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 والشركات ألفراد ا -لالستثمارات األساسية  بيان الحقائق
 الصكوك

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

 لالستثمار.للمصرف ضافة إلى األحكام والشروط العامة إلاهذا بوالشركات 
 

 التعريف 
أو أي جهة أخرى تستثمر األموال. وهي  شركةالصكوك هي سند دين يصدر عن سلطة حكومية / 

فائدة في تواريخ محددة )على شكل قرض حيث تكون ب  ةالمقترض األموال لسدادارة عن عقد عب
قرض(. يعمل المصرف بصفة مستثمر قترض وحامل الصك هو الم  الجهة المصدرة هي الم  

اإلمارات العربية دولة هيئة األوراق المالية والسلع في  قبل للصكوك وهو مرخص له بذلك من
 المتحدة.

 
  المؤهليناألشخاص 

  اإلمارات دولة في  التي تأسستمواطني اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين أو الشركات
 العربية المتحدة

  لعمر األفراد ال يوجد حد معين 
 أن يكون لديه حساب لدى المصرف 

 
  المزايا
  والدوالر األمريكي واليورو والجنيه اإلسترليني يدرهم اإلماراتعمالت الب متوفر 
 فع المصدر فائدة بانتظام حتى تاريخ االستحقاق يد 
  يضمن المصدر سداد أصل المبلغ في تاريخ االستحقاق 
  تتوفر الصكوك في األسواق الثانوية للشراء والبيع 
  استثمار طويل األجل 
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 الصكوك

 االمتيازات
 اآلجلة من الودائع أعلى عوائد  
  مصدر مدفوعات منتظم 
 ضخم المساعدة في حفظ األموال من الت 
  المحافظة على رأس المال 
  ضمان استرداد رأس المال في تاريخ االستحقاق 
  لهذا االستثمار عالقات  تخصيص مدير 

 
  الرسوم
 :ستثمارالل القيمة اإلسميةمن  %2رسوم مقدمة لمرة واحدة تصل إلى  الرسوم اإلدارية . 
  حتى  ف سنوي القيمة اإلسمية لالستثمار تدفع بشكل نصمن  %0.25: الوصايةرسوم

 االستثمار.  استحقاق تاريخ 
 المصاحبةالمخاطر 

أصل المبلغ قد يتخلف عن سداد صدر الم   المخاطرة المتمثلة في  أن مخاطر االئتمان 
 المستثمر أو سداد الدفعات بانتظام

أو في حالة زيادة سعر الفائدة، ربما يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الصك  مخاطر السعر 
اض الفائدة. يؤدي تخفيض تصنيف الصك إلى تأثير انخف العكس مع

 . تغير سعر الصك ألي سبب آخرقد يسلبي على سعر الصك. 
سعر صرف عملة في تغير التغير قيمة العملة األساسية للصك بسبب  مخاطر العملة 

  . االستثمار
 انخفاض أو زيادة سعر الصك بسبب تقلب أحوال السوق  مخاطر السوق 

 
 تنبيه

في ظل احتمال خسارة جزء من مبلغ االستثمار أو مبلغ االستثمار بالكامل خطر يتمثل في هناك 
 المنتج. . لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى صفحة أحكامالموقف المعاكس

 األسئلة المتكررة
 



 

3 
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 هل استثمارات المصرف معتمدة من الجهات المختصة؟  - 1
من السلطات المختصة ات االستثمارية للمنتج كمستثمرالمصرف حاصل على ترخيص  

في اإلمارات العربية المتحدة وهيئة األوراق المالية والسلع. كل االستثمارات المطروحة من 
 هيئة األوراق المالية والسلع. تنظمها المصرف 

 
 
 هل استثمار الصكوك مضمون من المصرف؟  - 2

كما هو المعني صدر الم   قبل المصرف مضمون من من خالل يتم استثمارهأي صك  
. يعمل المصرف بصفة مستثمر وال يقدم ضمانًا على أصول المنتج أحكام  موضح في 

 العميل أو عائدات الصك.
 عائدات الصك؟ يتم استالممتى   - 3

 باختالف بشكل عام، تدفع عائدات الصك مرتين في السنة. تختلف تواريخ االستحقاق  
 .وكالصك

في  حال استرداد  ( في أي وقت%100ل مبلغ االستثمار )استرداد كام يمكنهل   - 4
 ؟االستثمار

صدر القيمة االفتراضية لالستثمار في تاريخ االستحقاق فقط. يؤدي طلب يضمن الم   
 .جزء منهاسترداد المبلغ المستثمر قبل تاريخ االستحقاق إلى خسارة 

. 
 هة أخرى؟تحويل صكوك االستثمار إلى مصرف آخر أو ج باإلمكانهل   - 5

 داخل أو خارج المصرف. تسهيالت نقل استثمار الصكوك  يوفر المصرف 
 
 كشوف الحساب  - 6

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

أو مدير العالقات الخاص بك في حالة وجود أي  600529999على الهاتف رقم 
 اختالفات.
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  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 7
الحصول على المزيد من التوضيحات ت و/أو اطرح المزيد من االستفسار يستطيع العميل  

 على العنوانإرسال رسالة إلكترونية من خالل  فتح حساب االستثمار أو قبل التوقيع على 
. يجب على العميل تقديم المستندات اإلضافية التي  info@almasraf.aeي اإللكترون

 تثبت االستثمار إذا أراد الحصول على مزيد من التفاصيل عن االستثمار. 
 

  إقرار
من أدناه  الموضحة بموجب هذا على الشروط المذكورة أعاله،  ويلتزم بالشروط  العميل  يوافق

 :الماثل األساسيةبيان الحقائق التوقيع على خالل 
  وبيان شروط العامة لحسابات االستثمار لألفراد / الشركات الحكام و األاستلم وفهم بأنه

 األساسية الخاصة بهذا الحساب. الحقائق
  يرجى الضغط هنا لإلطالع على بيان حماية البيانات( استلم بيان حماية البياناتبأنه(. 
 بعد إتمام في أي وقت إلغاء االستثمار سحب أو أنه ال يحق للمصرف يقر العميل ب

 . / سحب المعاملةالعميل رسوم إلغاء  يتحملالصفقة. 
  تختلف  بيان الحقائق األساسية الماثل إذا كانت األحكام أو الشروط الخاصة الواردة في

الشروط الخاصة الواردة و كام األح فإنحسابات االستثمار، ل العامةشروط الحكام و األعن 
 .بيان الحقائق األساسية الماثل سوف تنطبق في 

 
 

 
  اسم العميل :

  التوقيع والتاريخ :
 

mailto:info@almasraf.ae

