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Name of borrower اسم المستثمر

CBD RIM CBD RIM

Investor settlement account بالمستثمرحساب التسوية الخاص 

Collateral Securities

ضمانات

ISIN

رقم تعريف السنادات المالية الدولية

Total investment USD

أألجمالي بالدوألر قيمة األستثمار

ألمريكي

Credit Facility value / 

LTV%
التسهيالت االئتمانية  قيمة

50%

50%

50%

Credit facility interest / profit rate %

ح٪معدل الرب/ نسبة الفائدة على التسهيالت االئتمانية 
3 months base rate* + 1%

Borrower Name and Signature : :اسم الملتزم و توقيعه

Date________________تاريخ

Credit Facility against Investments التسهيالت االئتمانية مقابل االستثمارات

❑ This facility will be subject to the terms of the

Investment Backed Credit Facilities Agreement. I

have read and understood the Agreement including

the conditions for Margin Calls and Events of

Default that can lead to liquidation of securities.

❑ I understand that all securities purchased by me

with credit facilities will be lien-marked by the

Bank and held as collateral security for the credit

facilities. I will not be able to trade these securities

without closing the outstanding credit facilities.

❑ I have read and understood the Investment General

Terms and Conditions available on CBD website.

* Interest / Profit rate will be revised every 3 Month

from the date of booking
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Warning

Credit Facility on investments can increase the returns

/ gains for the investor but it also increases the risk,

including loss of principal. Risks of Credit Facility are

explained in Investment Backed Facilities Agreement.

ومةالمدعالتسهيالتاتفاقيةلشروطالتسهيالتهذهستخضع❑

مدعومةانيةاالئتمالتسهيالتاتفاقيةوفهمتقرأتلقد.باالستثمار

عنالتخلفوأحداثالهامشمكالماتشروطذلكفيباستثماربما

الماليةاألوراقتصفيةإلىتؤديأنيمكنالتيالسداد

قبليمنشراؤهايتمالتيالماليةاألوراقجميعأنأفهمأنا❑

تعدوالبنكقبلمنحجزهاسيتمائتمانيةتسهيالتباستخدام

قادًرانأكولنوعليه.االئتمانيةالتسهيالتلتلكإضافيكضمان

التسهيالتإغالقدونالماليةاألوراقهذهفيالتداولعلى

.المستحقةوالقائمةاالئتمانية

لىعالمتاحةلالستثمارالعامةواألحكامالشروطوفهمتقرأتلقد❑

التجاريدبيبنكموقع

الحجزتاريخمنأشهر3كلالربح/الفائدةسعرمراجعةستتم*

تحذير

على االستثمارات إلى زيادة التسهيالت االئتمانية يمكن أن تؤدي 

ت التسهيالمكاسب المستثمر ولكنه يزيد أيًضا من المخاطر/ عوائد 

تم توضيح مخاطر في . ، بما في ذلك خسارة رأس المالاالئتمانية

المدعومة باالستثمارالتسهيالت االئتمانية اتفاقية 

Cooling off period

Credit facilities are used for purchase of investment 

products from the market or external fund manager 

which cannot be reversed and hence credit facilities 

cannot offer cooling off period

.

فترة تهدئة

لسوق تُستخدم التسهيالت االئتمانية لشراء المنتجات االستثمارية من ا

أو مديري الصناديق الخارجيين والتي ال يمكن عكسها ، وبالتالي ال 

يمكن أن توفر التسهيالت االئتمانية فترة تهدئ

.
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Credit Facility terms

I agree to the above terms and conditions and 

confirm that the bank will use accrued income 

from the security to repay accrued Credit 

Facility interest / profit on coupon payment 

dates. I further confirm that upon sale of 

security, the  proceeds must be used to repay 

100% of the outstanding Credit Facility. I 

understand that subsequent deals require a new 

and separate term sheet. I confirm my 

understanding that a general prospectus 

disclosing full details of this security has been 

shared with me or is available in the public 

domain.

I also acknowledge that market value of my 

investments will fluctuate as per market 

conditions, interest rates or issuer-specific 

credit-spreads.  

Account Opening Authorization

I authorize Commercial Bank of Dubai to 

open and establish bank-controlled current 

accounts for providing Credit facility to me. 

I understand that these accounts will be 

opened by the Bank under my name but will 

be fully managed and controlled by the Bank

أوافق على الشروط واألحكام المذكورة أعاله وأؤكد أن البنك 

ربح/ لسداد فائدةوراق الماليةسيستخدم الدخل المتراكم من األ

. المتراكمة في تواريخ دفع القسيمةالتسهيالت االئتمانية

، يجب استخدام وراق الماليةأنه عند بيع األكذلكأؤكد

التسهيالت االئتمانيةقيمة ٪ من 100العائدات لسداد 

أن الصفقات الالحقة تتطلب ورقة شروط فهمأكما .قةالمستح

تملكعامة النشرة الأن كذلكأؤكد فهمي. جديدة ومنفصلة

تمت مشاركتها حيث, هذه األوراق الماليةالتفاصيل الكاملة ل

.معي أو أنها متاحة في المجال العام

ا لظروف أقر أيًضا بأن القيمة السوقية الستثماراتي ستتقلب وفق

.أو فروق االئتمان الخاصة بالمصدر,أسعار الفائدة,السوق

تفويض فتح حساب

أفوض بنك دبي التجاري بفتح وإنشاء حساب جاري تحت 

أدرك أنه . االدارة الكاملة للبنك لتوفيرالتسهيالت االئتمانية

سيتم فتح هذه الحسابات باسمي لدى البنك و لكن تحت 

. االدارة و السيطرة الكاملة للبنك

Please note: Fall in security price would 

result in rise of Loan-to-value (LTV). At an 

LTV of 75% the client will be contacted for a 

margin call. The client needs to then invest 

additional funds or place additional collateral 

in their portfolio to bring the 

LTV down to approved level. Failing which, 

CBD will close out and liquidate the 

portfolio when LTV reaches  85%.

قد يؤدي انخفاض سعر الورقة المالية : يرجى مالحظة ما يلي

إلى ارتفاع قيمة القرض

، سيتم من قيمة االستثمار٪75عندما تصل قيمة القرض إلى 

يحتاج العميل بعد ذلك . لطلب تغطية الهامشاالتصال بالعميل

إلى استثمار أموال إضافية أو وضع ضمانات إضافية في 

ة في حال. محفظته لتخفيض قيمة القرض إلى المستوى المعتمد

ا ها عندمتوتصفيبإغالق المحفظة يقوم البنك سعدم حدوث ذلك ، 

.من قيمة المحفظة٪85يصل القرض إلى 

ة االئتمانيالتسهيالت االئتمانية أحكام 
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Borrower Signature: :توقيع الملتزم

Borrower Name: :اسم الملتزم 

Date________________تاريخ


