بيان الحقائق الرئيسية  -الخدمات االستشارية
ـز للحقائــق الرئيســية المرتبطــة بالتســهيالت االئتمانيــة المضمونــة التــي قــد يقدمهــا لــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار
يقــدم الجــدول أدنــاه موجـ ًا
ش.م.ع .ســنفتح “محفظــة استشــارية” باســتخدام هويــة العميــل خاصتــك الســتخدامها فــي “الخدمــات االستشــارية” المســتخدمة لالكتتــاب فــي
مختلــف “المنتجــات الماليــة”.

الحقائق الرئيسية

التفاصيل
•

(المشــار إليهــا مجتمعـ ًة
يتيــح لــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار إمكانيــة االســتثمار فــي العديــد مــن األدوات الماليــة ُ
بمصطلــح “المنتجــات الماليــة”) التــي تغطــي مجموع ـ ًة واســع ًة مــن األســهم العالميــة واإلقليميــة والمحليــة

المدرجــة فــي البورصــات العالميــة واإلقليميــة واإلماراتيــة ،وســندات الدخــل الثابــت التــي تصــدر عــن جهــات
مصــدرة مختلفــة ولهــا آجــال اســتحقاق مختلفــة ،والصناديــق المتداولــة فــي البورصــة ،ومخططــات االســتثمار

الجماعيــة ،والودائــع وأي منتجــات مخصصــة أخــرى( .ملحوظــة– ارجــع بيــان الحقائــق الرئيســية بشــأن
“المنتجــات الماليــة”)

الوصف

•

بتوقيعــك علــى ملحــق التفويــض بتقديــم الخدمــات االستشــارية مــع بنــك اإلمــارات لالســتثمار ،فأنــت تطلــب

مــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار تقديــم المشــورة لــك -مقابــل دفــع رســوم -فــي المســائل االســتثمارية فيمــا يتعلــق
باألصــول الموجــودة فــي المحفظــة المرتبطــة بالمحفظــة االستشــارية خاصتــك.

•

ســيقدم لــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار نصائــح اســتثمارية تأخــذ فــي االعتبــار القيــود المنصــوص عليهــا فــي ملــف

المخاطــر االســتثمارية خاصتــك (“الملــف االســتثماري”) ،والــذي يحــدد مــدى إقبالــك علــى المخاطـرة وتحملــك
للمخاطــر وأهدافــك االســتثمارية والطريقــة التــي ســيتم بهــا تنفيــذ التفويــض.

•

سيرســل لــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار -عنــد طلبــك -المعلومــات الموجــودة بحوزتــه فيمــا يتعلــق بالخصائــص
التقنيــة والمخاطــر المتوقعــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار المعنــي .يســتند بنــك اإلمــارات لالســتثمار فــي نصائحــه

إلــى مصــادر ي ارهــا موثوق ـ ًة (ولكنــه ال يضمــن دقتهــا أو اكتمالهــا) ،كمــا يعتمــد علــى تقييمــه للظــروف
االقتصاديــة والماليــة والنقديــة.

الرسوم
والمصاريف

•

ســيخبرك بنــك اإلمــارات لالســتثمار مــا إذا كان االســتثمار المرتقــب يقــع ضمــن حــدود ملفــك االســتثماري

•

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

•

ورسوما أخرى مقابل أداء الخدمات بموجب هذا
رسوما استشاري ًة
سيفرض عليك بنك اإلمارات لالستثمار
ً
ً
أي من حساباتك
التفويض .يوجد ملحق للرسوم يتضمن هذه الرسوم والمصاريف ،والتي يتم خصمها من ّ
لدى بنك اإلمارات لالستثمار دون الحاجة إلى مزيد من التعليمات من جانبك.

•

يحق لبنك اإلمارات لالستثمار تعديل الرسوم والمصاريف المطبقة في أي وقت ،على أن يتم إخطارك
بأي تغيير بالطريقة المتفق عليها مع بنك اإلمارات لالستثمار.
ّ

•

1

أيضــا إذا لــم يقــم بمراجعــة األوراق الماليــة المرتقبــة ،وفــي هــذه الحالــة نوصيــك
أم يتجــاوزه ،كمــا ســيخبرك ً
باستشــارة المستشــارين المالييــن أو األط ـراف الثالثــة المختصــة األخــرى.

ستفرض عليك مخططات االستثمار الجماعية رسوم إدارية ،بما في ذلك تلك التي قد تكون تابعة لبنك
اإلمارات لالستثمار أو تخضع إلدارته.
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نقاط مهمة

مسؤولية بنك
اإلمارات لالستثمار
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المخاطر

2
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•

تتــم جميــع االســتثمارات التــي يتــم القيــام بهــا نياب ـ ًة عنــك وفًقــا لشــروط العمــل التــي توقــع عليهــا عنــد فتــح
الحســاب االســتثماري وملحــق التفويــض بتقديــم الخدمــات االستشــاريةُ .يرجــى الرجــوع إلــى شــروط العمــل
وملحــق التفويــض بتقديــم الخدمــات االستشــارية (ملصــق ال اربــط).

•

أي تغيي ـرات علــى الشــروط ،ســيزودك بنــك اإلمــارات لالســتثمار بإخطــار كتابــي قبــل 60
فــي حالــة إدخــال ّ
يومــا مــن تاريــخ التغييــر.
ً

التفاصيل
•

بنك اإلمارات لالستثمار غير مسؤول تجاهك عن تنفيذ االستثمارات الموصى بها.

•

ال يضمــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار اســتردادك ل ـرأس مالــك بالكامــل ،أو حصولــك علــى عوائــد علــى
أي أصــل فــردي أو محفظتــك ككل.
اســتثماراتك ،أو مســتوى الرضــا الــذي ســيحققه ّ

•

عنــد تنفيــذ التفويــض ،يقــدم بنــك اإلمــارات لالســتثمار فقــط الخدمــات المحــددة فــي ملحــق التفويــض بتقديــم
الخدمــات االستشــارية وحصرًيــا للحســاب المحــدد.

•

المنتجــات الماليــة التــي يتــم االكتتــاب فيهــا بموجــب ملحــق التفويــض بتقديــم الخدمــات االستشــارية عرضــة
لمختلــف عوامــل المخاطــر ،بمــا فــي ذلــك مخاطــر الســوق .للحصــول علــى قائمــة كاملــة بعوامــل المخاطــر،
ُيرجــى الرجــوع إلــى بيــان الحقائــق الرئيســية بشــأن “المنتجــات الماليــة” (ملصــق ال اربــط).
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