
يقدم الجدول أدناه موجًزا للحقائق الرئيسية المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية المضمونة بأوراق مالية التي قد يقرر بنك اإلمارات لالستثمار 
ش.م.ع )“بنك اإلمارات لالستثمار”( إتاحتها لك.

بيان الحقائق الرئيسية - اإلقراض المضمون

Oct 2021 1

  = %3 + 0.39745 +
%3.39745

  = %3 + 0.45474 +
%3.45474

  = %3 + 0.32312 +
%3.32312

  = %3 + 0.57489 +
%3.57489

الحقائق الرئيسية

الوصف

 الرسوم 
والمصاريف

 الخصائص األساسية

تسهيالت محددة األجل أو تسهيالت سحب على المكشوف )قرض(.  •

يتــم منــح القــرض مقابــل أوراق ماليــة )مثــل األســهم والســندات( يراهــا بنــك اإلمــارات لالســتثمار “مقبولــًة”، والتــي   •
ستســجلها باســم بنــك اإلمــارات لالســتثمار كضمــان للقــرض.

يحدد خطاب التسهيالت الُموقَّع “حد القرض”، والذي يشكل الحد األقصى للمبلغ الذي يحق لك اقتراضه.  •

•  يتوقــف مبلــغ القــرض علــى نســبة القــرض إلــى القيمــة )LTV( التــي يحددهــا بنــك اإلمــارات لالســتثمار 
لــأوراق الماليــة التــي تقدمهــا كضمــان. علــى ســبيل المثــال، إذا حــدد بنــك اإلمــارات لالســتثمار نســبة القــرض 
إلــى القيمــة بمعــدل %60 ألســهم شــركة إيــه بــي ســي ليمتــد )ABC Ltd.(، ســتحصل علــى تســهيالت بقيمــة 

600,000 درهــٍم إماراتــٍي مقابــل أســهم قيمتهــا 1,000,000 درهــٍم إماراتــٍي لشــركة إيــه بــي ســي ليمتــد.

•  إذا تجــاوز إجمالــي المبالــغ المســتحقة عليــك لبنــك اإلمــارات لالســتثمار فــي أّي وقــت حــد القــرض، ســتتلقى 
مــا ُيعــرف باســم نــداء الهامــش )Margin Call(. ســيتعين عليــك الــرد علــى نــداء الهامــش عــن طريــق اإليــداع 
الفــوري للنقــد أو األوراق الماليــة المقبولــة اإلضافيــة فــي حســابك.  إذا لــم تقــم بذلــك، يحــق لبنــك اإلمــارات 
لالســتثمار بيــع جــزء مــن األوراق الماليــة خاصتــك أو جميعهــا حســبما يلــزم لتوفيــر المبالــغ النقديــة الضروريــة 

لتقليــل رصيــد القــرض.

فترة التسهيالت هي عام واحد )1(.  •

•  رصيــد القــرض )وهــو مبلــغ القــرض باإلضافــة إلــى الفائــدة والتكاليــف والمصاريــف والرســوم( مســتحق الســداد 
بالكامــل فــي نهايــة فتــرة التســهيالت. فــي حالــة عــدم ســداد رصيــد القــرض بالكامــل، يمكــن لبنــك اإلمــارات 
لالســتثمار المطالبــة بســداده فــي المحكمــة و/ أو بيــع أوراقــك الماليــة مــن أجــل اســترداد جميــع المبالــغ المســتحقة لــه.

يجــوز لبنــك اإلمــارات لالســتثمار الموافقــة -وفًقــا لســلطته التقديريــة المطلقــة- علــى تمديــد فتــرة التســهيالت بنــاًء   •
علــى الشــروط واألحــكام ومعــدل الفائــدة والرســوم التــي يتــم االتفــاق عليهــا بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار.

يجــوز إنهــاء القــرض مــن ِقبــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار فــي أّي وقــت بموجــب إخطــار كتابــي يقدمــه لــك بنــك   •
اإلمــارات لالســتثمار قبــل 60 يوًمــا مــن تاريــخ اإلنهــاء.

يتم االتفاق مسبًقا بينك وبين بنك اإلمارات لالستثمار على معدل الفائدة الذي ُيفرض عليك.  •

يتألــف معــدل الفائــدة مــن عنصريــن: إشــارة إلــى المعــدل المرجعــي )علــى ســبيل المثــال 3 أشــهر مــن ســعر   •
الفائــدة الســائد بيــن المصــارف فــي لنــدن )الليبــور( بالــدوالر األمريكــي/ ســعر الفائــدة الســائد بيــن المصــارف 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالدرهــم اإلماراتــي( ومعــدل الهامــش. يتــم تحديــث المعــدل المرجعــي كل ثالثــة 

أشــهر. علــى ســبيل المثــال:

إذا كان الليبــور بالــدوالر األمريكــي فــي 5 ينايــر يبلــغ 0.39745 وكان معــدل الهامــش %3، فــإن الفائــدة   
.3.39745% ســتكون  فرضهــا  ســيتم  التــي 

5 أكتوبر 5 يوليو 5 أبريل 5 يناير
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إن معدل الفائدة المفروض عليك قد يكون أعلى أو أقل حسب حركة المعدل المرجعي الساري.  •

يتراكــم معــدل الفائــدة يومًيــا، ويتــم احتســابه علــى أســاس 360 يوًمــا ويســتحق الســداد شــهرًيا مــن مصــدر   •
خاصتــك. األمــوال 

•  يمكن تغيير معدل الهامش )وأي رسوم أخرى مطبقة( بموجب إخطار كتابي مسبق مدته 60 يوًما.

بنــك اإلمــارات  لــك مــع  يتــم فتحــه  الفائــدة وجميــع الرســوم والمصاريــف األخــرى مــن حســاب  يتــم خصــم   •
لالســتثمار مــن أجــل هــذا الغــرض. يجــب أن يحتــوي هــذا الحســاب دائًمــا علــى رصيــد إيجابــي، وإال فإنــه 
يحــق لبنــك اإلمــارات لالســتثمار تصفيــة األوراق الماليــة مــن محافظــك مــن أجــل توفيــر األمــوال الالزمــة لهــذا 

الغــرض.

ُتطبق رســوم الحفظ على ممتلكات المنتجات االســتثمارية التي تشــتريها باســتخدام التســهيالت االئتمانية ويتم   •
االتفــاق عليهــا مســبًقا بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار.

إذا اســتمر عــدم ســداد رصيــد القــرض بعــد نهايــة فتــرة التســهيالت، ســيفرض عليــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار   •
فائــدًة جزائيــًة قدرهــا %4 ســنوًيا باإلضافــة إلــى معــدل الفائــدة حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي. تتراكــم الفائــدة 

الجزائيــة يومًيــا.

•  ُتطبق ضريبة القيمة المضافة وُتفرض على جميع المبالغ المستحقة السداد من جانبك.

مــة كضمــان  يمنــح بنــك اإلمــارات لالســتثمار التســهيالت االئتمانيــة مقابــل جــودة األســهم والســندات الُمقدَّ  •
االئتمانيــة. التســهيالت  باســتخدام  بــه  تقــوم  اســتثمار  أّي  عــن  المســؤولية  وحــدك  أنــت  تتحمــل  للقــرض. 

إن التزامــك بســداد رصيــد القــرض بالكامــل فــي نهايــة فتــرة التســهيالت غيــر مشــروط، فهــو ال يرتبــط أو يعتمــد   •
علــى نتائــج االســتثمار )االســتثمارات( التــي تختــار القيــام بهــا باســتخدام مبلــغ القــرض. العالقــة بينــك وبيــن 
بنــك اإلمــارات لالســتثمار هــي عالقــة مقتــرض/ ُمقــرض؛ فهــي ال تشــكل شــراكًة أو مشــروًعا مشــترًكا أو أّي 

شــكل آخــر مــن أشــكال المســاعي المشــتركة.

ال تشــكل هــذه الوثيقــة عرًضــا للتعاقــد، كمــا أنهــا ليســت ملزمــًة بــأي شــكل مــن األشــكال لبنــك اإلمــارات   •
لالســتثمار.

•  العالقــة التعاقديــة الوحيــدة التــي قــد توجــد بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار هــي تلــك الُمثبتــة فــي االتفاقيــة 
الصلــة واإلشــعارات  المخاطــر ذات  توثــق جميــع  والتــي  اإلمــارات لالســتثمار،  بنــك  بينــك وبيــن  الُموقَّعــة 

التحذيريــة.

•  ال يتحمــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار أّي مســؤولية إذا اتخــذت أو امتنعــت عــن اتخــاذ أّي إجــراء أو قــرار بنــاًء 
علــى شــروط بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا.
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