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 والشركات ألفراد ا -لالاستثمارات اسااسي  األ بيان الحقائق 
 التمويل بضمان ااستثمارات

 
التي تحكم حساب االستثمار لألفراد  والمخاطر المتصلة به ومزايا اليقدم هذا المستند تعريفًا للمنتج و 

 .العامة لالستثمارالمصرف شروط  أحكام و اضافة لل  هذا باإلوالشركات 
 

  األشخاص المؤهلين
 دولة في التي تأسستمين أو الشركات اإلمارات العربية المتحدة أو المقيدولة  و مواطن 

 اإلمارات العربية المتحدة
  عامًا  70عمر عن الأن ال يزيد 
 لدى المصرفيكون لديه حساب  أن 
  درهم   350,000 مبلغ عن ا صافيال  سنوي ال ا دخلال يقل الأن 

 . مليون درهم 1 فرد مبلغللثروة الالحد األدن  لصافي  
  المزايا
  والدوالر األمريكي  يدرهم اإلماراتالبالحساب يتوفر 
 سحب عل  المكشوف ك أو لالستثمار في االستثمار  ألجل يتوفر التمويل في شكل قرض 
  االستثمار الصكوك السندات المالية / تمويل بضمان / 
 شهرًا  12السحب عل  المكشوف لمدة  و سنوات( ) غاية أربع لل ألجل قرض تصل مدة ال 
 مكاسب القسيمة من بشكل أساسي الفائدة عل  القرض  دفع .  

 
 االمتيازات

   االستثمار عل  الرغم من ارتباطه عائد تحسين عل   تعمل الرافعة المالية لالستثمار
 لاضافية.بمخاطر 

  أقل من العائدات أو العائد المتوقع من االستثمارعادًة الرافعة المالية تكلفة  تكون 
 األسهم / أرباح  القسيمةمن عل  الرافعة المالية هو لدفع الفائدة األساسي مصدر ال

 االستثمارالمكتسبة من 
  في حالة زيادة قيمة األوراق المالية مالارتفاع في قيمة رأس ال 
  لهذا الحساب.  عالقات  تخصيص مدير 
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 والشركات ألفراد ا -لالاستثمارات اسااسي  األ بيان الحقائق 
 التمويل بضمان ااستثمارات

 لحساب ل  المبكر لغالقاإلعلى م: ال تحتسب راسوم على الحساب أو الراسو 
 

 معدل االقتراض
  %2ايبور / ليبور + شهر  3/6/12:    القرض

 %3+  / ايبورشهر  3/6/12:  السحب على المكشوف
 

 المصاحب المخاطر 
أصل المبلغ قد يتخلف عن سداد صدر الم   في أن المخاطر المتمثلة  مخاطر االئتمان 

 المستثمر أو سداد الدفعات بانتظام
سعر صرف عملة في تغير التغير قيمة العملة األساسية للصك بسبب  مخاطر العملة 

  .االستثمار
اض أو زيادة سعر الصك بسبب تقلب أحوال السوق. يحصل العميل انخف مخاطر السوق 

 ما دون الحد األدن .  عل  هامش لذا انخفض سعر الضمان المقدم لل  
 

 تنبيه
أو أكثر احتمال خسارة جزء من مبلغ االاستثمار أو مبلغ االاستثمار بالكامل هناك خطر يتمثل في 
، يرجى الرجوع إلى صفح  . لمزيد من التفاصيلالموقف المعاكسفي ظل  من مبلغ االاستثمار

 أحكام المنتج.
 

 األاسئل  المتكررة
 هل ااستثمارات المصرف معتمدة من الجهات المختص ؟  - 1

من السلطات المختصة كمستثمر للمنتجات االستثمارية المصرف حاصل عل  ترخيص  
. كل االستثمارات المطروحة راق المالية والسلعاإلمارات العربية المتحدة وهيئة األو دولة في 

 هيئة األوراق المالية والسلع. تنظمها من المصرف 
 هل ااستثماري مضمون من المصرف؟  - 2

 نعم. 
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 والشركات ألفراد ا -لالاستثمارات اسااسي  األ بيان الحقائق 
 التمويل بضمان ااستثمارات

 قسط شهري متساوي مقابل القرض؟يجب دفع هل   - 3
عادة سداد قسط الفائدة من دفعة ويتم  ،باعتبارها قسطاً فائدة الصكوك مقابل لقرض ل  

 . من خالل تسييل الضمان دفع أصل القرض في تاريخ االستحقاقو يتم  القسيمة
 

 تضاف الفائدة عل  السحب عل  المكشوف شهريًا عل  الحساب.
 
 أي وقت؟( في %100ااسترداد كامل مبلغ االاستثمار )يمكن هل   - 4

تختلف القيمة الصافية لألصول في االستثمارات المشتركة وفقًا لحركة سعر األصول بحيث  
 يكون السعر أقل من أو أكثر من مبلغ االستثمار في تاريخ االسترداد.

 
 كشوف الحساب  - 5

يقدم المصرف كشف حساب ربع سنوي عن االستثمار. يحق للمستثمر أن يطلب من مدير  
خاص به كشف حساب حديث. يجب اإلتصال في أقرب وقت بمركز اإلتصال العالقات ال

أو مدير العالقات الخاص بك في حالة وجود أي  600529999عل  الهاتف رقم 
 اختالفات.

 
  ااستفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 6

فتح حساب أو قبل التوقيع عل  لعميل الحصول عل  المزيد من التواضيحات يستطيع ا 
لرسال رسالة للكترونية لل  البريد اإللكتروني من خالل  الستثمار ا

info@almasraf.ae يجب عل  العميل تقديم المستندات اإلاضافية التي تثبت .
 االستثمار لذا أراد الحصول عل  مزيد من التفاصيل عن االستثمار. 
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 والشركات ألفراد ا -لالاستثمارات اسااسي  األ بيان الحقائق 
 التمويل بضمان ااستثمارات

  إقرار
من خالل المواضحة أدناه  بالشروطم لتز يبموجب هذا عل  الشروط المذكورة أعاله، و عميل ال يوافق

 :التوقيع عل  بيان الحقائق األساسية الماثل
  ان وبي/ الشركات لألفراد االستثمار لحسابات العامة شروط الحكام و األم وفهم استلبأنه

 األساسية الخاصة بهذا الحساب. الحقائق
  طالع عل  بيان حماية البيانات()يرج  الضغط هنا لال م بيان حماية البياناتاستلبأنه. 
 بعد لتمام في أي وقت للغاء االستثمار سحب أو أنه ال يحق للمصرف يقر العميل ب

 . ملة/ سحب المعاللغاء الصفقة. يدفع العميل رسوم 
  تختلف عن  بيان الحقائق األساسية الماثللذا كانت األحكام أو الشروط الخاصة الواردة في

فإن األحكام والشروط الخاصة الواردة في ، حسابات االستثمارل العامة شروط الحكام و األ
  بيان الحقائق األساسية الماثل سوف ت طبق. 

 
  ااسم العميل :

  التوقيع والتاريخ :
 


