
يقــدم الجــدول أدنــاه موجــًزا للحقائــق الرئيســية والمخاطــر المرتبطــة بـ”المنتجــات الماليــة” التــي قــد تختــار االســتثمار فيهــا باســتخدام حســابك 
االســتثماري لــدى بنــك اإلمــارات لالســتثمار. يغطــي مجــال المنتجــات الماليــة العديــد مــن األوراق الماليــة القابلــة للتــداول مثــل األســهم المحليــة 

والعالميــة، والصناديــق المتداولــة فــي البورصــة )ETF(، والصناديــق المشــتركة، والودائــع، والمنتجــات المهيكلــة، ومــا إلــى ذلــك.

بيان الحقائق الرئيسية - المنتجات المالية

Nov 2021 1

الحقائق الرئيسية

الوصف

الرسوم 
والمصاريف

 التفاصيل

إليهــا  )الُمشــار  الماليــة  مــن األدوات  العديــد  فــي  االســتثمار  إمكانيــة  اإلمــارات لالســتثمار  بنــك  لــك  يتيــح   •
مجتمعــًة بمصطلــح “المنتجــات الماليــة “( التــي تغطــي مجموعــًة واســعًة مــن األســهم العالميــة واإلقليميــة 
والمحليــة المدرجــة فــي البورصــات العالميــة واإلقليميــة واإلماراتيــة، والســندات التــي تصــدر عــن جهــات مصــدرة 
مختلفــة ولهــا آجــال اســتحقاق مختلفــة، والصناديــق المتداولــة فــي البورصــة، ومخططــات االســتثمار الجماعيــة 
)الصناديــق المشــتركة، الصناديــق البديلــة( والودائــع وأي منتجــات مخصصــة أخــرى.  نظــًرا لكونهــا أدوات 
ماليــة ســوقية، فــإن جميــع المنتجــات الماليــة تحمــل المخاطــر االئتمانيــة والســوقية وغيرهــا، وتتحمــل أنــت 

مخاطــر خســارة رأس المــال المســتثمر. راجــع قســم “عوامــل المخاطــر” أدنــاه.

من خالل حســابك لدى بنك اإلمارات لالســتثمار، يمكنك شــراء/ بيع أّي من المنتجات االســتثمارية المذكورة   •
أعــاله بنــاًء علــى تقييمــك المســتقل للمخاطــر المرتبطــة بــاألوراق الماليــة المعنيــة.

ســيحتفظ بنــك اإلمــارات لالســتثمار بجميــع األوراق الماليــة نيابــًة عنــك، علــى أن يتــم تقديــم تقريــر بشــأنها فــي   •
بيــان محفظتــك الشــهري.  

ُتفرض عليك رسوم تنفيذ فيما يتعلق بجميع المعامالت ذات الصلة بأّي من المنتجات المالية.  •

ُتفرض عليك أيًضا رسوم حفظ فيما يتعلق بما تمتلكه من المنتجات المالية.  •

ُيرجى الرجوع إلى ملحق الرسوم الكامل لمعرفة تفاصيل الرسوم المرتبطة باألوراق المالية المعنية.  •

ــا لـ”شــروط العمــل” التــي توقــع عليهــا عنــد فتــح  تتــم جميــع االســتثمارات التــي يتــم القيــام بهــا نيابــًة عنــك وفًق  •
الرابــط( العمــل )ملصــق  إلــى شــروط  الرجــوع  ُيرجــى  الحســاب االســتثماري 

إذا أدخــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار أّي تغييــرات علــى الشــروط، ســنزودك بإخطــار كتابــي قبــل 60 يوًمــا مــن   •
تاريــخ التغييــر.

الشروط واألحكام
وفترة اإلخطار
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ســتتعرض للمخاطــر االئتمانيــة للجهــة المصــدرة للمنتــج المالــي األساســي. إذا لــم تتمكــن الجهــة المصــدرة مــن   •
ســداد دفعــة مــا أو أصبحــت معســرًة، فقــد تخســر جــزًءا مــن اســتثمارك أو تخســره بالكامــل

قــد تؤثــر مخاطــر الســوق ســلبًيا علــى قيمــة االســتثمار فــي المنتــج المالــي وعلــى عائــد االســتثمار الــذي قــد   •
تتوقعــه. مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المرتبطــة بتأثيــر التغييــرات فــي عوامــل الســوق مثــل أســعار الفائــدة 
والعمــالت األجنبيــة، وأســعار األســهم والســلع، وتقلــب قيمــة األصــول والخصــوم المحتفــظ بهــا علــى المــدى 

القصيــر أو الطويــل.

معظــم المنتجــات الماليــة عرضــة لمخاطــر الســيولة. مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم   •
إمكانيــة التــداول -لفتــرة معينــة- فــي أصــل مالــي أو ورقــة ماليــة أو ســلعة معينــة بالســرعة الكافيــة فــي الســوق 
دون التأثيــر علــى ســعر الســوق. ســيبذل بنــك اإلمــارات لالســتثمار جهــوًدا معقولــًة لتقديــم أســعار العطــاءات 
والعــروض اإلرشــادية لــأوراق الماليــة المعنيــة بانتظــام فــي ظــل ظــروف الســوق العاديــة. ومــع ذلــك، فــإن بنــك 
اإلمــارات لالســتثمار غيــر ملــزم بتقديــم أســعار للمنتــج المالــي المعنــي. قــد تكــون ســيولة المنتــج فــي الســوق 

الثانويــة محــدودًة حســب ظــروف الســوق.

م بهــا المنتــج المالــي ، ســتتحمل مخاطــر فــرق الســعر  إذا كانــت عملتــك المرجعيــة مختلفــًة عــن العملــة الُمقــوَّ  •
بيــن العملتيــن، حيــث إن التقلبــات فــي أســعار الصــرف قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى قيمــة االســتثمار فــي 

ــا. ــًدا إيجابًي المنتــج أو علــى العائــد المتوقــع مــن هــذا االســتثمار، حتــى لــو كان مبلــغ االســترداد يوفــر عائ

يمكــن اســترداد المنتــج المالــي قبــل اســتحقاقه )ســواًء كان ذلــك مــن خــالل إعــالن الجهــة المصــدرة أو نتيجــة   •
ألحــداث معينــة محــددة فــي شــروط المنتــج(. وفــي هــذه الحالــة، قــد يكــون مبلــغ االســترداد المبكــر أقــل بكثيــر 
مــن ســعر اإلصــدار/ الشــراء المدفــوع ومبلــغ االســترداد المســتحق الدفــع عنــد االســتحقاق. قــد ال تتمكــن مــن 
إعــادة اســتثمار مبلــغ االســترداد المبكــر فــي أداة ماليــة بنفــس معــدل الربــح وقــد تتحمــل تكاليــف المعامــالت 

اإلضافيــة المترتبــة علــى إعــادة اســتثمار مبلــغ االســترداد المبكــر.

ُيرجــى الرجــوع إلــى مســتند العــرض/ نشــرة الورقــة الماليــة األساســية ذات الصلــة للحصــول علــى معلومــات   •
الصلــة.  الماليــة ذات  بالورقــة  المرتبطــة  المخاطــر  بشــأن عوامــل  مفصلــة 

مــن المهــم للغايــة أن تعلــم أن األداء الســابق لمنتــج اســتثماري معيــن ليــس مؤشــًرا موثوًقــا ألدائــه المســتقبلي،   •
فينبغــي عليــك أال تبنــي قــرارك بشــأن االســتثمار فــي أّي منتــج فقــط علــى األداء الســابق الــذي تــم تحقيقــه.
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