو نتيجة عدم توفره أو أي جزء منه أو محتواه أو اخلدمات املرتبطة به. 

الشروط االسترشادية ليست كاملة وليست نهائية، وإمنا تخضع ملزيد من النقاش والتفاوض. تخضع شروط املعاملة املبرمة لوثيقة املنتج ذات الصلة 
وتسجل فيها. يتعني عليك السعي إلى احلصول على استشارة مستقلة حول مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات 

االستثمار املُشار إليها في هذا املستند. متى قررت املضي دون طلب استشارة مستقلة، عليك أن تراعي مدى مالءمة املنتج أو اخلدمة لك. ال يتحمل 
بنك ستاندرد تشارترد أي واجب أمانة جتاهك وال يتحمل )ما لم يُلزمه القانون أو اللوائح السارية بذلك( أي مسؤولية باإلبالغ عن أو تقدمي أي إقرار يتعلق 

مبدى مالءمة أو مناسبة املعاملة ذات الصلة أو التبعات احملتملة لها. ننصحك بإجراء تقدير مستقل ألي مسألة وردت في هذا املستند.

يقرأ هذا املستند جنباً إلى جنب مع وثيقة املنتج ذات الصلة التي تتضمن معلومات تفصيلية عن االستثمار )مبا فيها التعريفات املستخدمة واألحكام 
والشروط املطبقة(.

ال يجوز إرسال أو تقدمي هذا املستند أو أي صورة منه إلى أي مواطن أمريكي )حسب التعريف الوارد في البند )ق( من قانون األوراق املالية 
األمريكي لسنة 1933(.

دولة اإلمارات العربية املتحدة- إخالء مسؤولية محددة
االستثمار في األسواق الناشئة

ً. وبعض األسواق الناشئة قد تفتقر إلى حكومات  ً من االستثمار في األسواق األكثر منوا رمبا يكون االستثمار في األسواق الناشئة أكثر تقلبا
ً من األوراق املالية باإلضافة إلى تركيز كبير  ً محدودا ً، وقد تعتمد فقط على قليل من الصناعات واألسواق املالية التي تتداول عددا مستقرة نسبيا

ً على توقيت وسعر استحواذ الصندوق أو تصرفه في األوراق املالية. تفتقر  ً سلبيا على املستثمرين والوسطاء املاليني. وقد تؤثر عوامل مثل تلك تأثيرا
كثير من األسواق الناشئة إلى نظم تشريعية متطوّرة، ورمبا كانت معايير اإلفصاح فيها أقل صرامة من نظيرتها في األسواق املتقدمة. وقد تزيد 

مخاطر من نزع امللكية أو الضريبة التصاعدية أو تأميم استثماراتك وأرباح حتققها منها، وكذلك غياب االستقرار االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي، زد على ذلك الضرائب املستقطعة من الدخل االستثماري، بل إن بعض األسواق الناشئة تفرض ضرائب على مختلف األرباح 

 َ الرأسمالية على املستثمرين األجانب. وقد يتطلب إعادة توطني الدخل االستثماري ورأس املال وعوائد البيع من املستثمرين األجانب تسجيال
ً و/أو موافقة في بعض األسواق الناشئة ورمبا يخضع ذلك لقيود مراقبة صرف العمالت. ورمبا افتقر الوسطاء واألطراف املقابلة في األسواق  حكوميا

الناشئة إلى القاعدة الرأسمالية اجليدة، وقد تكون حيازة وتسجيل األصول في بعض الدول غير موثوق بها، األمر الذي يزيد من مخاطر تسوية 
املعامالت. وقد يؤدي التأخر في التسوية إلى إضاعة الفرص االستثمارية متى عجز الصندوق عن االستحواذ على الورقة املالية أو التصرف فيها. 

 ً عالوة على اخملاطر املُشار إليها أعاله، قد تكون هناك مخاطر أخرى مرتبطة بأسواق ناشئة في دول بعينها من وقت آلخر وتتغير مبرور الوقت ارتفاعا
ً لها صلة بدول معينة و/أو مناطق جغرافية محددة. ولذلك، ينبغي على  ً. ورمبا نشأت في املستقبل مخاطر جديدة غير متوقعة حاليا وانخفاضا

املستثمرين طلب املشورة من مستشاريهم املاليني املؤهلني حول اخملاطر املرتبطة مبختلف األسواق وقت تفكيرهم في االستثمار في أي صندوق بأي 
سوق ناشئة. 

فترة االسترداد واملصاريف
    يوفر مزوّد املنتج السيولة في املنتج الذي يوفره حسب عدد املرات املذكورة في ورقة حقائق املنتج والنشرة. تطبق رسوم االسترداد حسبما يذكر في 

ورقة احلقائق والنشرة.

م

إخالء املسؤولية



 تختلف صناديق االستراتيجية البديلة، كصناديق التحوط، عن الصناديق املشتركة التقليدية حيث
التقليديني. على تتبنى استراتيجيات استثمارية أكثر مخاطر من مديري الصندوق  رمبا  أنها   جهة 
 سبيل املثال، قد تلجأ تلك الصناديق لالقتراض بهدف االستثمار، األمر الذي يزيد من اخلسائر احملتملة

أو االستثمار في أصول منعدمة السيولة بدرجة كبيرة أو أصول خطيرة.

 اخملاطر احملتملة
 لصناديق

 االستراتيجية
 البديلة )كصناديق

)التحوط

 األداة املشتقة عبارة عن عقد مالي تعتمد قيمته أو تُستَمد من األصول أو االلتزامات أو املؤشرات
 وتضم تشكيلة واسعة من األدوات املالية مثل: العقود اآلجلة والعقود املستقبلية وعقود اخليارات
 والكفاالت واملبادالت. وتستخدم هذه األدوات املشتقة عادة في إدارة مخاطر الصندوق املشترك، غير
للصندوق الشاملة  االستثمارية  االستراتيجية  إطار  في  تستخدم كذلك  قد  املشتقة  األدوات   أن 

 املشترك.

خملاطر التعرض  تالفي  أجل  من  املشتقة  األدوات  تستخدم  التي  املشتركة  الصناديق  تكون   رمبا 
 اقتصادية  معينة أكثر تذبذباً. وقد يؤدي استخدام األدوات املشتقة إلى تكبد خسائر تتجاوز املبلغ
املثال على سبيل  بينها،  من  اخملاطر  لعدد من  املشتقة كذلك  األدوات  وتخضع  املستثمر.   األصلي 
 وليس احلصر، مخاطر السيولة وأسعار الفائدة واخملاطر السوقية واألطراف املقابلة واخملاطر االئتمانية.
فهمت إذا  إال  مشتقة  أدوات  يستخدم  الذي  املشترك  الصندوق  في  االستثمار  بعدم   وننصحك 
الذي املشترك  الصندوق  أن  تتأكد  أن  عليك  للمخاطر.  تعرضها  ومدى  املشتقة  األدوات   طبيعة 

 يستثمر في األدوات املشتقة أو يحتوي عليها مناسب لك وفقاً لظروفك ومواردك املالية.

 اخملاطر احملتملة
 لألدوات املشتقة

)إن كانت منطبقة(

 رمبا يكون االستثمار في األسواق الناشئة أكثر تقلباً من االستثمار في األسواق األكثر منواً. وبعض
 األسواق الناشئة قد تفتقر إلى حكومات مستقرة نسبياً، وقد تعتمد فقط على قليل من الصناعات
 واألسواق املالية التي تتداول عدداً محدوداً من األوراق املالية باإلضافة إلى تركيز كبير على املستثمرين
 والوسطاء املاليني. وقد تؤثر عوامل مثل تلك تأثيراً سلبياً على توقيت وسعر استحواذ الصندوق أو
 تصرفه في األوراق املالية. تفتقر كثير من األسواق الناشئة إلى نظم تشريعية متطوّرة، ورمبا كانت
نزع تزيد مخاطر من  وقد  املتقدمة.  األسواق  في  نظيرتها  أقل صرامة من  فيها  اإلفصاح   معايير 
 امللكية أو الضريبة التصاعدية أو تأميم استثماراتك وأرباح حتققها منها، وكذلك غياب االستقرار
 االجتماعي والسياسي واالقتصادي، زد على ذلك الضرائب املستقطعة من الدخل االستثماري، بل
 إن بعض األسواق الناشئة تفرض ضرائب على مختلف األرباح الرأسمالية على املستثمرين األجانب.
األجانب املستثمرين  من  البيع  وعوائد  املال  ورأس  االستثماري  الدخل  توطني  إعادة  يتطلب   وقد 
لقيود مراقبة صرف ذلك  ورمبا يخضع  الناشئة  األسواق  و/أو موافقة في بعض   تسجيالَ حكومياً 
الرأسمالية القاعدة  إلى  الناشئة  األسواق  في  املقابلة  واألطراف  الوسطاء  افتقر  ورمبا   العمالت. 
 اجليدة، وقد تكون حيازة وتسجيل األصول في بعض الدول غير موثوق بها، األمر الذي يزيد من مخاطر
 تسوية املعامالت. وقد يؤدي التأخر في التسوية إلى تفويت الفرص االستثمارية متى عجز الصندوق
 عن االستحواذ على الورقة املالية أو التصرف فيها. عالوة على اخملاطر املُشار إليها أعاله، قد تكون
ً  هناك مخاطر أخرى مرتبطة بأسواق ناشئة في دول بعينها من وقت آلخر وتتغير مبرور الوقت ارتفاعا
 وانخفاضاً. ورمبا نشأت في املستقبل مخاطر جديدة غير متوقعة حالياً لها صلة بدول معينة و/أو
 مناطق جغرافية محددة. ولذلك، ينبغي على املستثمرين طلب املشورة من مستشاريهم املاليني
بأي أي صندوق  املرتبطة مبختلف األسواق وقت تفكيرهم في االستثمار في  اخملاطر   املؤهلني حول 

سوق ناشئة.

 االستثمار في
األسواق الناشئة

 يوفر مزوّد املنتج السيولة في املنتج الذي يوفره حسب عدد املرات املذكورة في ورقة حقائق املنتج
والنشرة. تطبق رسوم االسترداد حسبما يذكر في ورقة احلقائق والنشرة.

 فترة االسترداد
واملصاريف

 نحن نقدم نقطة واحدة للتسوق الحتياجاتك املالية، وميكنك االستثمار
في الصناديق من خالل مصدر واحد مناسب وموثوق به



 اخملاطر الواردة أدناه متثل بعضاً من اخملاطر األساسية، ولكننا نلفت انتباهك إلى أن هذا املستند ووثيقة املنتج ال ميكنها أن تستعرض كافة
اخملاطر احملتملة املرتبطة بتلك الصناديق املشتركة

اخملاطر األساسية

 قد تشهد قيمة االستثمارات في الصندوق املشترك تقلباً متأثرة باحلركات السوقية الواسعة التي
)صافي السوقي  السعر  يشهد  قد  ذلك،  على  السندات. عالوة  أو  األسهم  أسواق  مثالً   تشهدها 

قيمة األصل( للصناديق املشتركة ذاتها تقلباً متأثراً في ذلك بتذبذب االستثمارات املكونة لها.

اخملاطر السوقية

كلِّه. أو  األولي  االستثمار  وقد تخسر بعض مبلغ  باخملاطر.  األساس  املشترك محاط في   الصندوق 
 نلفت انتباهكم إلى أن األداء السابق ال يستدل به على األداء املستقبلي. كما أن قيمة أي استثمارات

والدخل احملقق ليسا مضمونني، وقد يشهدان تقلباً مبرور الوقت.

مخاطر االستثمار

إذا كنت متلك األجنبية  العمالت  مبخاطر صرف  تتأثر سلباً  قد  استثماراتك  أن  إلى  انتباهك   نلفت 
صناديق مشتركة تستثمر في أصول ُمقوّمة بعمالت أجنبية.

 مخاطر صرف
العمالت األجنبية

أو على الصناديق املشتركة، حيث للقوانني واللوائح السارية عليك   قد تطبق عليك ضرائب وفقاً 
ضريبية استشارة  على  احلصول  إلى  بالسعي  البنك  ينصحك  الضرائب.  تلك  مسؤولية   تتحمل 
فإنك ولذلك  ضريبية،  استشارة  أي  البنك  يقدم  ال  املشترك.  الصندوق  هذا  شراء  قبل   مستقلة 
أي معاجلة تتوقف  املنتج.  االستثمار في هذا  تترتب على  أي ضرائب  املسؤولية عن   تتحمل كامل 

ضريبية على حالتك الشخصية، وقد تتغير في املستقبل.

اخملاطر الضريبية

ُمصدر تعثر  نتيجة  كبيرة  بصورة  املشترك  الصندوق  قيمة  تراجع  احتمال  في  اخملاطر  هذه   تتمثل 
أو إخفاق طرف مقابل في معاملة التي مت استثمار الصندوق املشترك فيها،  املالية احملددة   األوراق 
 أبرمها الصندوق املشترك في توفير معدل التداول املتفق عليه. يحدث التراجع في قيمة الصندوق
وقد الصلة،  ذات  املعاملة  أو  املالية  األوراق  قيمة  تراجع  في  يتسبب  التعثر/اإلخفاق  ألن   املشترك، 
 يجعل من الصعب على الصندوق املشترك بيع األوراق املالية ذات الصلة أو إلغاء املعاملة ذات الصلة.

بحدوث ذلك، فإن صافي قيمة أصول الصندوق املشترك يتأثر بفعل تراجع القيمة.

اخملاطر االئتمانية/
مخاطر التعثر

 تظل أصول كل صندوق مشترك في عهدة احلافظ األمني. وفي حالة إفالس احلافظ األمني، يتعرض
 حملة الوحدات إلى مخاطر احلافظ األمني املتمثلة في عدم القدرة على الوفاء بالتزامه باستعادة
 كافة أصول الصندوق املشترك خالل فترة زمنية وجيزة. وتعرّف األوراق املالية للصندوق املشترك عادة
 في دفاتر احلافظ األمني بأنه تخص هذا الصندوق وتنفصل عن األصول األخرى للحافظ األمني وهو
 ما يحد )وال مينع( من مخاطر عدم القدرة على استعادة األصول في حالة اإلفالس. ومع ذلك، قد ال
 يطبق هذا الفصل على األموال النقدية التي تزيد من مخاطر عدم القدرة على االستعادة في حالة

 اإلفالس.
 باإلضافة إلى ذلك، فال يحق للحافظ األمني االحتفاظ بجميع أصول كل صندوق مشترك، غير أنه
 قد يستخدم شبكة من احملافظني األمناء الفرعيني ليسوا جزءاً من مجموعة الشركات ذاتها مثل
 احلافظ األمني. يتعرض حملة الوحدات خملاطر إفالس  احملافظني األمناء الفرعيني بقدر ما يتعرضون

 خملاطر إفالس احلافظ األمني.
 عالوة على ذلك، قد يستثمر الصندوق املشترك في أسواق ال متتلك نظاماً مطوّراً بالكامل للحافظ
 األمني و/أو التسوية. ال يتحمل احلافظ األمني أي مسؤولية إذا جرى تداول أصول الصناديق املشتركة

في تلك األسواق.

 مخاطر احلافظ
األمني

 ال نضمن لكم أال تؤثر أي تغيرات مستقبلية في القوانني أو اللوائح املطبقة على تلك الصناديق
املشترك بالصندوق  املرتبطة  األخرى  التجارية  واالعتبارات  العائد  مستوى  أو  قيمة  في   املشتركة 

وقيمة الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق املشترك.
 
 تخضع عمليات الصندوق املشترك لعدة لوائح تؤثر في حساب األصول والضرائب. وقد تتغير تلك
 اللوائح، ما قد يجعل املستثمرين يحققون عوائد استثمارية أقل أو حتى خسائر تبعاً لنوع التغيير
بند يؤدي  وقد  العوائد،  تخفيض  إلى  املرتفعة  الضرائب  تؤدي  قد  املثال،  سبيل  فعلى   التنظيمي. 

 اخلسارة االحترازية اإللزامية للقرض إلى تكبد الصندوق املشترك خسارة في قيمة األصول.

 اخملاطر القانونية/
التنظيمية



  صناديق التداول االستثمارية في البورصة - األوراق املالية للصناديق املشتركة 
 التي يتم تداولها في بورصة ما وتتبع مؤشر السوق. ميكن أن يتبع صندوق التداول
وإن مؤشر،  كصندوق  األساسي  السوقي  املؤشر  نفس  البورصة  في   االستثماري 
التداول صناديق  أن  في  األساسي  الفرق  يكمن  بينهما.  اختالفات  هناك   ظلت 
 االستثمارية في البورصة يتم تداولها في البورصة وميكن شراؤها من خالل حساب
 وساطة مماثل ألي أسهم أخرى في تلك البورصة. في املقابل، ميكنكم فقط وبصفة
مدير بها  يضطلع  التي  االسترداد  عملية  خالل  من  املؤشر  صندوق  استرداد   عامة 

الصندوق ذي الصلة بالسعر السائد للصندوق )صافي قيمة األصل(.

الصناديق األخرى 
 
بعض  وهذه  السلع  صناديق  أو  التحوّط  كصناديق  البديلة  االستراتيجية   صناديق 

التداول وأنشطة  تنفذ تشكيلة واسعة من االستثمارات  التي   األمثلة للصناديق 
 تزيد عما تنفذه الصناديق املشتركة األكثر منوذجية. قد تستخدم هذه الصناديق،
املرتقبة القائم على األحداث  التداول  املثال، استراتيجيات بديلة مثل:   على سبيل 
في االستثمار  أو  التكتيكي  التداول  أو  النسبية  بالقيمة  التداول  أو  السوق   في 
والسلع املالية  واملنتجات  املشتقة  األدوات  من  تعقيداً  وأكثر  واسعة   مجموعة 
الشركات تشغيل  في  وحتى  كبيرة  بدرجة  السيولة  واألصول منعدمة   والعقارات 
بصورة املعتمدة  واملعامالت  األجل  قصيرة  املراكز  في  تعمل  أن  وميكنها   واألعمال. 
 كبيرة على الرافعة املالية  وكالهما غير مسموح به عموماً في الصناديق املشتركة.
مطلقة عوائد  حتقيق  إلى  عامة  بصفة  البديلة  االستراتيجية  صناديق   تسعى 
ً تقلبا أكثر  تكون  رمبا  أنها  بيد  السوقية،  األوضاع  كافة  في  ملستثمريها   مرتفعة 
 وتنطوي على قدر من اخملاطر يزيد عما تنطوي عليه الصناديق املشتركة النموذجية.

امللف املشخصي
ملستثمر 

إذا كنت ممن يطمح إلى التنويع من خالل االستثمار في الصناديق املشتركة وبذلك   -
توزع اخملاطر االستثمارية على سلة من األوراق املالية، األمر الذي رمبا يحد من تقلبات 

محفظتك االستثمارية. 

صندوق  في  االستثمار  خالل  من  املهنية  اإلدارة  حتقيق  إلى  يطمح  ممن  كنت  إذا   -
مشترك، حيث يقوم خبراء االستثمار بإدارة الصناديق نيابة عنك متسلحني في ذلك 

مبا يحملونه من خبرات ومهارات وموارد.

وفي مقابل ذلك تقبل:  -

من  بدالً  الطويل  املدى  على  االستثمار  المتالك  املشتركة  الصناديق  تصمم  أن   -
التداول قصير األجل، 

احتمال تأثير التداول قصير األجل من قبل املستثمرين في أداء الصندوق نتيجة   -
ارتفاع تكاليف التعامل التي يتحملها الصندوق لبيع املراكز في أوقات غير مرغوب 

فيها على األرجح للوفاء بطلبات االسترداد املتكررة للتداول قصير األجل، 

عدم خضوع األموال التي تستثمرها في الصناديق املشتركة للحماية بأي شكل   -
من األشكال وخسارة جزء من مبلغ االستثمار األولي أو كله، تبعاً ألداء الصندوق 

املشترك.



 يوجد أنواع عدة للصناديق املشتركة، وفيما يلي بعض األصناف الشائعة

 - صناديق امللكية 
- صناديق السندات 
- صناديق األسواق املالية 
- صناديق مختلطة 
- صناديق مؤشرات االستثمار 
- صناديق التداول االستثمارية في البورصة 

وهي  األسهم  أو  السلع  في  أساسي  بشكل  االستثمار  يتم   - امللكية   صناديق 
 واحدة من الصناديق املشتركة األكثر شيوعاً. وغالباً ما تركز صناديق امللكية على
 نوع معني من االستراتيجية االستثمارية كالنمو أو القيمة أو الشركات الضخمة
تركز وقد  الصحية.  الرعاية  أو  الطاقة  أو  العقارات  مثل:  قطاعات  أو  الصغيرة   أو 
 صناديق امللكية كذلك على منطقة بعينها لالستثمار كأن تركز على دول العالم

 أجمع أو منطقة معينة أو دولة بعينها.

األوراق  )أي  السندات  تركز في األساس على االستثمار في   صناديق السندات - 
أو املؤسسية  السندات  أو  احلكومية  السندات  فيها  مبا  الثابت(  الدخل  ذات   املالية 
السندات صندوق  يحققه  الذي  العائد  يختلف  وقد  املرتفع.  العائد  ذات   السندات 
 تبعاً لنوع السندات التي يستثمر فيها الصندوق. وغالباً ما تكون صناديق السندات
 التي تستثمر في السندات احلكومية أقل تقلباً. هذا وتستثمر صناديق السندات
إيرادات لتحقيق  عامًة  املرتفع  العائد  ذات  السندات  أو  املؤسسية  السندات   في 

مرتفعة، ولذلك فإنها تعتبر أكثر تقلباً وتعرضاً للمخاطر.

 صناديق األسواق املالية - تستثمر باألساس في األوراق املالية قصيرة األجل عالية 
األوراق والتي تعتبر عامة  املالية  املباعة في األسواق  الثابت  الدخل  ذات   التصنيف 
 املالية األكثر استقراراً في السوق احمللي ذي الصلة كأذون اخلزانة وشهادات اإليداع
 واألوراق التجارية. ولذلك، تعتبر صناديق األسواق املالية أقل تقلباً وقد تنطوي على

 مخاطر أقل من صناديق السندات األخرى.

 الصناديق اخملتلطة - تستثمر في تشكيلة مختلطة من األسهم والسندات، وقد 
متتلك أدوات األسواق املالية.

أو  مؤشر  ضمن  املدرجة  األسهم  في  تستثمر   - االستثمار  مؤشرات   صناديق 
 منتجات مالية أخرى في سوق ما ملضاعفة عائد املؤشر ذي الصلة. وقد تُدار صناديق
 املؤشرات إدارة خاملة من خالل امتالك أدوات مشتقة تضاعف من التعرض الزائف
للمؤشر ذي رمزية  امتالك وحدات  إدارة فاعلة من خالل  تُدار  أو  الصلة   للمؤشر ذي 

 الصلة.

أنواع
الصناديق املشتركة



الرسوم
واملصاريف

املستثمرون. في حني تكون بعض الصناديق املشتركة صناديق مغلقة، ويعني هذا 
أنها ال تطرح أو تسترد الوحدات، ويحدث أي تداول للوحدات في سوق فرعية بعالوة 

أو خصم على قيمة الصندوق املشترك.

لالستثمار،  األصلي  املبلغ  أو  املال  لرأس  أي حماية  املشتركة  الصناديق  لك  توفر  ال   -
ولذلك فإنك تتحمل باستثمارك في الصناديق املشتركة مسؤولية اخملاطرة بخسارة 

بعض استثماراتك أو كلها.
 

اكتتاب  نشرة  إلى  الرجوع  ويفضل  مختلفة،  رسوماً  املشتركة  الصناديق  تفرض   -
الصندوق ملعرفة الرسوم التي يتم فرضها على أي صندوق مشترك. بعض الرسوم 
غير  بشكل  وتتحملها  الصندوق  أصول  من  يُدفع  وبعضها  مباشرة  عليك  تفرض 

مباشر. 

فيما يلي أمثلة ألنواع الرسوم التي قد يتم فرضها:  -

رسوم إطالق الصندوق/مصاريف االكتتاب تدفع بشكل مباشر وتخصم مباشرة   -
من مبلغ االكتتاب،

رسوم إدارية تفرض على الصندوق لدفع أتعاب املدير االستثماري للصندوق،   -

رسوم احلافظ األمني/أمني الصندوق تفرض على الصندوق لدفع مقابل اخلدمات   -
التي يقدمها احلافظ األمني أو أمني الصندوق، 

رسوم التبديل تدفعها في مقابل التبديل بني الصناديق التي يديرها نفس املدير أو   -
ضمن نفس اجملموعة، 

رسوم االسترداد تخصم مباشرة من مبلغ االسترداد.   -

 تنبيه: املنتج املُشار إليه في هذا املستند ليس وديعة. ال تستثمر في هذا املنتج إال بعد أن يتكون لديك الفهم واإلرادة الكاملني لتحمل اخملاطر املرتبطة به. إذا واجهت
 أي غموض في فهم اخملاطر التي ينطوي عليها هذا املنتج، ميكنك أن تطلب املشورة من طرف وسيط أو احلصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة للتوضيح.
 قرار االستثمار متروك لك، ونحثك على توخي احلذر عند اتخاذ قرار االستثمار، مبا في ذلك إدراك مدى تعرضك خلسارة االستثمار األولي، فيما يتعلق باملركز املالي واخلبرة
 واألهداف االستثمارية. يتضمن هذا املستند ملخصاً لبعض )وليس كل( شروط ومزايا املنتج ومدى تعرضه للمخاطر، وال يقصد منه أن يكون ملخصاً شامالً. يتعني
 عليك الرجوع إلى وثيقة املنتج ذات الصلة الصادرة عن ُمصدر املنتج أو املدير )وثيقة املنتج( والتي يوفرها بنك ستاندرد تشارترد، لالطالع على التفاصيل الكاملة للمنتج،
 مبا فيها معاني املصطلحات البارزة التي لم يعرف بها املستند. هذا وترد شروط أي معاملة في إخطار ما بعد التأكيد الذي يرسله إليك بنك ستاندرد تشارترد )عبر أحد
 فروعه أو عبر الشركات التابعة له(. ونحيطك علماً بأن محتوى هذا املستند لم يخضع ملراجعة أي جهة رقابية. إذا لم تكن اإلجنليزية لغتك املفضلة، يرجى مراجعة
 مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد الذي تتعامل معه للتأكد من أن هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج متوفرة بلغتك املفضلة أم ال.
 قد تتاح بعض وثائق املنتجات باللغة اإلجنليزية فقط. إذا انطبقت عليك تلك احلالة، وتعذر عليك فهم محتوى هذا املستند أو وثيقة املنتج األخرى اخلاصة بهذا املنتج،
 ننصحك بعدم االستثمار في هذا املنتج. والهدف من أي ترجمة لوثيقة املنتج هو تسهيل الرجوع إليها فقط، ومتى وُجد أي اختالف بني الترجمة والنص اإلجنليزي
 األصلي، يُعتد بالنص اإلجنليزي األصلي. إذا أمدك مدير العالقات أو ممثل فرع بنك ستاندرد تشارترد بنسخة من ترجمة أي وثيقة منتج، ننصحك بضمان احلصول كذلك

على نسخة من النص اإلجنليزي األصلي.





- الصندوق املشترك: عبارة عن مصطلح عام يرمز إلى أداة استثمارية تتيح لكم ضم 
أموالكم إلى أموال مستثمرين آخرين وإدارتها عن طريق فريق من خبراء االستثمار. 
قد يختلف تعريف املصطلح باختالف الدولة، غير أن الصناديق املشتركة قد تُعرف 
الوحدات  أو صناديق  أو صناديق استثمارية  برامج استثمارية جماعية  بأنها  كذلك 

االستثمارية أو ببساطة صناديق.

االستثماري  للمدير  كبيرة  شرائية  قوة  عامة  بصفة  أموالك  جتميع  على  يترتب    
للصندوق املشترك، وبذلك تعرض عليك باقة واسعة من االستثمارات أكبر مما يتاح 
ملعظم املستثمرين من األفراد. ميتلك كل مستثمر في الصندوق وحدات )أو حصص( 

متثل جزءاً من أصول محفظة الصندوق.

- ميكن تصنيف الصناديق املشتركة بحسب نوع األصول التي تستثمر فيها كأوراق 
امللكية املالية )أي األسهم واحلصص( واألوراق املالية ذات الدخل الثابت )أي السندات( 
أو املنتجات املالية. ميكنكم الرجوع  أو األوراق املالية األخرى  واألوراق املالية النقدية 
ووثيقة  االكتتاب(  نشرة  )أي  املشترك  بالصندوق  اخلاصة  العرض  مستندات  إلى 
احلقائق حتى يتكون لديكم فهم أفضل ألهدافه وسياسته االستثمارية ذات الصلة 

)أي نوع االستثمارات وتركيبها( واألداء السابق. 

- يختلف سعر كل وحدة أو حصة في الصندوق املشترك تبعاً ألداء الصندوق ويشير 
النحو  على  األصل  قيمة  صافي  ويحتسب  األصل  قيمة  صافي  إلى  عامة  بصفة 
التالي: )أصول الصندوق املشترك – التزامات الصندوق املشترك( ÷ عدد الوحدات أو 

األسهم القائمة في الصندوق املشترك.

- عادة ما تكون الصناديق املشتركة صناديق مفتوحة، ويعني هذا أنها تصدر الوحدات 
يقدمها  التي  االسترداد  أو  االكتتاب  طلبات  لتلبية  محددة  أوقات  في  وتستردها 

خصائص
املنتج
أحكام عامة



 نقدم لك الفرصة لالستثمار في مجموعة كاملة من الصناديق
 الدولية التي تدار من قبل خبراء مهنني. ونقدم لك فرصة

 الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات األصول مثل األسهم
 العاملية والفائدة الثابتة واألسواق الناشئة واألمالك والسلع

 األساسية وغيرها. يتم مراقبة احملافظ االستثمارية وإدارتها من
قبل مديري صناديق دولية ذوي سمعة طيبة

الصناديق املشتركة


