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مدة االشتراك:
3 أكتوبر - 1 نوفمبر )متاح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين العاديين(

تصنيف مخاطر المنتج

مخاطر أعلى | عائد أعلىمخاطر أقل | عائد أقل

مرتفع جدًامرتفعمرتفع متوسطمتوسطمنخفض متوسط منخفض

123456

هدف االستثمار

يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في توفير مدفوعات دخل منتظمة على مدى فترة خمس سنوات من خالل 
التعرض لألوراق المالية المقومة بالدوالر األمريكي عبر مجموعة متنوعة من السندات )في الغالب في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا(، مع عائد محدد مسبًقا في وقت االستثمار خالل تلك الفترة .

لماذا تستثمر في صندوق بنك 
أبوظبي األول مينا بلس ذو تاريخ 

االستحقاق الثابت - اإلصدار 1؟
 تحقيق عوائد محسنة

يهدف الصندوق إلى تحقيق إجمالي عائد إرشادي    •
من 6.40% إلى 6.50 % سنوًيا.  

تاريخ االستحقاق المحدد مسبًقا
آجال استحقاق قصيرة ومحددة مسبًقا مع     •

انخفاض تدريجي لمخاطر أسعار الفائدة  

تدفق الدخل المنتظم
مدفوعات الدخل المنتظمة على مدى فترة     •

زمنية محددة  
توزيع قسائم ربع سنوية  •

محفظة متنوعة
سيستثمر الصندوق في سلة متنوعة من األوراق    •

المالية ذات الدخل الثابت.  
التنويع الواسع يخفف من مخاطر مصدر واحد.  •

خبرة بنك أبوظبي األول في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )مينا(

يتمتع فريق إدارة االستثمار في بنك أبوظبي     •
األول بخبرة في إدارة ما يقرب من 3.4 مليار دوالر     

أمريكي.  

 مناسب للمستثمرين الذين
يسعون إلى:

تدفق الدخل المنتظم على مدى فترة زمنية     •
محددة  

استحقاق محدد مسبًقا  •
عائد مستهدف أعلى من سعر الفائدة على النقد  •

التعرض ألوراق مالية ذات دخل ثابت عالية الجودة     •
مقومة بالدوالر األمريكي وبدون مخاطر العمالت  

االستثمار في محفظة متنوعة من سندات دين     •
مينا بلس ذات الدخل الثابت  

إمكانية االسترداد يومًيا )من االثنين إلى الجمعة(  •

المعلومات الواردة في هذا المستند )بما في ذلك التصنيفات من وكاالت التصنيف( هي ألغراض 
المناقشة فقط، وهي ال تشير إلى العائد الفعلي أو النتيجة التي يحتمل تحقيقها. األداء السابق 

ليس ضماًنا لألداء المستقبلي وال ينبغي اعتباره مؤشًرا على األداء المستقبلي.
هذه محفظة افتراضية، لغرض التوضيح فقط وقد يكون تخصيص األصول عرضة للتغيير بمرور 

الوقت. ليس هناك ما يضمن أن مدير االستثمار سيحقق الهدف االستثماري المستهدف. يرجى 
مالحظة أن ما ورد أعاله هو ألغراض تسويقية فقط وال يشكل عرًضا أو دعوة لشراء أو بيع أي 

استثمار. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة مستندات العرض )نشرة االكتتاب والملحق( 
بعناية وفهم وقبول المخاطر ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
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خصائص الصندوق

ايرلندا - UCITSالموطن 

انتقاء العائد المحسناالستراتيجية 

الدوالر األمريكيالعملة  

5 سنوات بعد تاريخ البدءاالستحقاق  

ربع سنويتوزيع الكوبون 

3 أكتوبر - 1 نوفمبر 2022فترة االشتراك 

يومًيا )من االثنين إلى الجمعة(عمليات االسترداد  

 NAV يومًيا )من االثنين إلى الجمعة(إن إيه في

ISIN آي إس آي إنIE00BK6JPR27

10.00 دوالر أمريكيالسعر المبدئي
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خصائص المحفظة

BBB- متوسط التصنيف 
االئتماني 

6.40% إلى 6.50% سنويًا
العائد اإلجمالي 

اإلرشادي

حتى %10 األوراق المالية الدائمة 

ال تقل عن %60 درجة االستثمار 

بحد أقصى %40 أوراق مالية عالية العائد 

3.60 سنة مدة المتوسط المرجح 

تخصيص المحفظة واالستثناءات

الدول الخاضعة للعقوبات الدول المستثناة

الكحول والقمار والتبغ القطاعات المستثناة

حتى %100 تخصيص مينا %

حتى %25 تخصيص الدول األخرى

ملف االستحقاق %

تخصيص القطاع %تخصيص الدولة  %توزيع التصنيف %
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المعلومات الواردة في هذا المستند )بما في ذلك التصنيفات من وكاالت التصنيف( هي ألغراض المناقشة فقط، وهي ال تشير إلى العائد الفعلي أو النتيجة التي يحتمل تحقيقها. األداء السابق ليس ضماًنا 
لألداء المستقبلي وال ينبغي اعتباره مؤشًرا على األداء المستقبلي. هذه محفظة افتراضية، لغرض التوضيح فقط وقد يكون تخصيص األصول عرضة للتغيير بمرور الوقت. ليس هناك ما يضمن أن مدير 

االستثمار سيحقق الهدف االستثماري المستهدف. يرجى مالحظة أن ما ورد أعاله هو ألغراض تسويقية فقط وال يشكل عرًضا أو دعوة لشراء أو بيع أي استثمار. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة 
مستندات العرض )نشرة االكتتاب والملحق( بعناية واإلقرار بالمخاطر ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

أقل من
3 سنوات 

من 3 إلى 5 
سنوات

أكثر من
5 سنوات 
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الشروط واألحكام

صندوق بنك أبوظبي األول مينا بلس ذو تاريخ االستحقاق الثابت - اإلصدار 1اسم المنتج 

االستثمار في الصندوق يهدف إلى توفير دخل على مدى خمس سنوات من خالل التعرض لسندات الدين المقّومة بالدوالر  هدف االستثمار 
األمريكي غالبًا بسعر ثابت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ايرلندا - UCITSمكان صندوق االستثمار  

IE00BK6JPR27آي أس آي أن   

دوالر أمريكيالعملة 

 10.00 دوالر أمريكيالسعر المبدئي 

10,000 دوالر أمريكي المبلغ األدنى لالكتتاب  

 متوفر للمستثمرين المحترفين والعاديينفئة المستثمر 

رسوم المبيعات
 حتى 0.50%)رسوم االكتتاب(

 TER p.a.)حتى 1% )يرجى الرجوع إلى مستند صندوق االستثمار لكامل التفاصيل

 ربع سنويتوزيع الكوبون

 ال يوجد المعيار واإلدراج

رسوم االستبدال

النسبة المئويةالمدة منذ الشراء

1.00%أقل من سنة

0.80%ما يعادل أو أكثر من سنة لكن أقل من سنتين

0.60%ما يعادل أو أكثر من سنتين لكن أقل من ثالث سنوات

0.40%ما يعادل أو أكثر من ثالث سنوات لكن أقل من أربع سنوات

0.20%ما يعادل أو أكثر من أربع سنوات لكن أقل من خمس سنوات

الشروط واألحكام الرئيسية

* المعلومات الواردة في هذه الوثيقة )بما في ذلك التصنيفات من وكاالت التصنيف( هي بهدف المناقشة فقط، وهي ال تشير إلى العائد الفعلي أو النتيجة التي من الممكن تحقيقها. األداء السابق ليس 
ضمانًا لألداء المستقبلي وال ينبغي اعتباره مؤشرًا على األداء المستقبلي. هذه محفظة افتراضية بهدف التوضيح فقط وقد يكون تخصيص األصول عرضة للتغيير مع مرور الوقت. ليس هناك ما يضمن أن 
مدير االستثمار سيحقق الهدف االستثماري المرتجى. يرجى االنتباه إلى أن ما ورد أعاله هو لغرض المعلومات فقط وال يشكل عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي استثمار. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة 

مستندات العرض بعناية )نشرة االكتتاب والملحق( واإلقرار بالمخاطر ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. قد تختلف خصائص المحفظة الخاصة بالمحفظة الفعلية ويجب على المستثمرين المحتملين 
استخدام المعلومات الواردة هنا كمرجع فقط. العوائد المستهدفة المعروضة في هذا العرض التقديمي ليست مضمونة.
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إخالء مسؤولية: 
إّن بنــك أبوظبــي األول ش م ع )»البنــك«( مرخــص ومنظــم مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة )بموجــب ترخيــص هيئــة األوراق الماليــة والســلع 

رقــم: 601005(، كمــا أّن عنــوان مقــّره المركــزي هــو ص.ب 6316، أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تــم إعــداد هــذه الوثيقــة وإصدارهــا مــن قبــل بنــك أبوظبــي األول، وعنــد اســتالمك هــذا المســتند، ســوف تعتبــر أنــك )أ( توافــق علــى جميــع قيــود وحــدود المســؤولية الموضحــة أدنــاه؛ و )ب( تقــّر 
بأنــك تفهــم العواقــب القانونيــة والنظاميــة المرتبطــة باالســتخدام غيــر الســليم لهــذه الوثيقــة أو تداولهــا أو اإلفصــاح عنهــا.

عـــدم جـــواز التعويـــل

هــذا المســتند مخصــص ألغــراض اإلعــالم بصــورة عامــة ولــم يتــم تخصيصــه وفًقــا لألهــداف الفرديــة ألي مســتثمر معّيــن أو أوضاعــه أو احتياجاتــه الماليــة. ال تشــكل هــذه الوثيقــة توصيــة شــخصية 
)ســواء إلبــرام معاملــة معينــة أو اعتمــاد اســتراتيجية اســتثمار معينــة(. لــم يتــم إجــراء أي تقييــم لمــدى مالءمــة أو صحــة أي مــن المنتجــات الماليــة المشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقـــــــة ألي مستثمـــــر فــردي. 
يجــب علــى أي مســتثمر محتمــل أن يحــدد بنفســه مــدى مالءمــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة ويجــب أن يســتند قــرار إجــراء أي استثمــــــار وارد فيــه إلــى التحقيــق والتحليــل الشــخصي الــذي قــد 

يعتبــره ضرورًيــا. ال يشــكل هــذا المســتند أو يشــكل جــزًءا مــن أي عــرض أو دعــوة للبيــع، أو أي طلــب أو أي عــرض للشــراء أو االشــتراك فــي أي منتــج مالــي أو غيــر ذلــك.

دقــــة المعلومات واكتمالهــــا

تــم إعــداد هــذا المســتند وإصــداره مــن قبــل بنــك أبوظبــي األول علــى أســاس المعلومــات التــي يعتقــد بنــك أبوظبــي األول بشــكل معقــول أنهــا دقيقــة وموثوقــة، ومــع ذلــك، قــد تكــون هــذه 
المعلومــات غيــر مكتملــة أو مختصــرة. ال يقــوم بنــك أبوظبــي األول بإجــراء تحقــق مســتقل بشــأن دقــة المعلومــات المتاحــة للجمهــور أو التــي يعتقــد بنــك أبوظبــي األول بشــكل معقــول أنهــا 
دقيقــة وموثوقــة. تعكــس المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند الظــروف الســائدة وآراء موظفــي بنــك أبوظبــي األول والــوكالء المعتمديــن كمــا بتاريــخ إعدادهــا. ال يتحمــل بنــك أبوظبــي األول أي 
مســؤولية تجــاه أي شــخص بخصــوص تحديــث المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند أو مراجعتهــا باستمــــــرار. ال يقــدم بنــك أبوظبــي األول أي تعهــد أو ضمــان، صريًحــا أو ضمنًيــا، فيمــا يتعلـــــــق 
بدقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند أو حســن توقيتهــا أو اكتمالهــا. يجــب علــى أي شــخص ينــوي التعويــل علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند أو اســتخدامها، التحقــق بشــكل مســتقل 

مــن دقتهــا واكتمالهــا وموثوقيتهــا ومــدى مالءمتهــا، كمــا يجــب كذلــك أن يحصــل علــى مشــورة مســتقلة ومحــددة مــن المحترفيــن أو الخبــراء المختصيــن.

أو  المســتند  هــذا  فــي  إليهــا  مشــار  و/أو  واردة  حســابات  أو  بيانــات  أي  اكتمــال  أو  التوافــر  اســتمرار  أو  توقيــت  أو  دقــة  أو  جــودة  عــن  شــخص  أي  تجــاه  مســؤولية  أي  األول  أبوظبــي  بنــك  يتحمــل  ال 
عــن أي خســارة أو ضــرر خــاص أو مباشــر أو غيــر مباشــر أو عرضــي أو تبعــي قــد يصبــح مســتدامًا بســبب اســتخدام المعلومــات الــواردة و/أو المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند أو تنشــأ بطريقــة أخــرى فيمــا 
يتعلــق بالمعلومــات الــواردة و/أو المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند، شــريطة أال يســتبعد هــذا التنّصــل مــن االلتــزام بــأي مســؤولية أو يحــد منهــا متــى كانــت ناشــئة عــن أي قانــون أو الئحــة تنطبــق علــى 

بنــك أبوظبــي األول وال يجــوز اســتبعادها أو تقييدهــا.

القيـــــود علـــى التوزيــــع

يتــم توفيــر هــذه الوثيقــة علــى أســاس الســرية وهــي مملوكــة لبنــك أبوظبــي األول، كمــا أنهــا مخصصــة فقــط للشــخص الــذي تــم توجيههــا إليــه فــي األصــل. ال يجــوز إعــادة إنتــاج هــذا المســتند )كلًيــا 
أو جزئًيــا( أو الكشــف عنــه ألي طــرف ثالــث أو اســتخدامه ألي غــرض آخــر دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن بنــك أبوظبــي األول. يجــوز تقييــد تــداول وتوزيــع هــذه الوثيقــة بموجــب 
قانــون أو الئحــة فــي بعــض البلــدان. عنــد قبولــك هــذا المســتند وعــدم إعادتــه علــى الفــور، فإنــك تقــّر بأنــه يحــق لــك اســتالم هــذا المســتند دون انتهــاك أي قيــود قانونيــة أو نظاميــة تنطبــق عليــك. ال 

آخــر. شــخص  أي  قبــل  مــن  الوثيقــة  لهــذه  بــه  مصــرح  غيــر  توزيــع  أو  تــداول  بــأي  يتعلــق  فيمــا  مســؤولية  أي  األول  أبوظبــي  بنــك  يتحمــل 

األداء السابــق والبيانــات التطّلعيــة ومخاطـــر االستثمــار

عنــد اســتالمك هــذا المســتند، يجــب أن تــدرك تماًمــا أّن هنــاك مخاطــر مرتبطــة بأنشــطة االســتثمار، إذ إّن االســتثمارات تخضــع لتقلبــات الســوق العاديــة والمخاطــر الكامنــة فــي جميــع األنشــطة 
ــألداء المســتقبلي، وبالتالــي ال يجــوز  ــا ل ــأّن االســتثمار ســوف يحتفــظ بقيمتــه أو أّن قيمتــه ســوف ترتفــع علــى مــّر الزمــن. وال يشــكل األداء الســابق ضماًن االســتثمارية وال يمكــن أن يكــون هنــاك ضمــان ب
مصطلحــات  اســتخدام  خــالل  مــن  البيانــات  هــذه  تحديــد  يمكــن  عامــة،  بصــورة  تطّلعيــة.  بيانــات  المســتند  هــذا  فــي  الــواردة  المعلومــات  بعــض  تشــكل  المســتقبلي.  األداء  علــى  مؤشــًرا  اعتبــاره 
مثــل »يجــوز«، »ســوف«، »ينبغــي«، »نتوقــع«، »مشــروع«، »تقديــر«، »نعتــزم«، »نواصــل«، »نهــدف« أو »نعتقــد« )أو ســلبيات تلــك المصطلحــات( أو مصطلحــات مماثلــة. تســتند أي معلومــات تطّلعيــة 
إلــى بعــض االفتراضــات المتعلقــة باألحــداث أو الظــروف المســتقبلية ويهــدف فقــط إلــى توضيــح النتائــج المحتملــة فــي ظــل تلــك االفتراضــات )ليســت كلهــا محــددة هنــا أو يمكــن التحقــق منهــا فــي هــذا 
الوقــت(. نظــًرا لمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل االقتصاديــة أو الســوقية أو غيرهــا مــن العوامــل، قــد تختلــف األحــداث أو النتائــج الفعليــة أو األداء الفعلــي مادًيــا عــن تلــك التــي تنعكــس أو يتــم التفكيــر 

فيهــا فــي مثــل تلــك البيانــات التطّلعيــة. نتيجــة لذلــك، ال يجــوز للمســتثمرين االعتمــاد علــى تلــك البيانــات التطّلعيــة عنــد اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية. 

يجــب قــراءة جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند جنًبــا إلــى جنــب مــع الوثائــق الخاصــة باالســتثمار بالشــكل الكامــل إذ إنهــا تخضــع لهــا، بمــا فــي ذلــك صحيفــة الشــروط ومذكــرة المعلومــات ونشــرة 
اإلصــدار ووثائــق العــرض )حســب االقتضــاء(. ال تحتــوي المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى جميــع األمــور ذات الصلــة بــأي اســتثمار أو أداة ماليــة معينــة، وال يتــم ضمــان دقــة جميــع البيانــات 
ــواردة  المتعلقــة باألمــور المســتقبلية. إّن أي توقعــات للمخاطــر أو للعوائــد المحتملــة هــي دالليــة فقــط وال ينبغــي تفســيرها علــى أنهــا حــدود ألقصــى خســارة أو مكاســب محتملــة. كمــا أّن البيانــات ال
فــي هــذا المســتند قــد ال تأخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل الهامــة المحتملــة، مثــل مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان، لــذا ال يجــوز التعويــل علــى البيانــات التطّلعيــة بطريقــة 

االســتثمار. قــرار  اتخــاذ  عنــد  أصوليــة  غيــر 

قبــل إبــرام أي صفقــة، يجــب علــى المشــترين المحتمليــن الحصــول علــى موادعــرض االســتثمار، والتــي تتضمــن وصًفــا للمخاطــر والرســوم والنفقــات والتأكــد مــن فهمهــم الكامــل للمخاطــر والمكافــآت 
المحتملــة لتلــك الصفقــة ( بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، جميــع األمــور الماليــة والقانونيــة والتنظيميــة والضريبيــة والمحاســبية إلبــرام الصفقــة وفهــم كيفيــة أداء الصفقــة فــي ظــل الظــروف 
المتغيــرة )وأنهــم يقــررون بشــكل مســتقل أن الصفقــة مناســبة لهــم نظــًرا ألهدافهــم وخبراتهــم ومواردهــم الماليــة والتشــغيلية وغيرهــا مــن العواقــب ذات الصلــة. يجــب علــى المشــترين المحتمليــن 

التفكيــر فــي استشــارة المستشــارين والخبــراء كمــا يرونــه ضرورًيــا لمســاعدتهم فــي اتخــاذ هــذه القــرارات. 

دور بنــــك أبوظبــــي األول

يتصــرف بنــك أبوظبــي األول فقــط بصفتــه طــرف مقابــل تعاقــدي مســتقل ومحتمــل وليــس بصفتــه كمستشــار مالــي أو وكيــل فــي أي صفقــة باســتثناء مــا تــم االتفــاق عليــه صراحــًة بخــالف ذلــك كتابــًة. 
ال يقــدم بنــك أبوظبــي األول أي استشــارات محاســبية أو ضريبيــة أو تنظيميــة أو قانونيــة. 

قــد يكــون لبنــك أبوظبــي األول والشــركات التابعــة لــه مصلحــة فــي االســتثمارات المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند، وقــد يشــمل ذلــك أنشــطة مثــل التعامــل بالخدمــات الماليــة أو االستشاريـــــــة 
مــع  مصرفيــة  عالقــة  أيًضــا  لهــا  يكــون  قــد  االســتثمارات.  أو  الخدمــات  تلــك  ســوق  صّنــاع  بصفــة  العمــل  أو  االســتثمارات  تلــك  حيــازة  أو  المســتند  هــذا  فــي  إليهــا  المشــار  باالســتثمارات  المتعلقــة 
الصناديــق أو الُمصِدريــن أو الشــركات أو األشــخاص اآلخريــن المشــار إليهــم فــي هــذه الوثيقــة. وبالتالــي، قــد ال تتوافــق مصالــح بنــك أبوظبــي األول أو مصالــح الشــركات التابعــة لهــذا األخيــر مــع 

المحتمليـــــن. المستثمريــــــن  مــن  أي  مصالــح 

سويســرا: هــذا المنشــور لألغــراض التســويقية فقــط وليــس المقصــود منــه أن يكــون عرًضــا أو طلًبــا لعــرض شــراء أو بيــع أي اســتثمار أو أي اســتثمار أي منتــج محــدد آخــر. تخضــع بعــض الخدمــات 
والمنتجــات للقيــود القانونيــة وال يمكــن تقديمهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى أســاس غيــر مقيــد و/ أو قــد ال تكــون مؤهلــة للبيــع لجميــع المســتثمرين. هــذا العــرض للتوزيــع فقــط فــي ظــل الظــروف 
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التــي قــد يســمح بهــا القانــون المعمــول بــه. جميــع المعلومــات واآلراء المعبــر عنهــا فــي هــذا المســتند تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر ُيعتقــد أنهــا موثوقــة وبحســن نيــة، ولكــن ال يوجــد إقــرار أو ضمــان، 
صريًحــا أو ضمنًيــا، لدقتهــا أو اكتمالهــا. جميــع المعلومــات واآلراء وكذلــك أي أســعار مشــار إليهــا هــي حالًيــا اعتبــاًرا مــن تاريــخ هــذا العــرض التقديمــي، عرضــة للتغييــر دون إشــعار. يســتند التحليــل الُمــدرج 
هنــا إلــى افتراضــات عديــدة. افتراضــات مختلفــة يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة جوهريــًا. فــي أي وقــت يكــون بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع و/أو بنــك أبوظبــي األول الخــاص بنــك )سويســرا( إس 
إيــه مركــز طويــل أو قصيــر، أو يتعامــل كمديــر أو وكيــل فــي األوراق الماليــة ذات الصلــة أو يقــدم خدمــات استشــارية أو خدمــات أخــرى لمصــدر األوراق الماليــة ذات الصلــة أو لشــركة مرتبطــة بمصــدر. قــد 
ال يمكــن تحقيــق بعــض االســتثمارات بســهولة نظــًرا لعــدم وجــود ســيولة فــي ســوق األوراق الماليــة وبالتالــي قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد قيمــة االســتثمار وتحديــد المخاطــر التــي تتعــرض 
لهــا. يعتبــر تــداول العقــود اآلجلــة والخيــارات محفوًفــا بالمخاطــر . ال يعتبــر األداء الســابق لالســتثمار ضمــان ألدائهــا الحالــي أو المســتقبلي. قــد تتعــرض بعــض االســتثمارات النخفاضــات مفاجئــة وكبيــرة 
فــي القيمــة وعنــد االســترداد قــد تحصــل علــى عائــد أقــل مــن ذلــك الــذي اســتثمرته أو قــد ُيطلــب منــك دفــع المزيــد. قــد يكــون للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة تأثيــر ســلبي علــى 
ــع ونقــل هــذا المســتند إلــى أطــراف ثالثــة ألي ســبب مــن  ــه صراحــة توزي ســعر االســتثمار أو قيمتــه أو دخلــه. يحظــر بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع و/أو بنــك أبوظبــي األول الخــاص بنــك )سويســرا( إس إي
األســباب. لــن يتحمــل بنــك أبوظبــي األول الخــاص بنــك )سويســرا( إس إيــه، مســؤولية أي مطالبــات أو دعــاوي مــن أي طــرف ثالــث تنشــأ عــن اســتخدام أو توزيــع هــذا المســتند. إشــعار للمســتثمرين فــي 
سويســرا: الممثــل فــي سويســرا هــو كارنيجــي فانــد سيرفيســيز إس إيــه، 11 شــارع جنــرال حوفــور، 1204 جينيــف. وكيــل الدفــع فــي سويســرا هــو بنــك كانتــون، 17 كــوي ديــل، 1204 جينيــف. نشــرة 
اإلصــدار والنظــام األساســي والعــروض التقديميــة الســنوية ونصــف الســنوية للصنــدوق متاحــة فــي مكتــب التمثيــل السويســري. فيمــا يتعلــق ب ]األســهم[ الموزعــة فــي سويســرا، فــإن مــكان 

التنفيــذ والواليــة القضائيــة هــو المقــر الرئيســي للممثــل السويســري.

إخالء المسؤولية للعمالء الحاصلين على خدمات االستشارة

للعميل الحرية في اتباع أو عدم اتباع استشارات االستثمار المقدمة من بنك أبوظبي األول الخاص بنك )سويسرا( إس إيه.

تســتند االستشــارات االســتثمارية المقدمــة مــن بنــك أبوظبــي األول الخــاص )سويســرا( إس إيــه علــى تقييــم معقــول أجــراه بنــك أبوظبــي األول الخــاص )سويســرا( إس إيــه بأفضــل مــا لديــه مــن 
قــدرات، باإلضافــة إلــى المعلومــات المتاحــة بشــكل معقــول والمســتلمة مــن وقــت آلخــر مــن أطــراف ثالثــة فيمــا يتعلــق باألســواق واالســتثمارات ذات الصلــة. علــى الرغــم مــن اختيــار بنــك أبوظبــي 
األول الخــاص )سويســرا( إس إيــه لمصــادر المعلومــات بعنايــة والتــي تبنــي عليهــا استشــاراتها االســتثمارية، فإنهــا ال تضمــن دقــة أو موثوقيــة أو اكتمــال أو صحــة هــذه المعلومــات .استشــارة االســتثمار 
ممكــن  وقــت  أقــرب  فــي  ليقــرر  للعميــل  متــروك  األمــر  فــإن  لذلــك  مناســبة،  غيــر  الحًقــا  تصبــح  وقــد  تقديمهــا،  وقــت  فــي  صالحــة  إيــه  إس  )سويســرا(  الخــاص  األول  أبوظبــي  بنــك  مــن  المقدمــة 
علــى  بنــاًء  يشــتريها  قــد  التــي  االســتثمارات  عــن  الناشــئة  المحتملــة  القانونيــة  للواجبــات  االمتثــال  مســؤولية  العميــل  عاتــق  علــى  تقــع  المســتلمة.  االســتثمار  استشــارات  اتبــاع  ينــوي  كان  إذا  مــا 
استشــارة بنــك أبوظبــي األول )سويســرا( إس إيــه علــى ســبيل المثــال واجــب عــرض المواقــف أو المعامــالت فــي األســواق الماليــة عــالوة علــى ذلــك، تقــع علــى عاتــق العميــل مســؤولية استشــارة 

االخصائييــن القانونييــن الخاصيــن بــه ومستشــاري الضرائــب فــي الوقــت الــذي يتخــذ فيــه قــرارات االســتثمار.

  https://www.bankfab.ae/en/invest :لمزيد من التفاصيل المتعلقة بمنتجات االستثمار، يرجى الرجوع إلى نشرة االكتتاب و/أو مستندات العرض الموجودة على الرابط التالي

 لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمساهمين الرئيسيين في بنك أبوظبي األول ، يرجى الرجوع إلى معلومات الملكية:
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/share-profile

يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بك للحصول على معلومات تتعلق باالشتراك واالسترداد وتوزيعات األرباح وأهلية العميل و/أو أي معلومات أخرى تتعلق بمنتجات االستثمار.

https://www.bankfab.ae/en/invest
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/share-profile

