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بيــان الحقائــق األساســية  – (الحســاب التوفيــر)  مــن بنــك دبــي 
اإلســالمي شــركة مســاهمة عامــة، وهــو بنــك مرخــص وخاضــع 

لتنظيــم مصــرف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي

THIS IS NOT AN OFFER. This Key Facts Statement is 
provided to help you to compare this Product for Business 
Banking of other banks. This Key Fact Statement will 
expire in 15 days from the Produced Date

ال يعــد هــذا البيــان عرضــً. يُقــدم بيــان الحقائــق األساســية الماثــل 
لمســاعدتك علــى مقارنــة هــذا المنتــج مــع خدمــات األعمــال  
التجاريــة األخــرى التــي تقدمهــا البنــوك األخــرى. تنتهــي صالحيــة 
تاريــخ  15 يومــً مــن  الماثــل خــالل  الحقائــق ألساســية  بيــان 

اإلصــدار.

Definition: التعريف:

"You" ,"your", “Consumer” or "Customer” means the customer. 
"We", "our" and "us" refers to Dubai Islamic Bank PJSC or 
DIB or Bank and/or its successors and assigns or to any 
"Affiliate" if any services are being provided by an Affiliate 
under the general terms and conditions for accounts and 
Islamic Banking services of DIB (where applicable)

أو  "المســتهلك"  أو  بــك"  "الخــاص  أو  "أنــت"  الكلمــات  تشــير 
"العميــل" الــى )ويقصــد بهــا( "المتعامــل". وتشــير الكلمــات 
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســالمي ش م 
ع، شــركة مرخصــة ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســالمي" 
أو "البنــك" و / أو "مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع" 
ــل أحــد الشــركاء  ــم أي خدمــات مــن قب ــم تقدي ــال ت ــي ح ــه ف ل
التابعيــن لبنــك دبــي اإلســالمي بموجــب الشــروط واألحــكام 
ــي اإلســالمي  ــك دب ــة اإلســالمية لبن ــات المصرفي ــة للخدم العام

ــال( )حســب مقتضــى الح
Product Description وصف المنتج

A Savings account where you can earn profit.  It is designed 
on the Sharia concept of Mudaraba. When you open this 
account and keep balances you will be able to earn profit 
based on Sharia structure below.
Available in AED and USD
Internationally accepted VISA Debit Card
Dedicated Relationship Manager
You can open this account under following packages (each 
has its own minimum average balance requirement and 
benefits with respect to banking fees and charges and 
other offers 
Al Islami Plus, Al Islami Premium, Al Islami Infinite, Al Islami 
Ultimate

حســاب توفيــر يتيــح لــك تحقيــق األربــاح.  وقــد تــم تصميمــه 
وفــق هيكلــة المضاربــة الشــرعية. اإلســالمية عندمــا تفتــح هــذا 
ــاح  الحســاب وتحافــظ علــى الرصيــد، ســتتمكن مــن تحقيــق أرب

ــاه. ــق مــع أحــكام الشــريعة أدن ــكل المتواف ــى الهي ــاًء عل بن
حســاب توفيــر يتيــح لــك تحقيــق األربــاح.  وقــد تــم تصميمــه 
وفــق هيكلــة المضاربــة الشــرعية. اإلســالمية عندمــا تفتــح هــذا 
ــاح  الحســاب وتحافــظ علــى الرصيــد، ســتتمكن مــن تحقيــق أرب

ــاه. ــق مــع أحــكام الشــريعة أدن ــكل المتواف ــى الهي ــاًء عل بن
متاح بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي

بطاقة خصم فيزا مقبولة دوليًا
مدير عالقات مخصص لك

تســتطيع فتــح هــذا الحســاب ضمــن الباقــات التاليــة )والتــي ينطبــق 
علــى كل منهــا متطلبــات الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد والمزايــا 

فيمــا يتعلــق بالرســوم واألتعــاب المصرفيــة والعــروض األخرى
إنفينــت،  اإلســالمي  بريميــوم،  اإلســالمي  بلــس،  اإلســالمي 

ألتميــت اإلســالمي 
Sharia Structure : الهيكلة الشرعية:

The Savings Account is based on Sharia concept of 
Mudaraba. The Mudaraba agreement is part of your 
acceptance of Banking Services Terms and Conditions. 
Under Mudaraba, your funds deposited in account are 
comingled in a common pool of funds which is used by 
the Bank (as Mudarib) in sharia compliant financing and 
investment activities. Profits generated on the pool of 
funds is distributed between the Bank (as Mudarib) and 
depositors who provide the funds such as you, the Savings 
Account holder. The profit is distributed on weighted 
average mechanism as set out from time to time under 
Schedule of Charges / Tariff published on DIB’s website 
and branches

الشــرعية.  المضاربــة  هيكلــة  إلــى  التوفيــر  حســاب  يســتند 
ــى شــروط  ــك عل ــزءًا مــن موافقت ــة ج ــة المضارب تشــكل اتفاقي
تُدمــج  المضاربــة،  بموجــب  المصرفيــة.  الخدمــات  وأحــكام 
ــاء األمــوال المشــترك  ــة فــي الحســاب فــي وع ــك المودع أموال
التــي يســتخدمها البنــك )بصفــة مضــارب( فــي أنشــطة التمويــل 
واالســتثمار المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. تُــوزع األربــاح 
المضــارب(  )بصفــة  البنــك  بيــن  األمــوال  وعــاء  مــن  المحققــة 
والمودعيــن الذيــن يقدمــون األمــوال مثلــك، صاحــب حســاب 
ــده  ــذي يتــم تحدي ــوزن ال ــاح وفــق متوســط ال ُــوزع األرب ــر. ت التوفي
مــن وقــت آلخــر فــي جــدول الرســوم / التعرفــة المنشــور علــى 
الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســالمي والمتــاح فــي فروعــه.
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Profit Rate: معدل الربح:

There is no predetermined profit rate on the deposits. 
Profit amount is calculated and determined every calendar 
quarter and disclosed on the Bank’s website. Profit 
entitlement of the Savings Account holders is then credited 
to their account. You may visit DIB website to find out the 
declared profit rate over the previous quarters.
Entitlement to profit and participation in the pool is based 
on certain terms, the key is average monthly balance in the 
Savings Account must at least be equal to AED 5 Million 
or equivalent USD However to avoid any minimum balance 
requirement, AED 50,000 average balance is required.

ال يوجــد معــدل ربــح محــدد مســبقًا علــى الودائــع. يتــم حســاب 
مبلــغ الربــح وتحديــده كل ثالثــة أشــهر ويتــم اإلعــالن عنــه علــى 
ــداع اســتحقاق  ــم إي ــك، يت ــد ذل ــك. بع ــي للبن ــع اإللكترون الموق
أصحــاب حســاب التوفيــر مــن الربــح فــي حســابهم. يمكنــك 
زيــارة الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســالمي لمعرفــة معــدل 

ــاع الســابقة. ــح المعلــن خــالل األرب الرب
يعتمــد اســتحقاق الربــح والمشــاركة فــي الوعــاء علــى شــروط 
متوســط  يقــل  أال  فــي  الرئيســي  المعيــار  ويتمثــل  معينــة، 
الرصيــد الشــهري فــي حســاب التوفيــر عــن 5 مالييــن درهــم 
إماراتــي أو مــا يعادلــه بالــدوالر األمريكــي. ورغــم ذلــك ولتجنــب 
أي متطلــب خــاص بالحــد األدنــى للرصيــد، يلــزم توفــر رصيــد 

متوســط بمقــدار 50,000 درهــم إماراتــي.
Weightage in Profit Distribution الوزن في توزيع األرباح

Currently, Savings Account weightage as per the approved 
profit distribution weightage is 11% for AED and 9% for 
USD, which is applied in calculation of profit entitlement 
Savings Account holders. 
Customer 1: Average Balance AED 100,000 
Customer 2: Average Balance AED 100,000 
Bank Mudarib Share: Upto 90% of Mudaraba Profit
Weightage:
40%
______________________
Total Profit of Mudaraba Pool (determined at the end of 
quarter: AED 10,000 for the quarter
Bank Share as Mudarib: AED  9,000
Depositors Share: AED 1,000

Deposit 
Amount Weightage Profit 

Amount
Customer 1 100,000 50% 500
Customer 2 100,000 50% 500  
The above illustration is applicable in case the deposit 
amount is the relevant category is with the bank for the 
full period.

فــي الوقــت الحالــي، يبلــغ وزن حســاب التوفيــر وفقــًا لــوزن 
توزيــع األربــاح 11% للدرهــم اإلماراتــي و 9% للــدوالر األمريكــي، 
ويُطبَّــق علــى أصحــاب حســاب التوفيــر عنــد احتســاب اســتحقاق 

الربــح.
العميل 1: متوسط رصيد  100,000 درهم إماراتي
العميل 2: متوسط رصيد  100,000 درهم إماراتي

حصة البنك المضارب: تصل إلى  90 % من أرباح المضاربة
الوزن:
% 40

______________________
إجمالــي أربــاح وعــاء المضاربــة )يُحــدَّد بنهايــة الربــع الســنوي: 

10,000 درهــم إماراتــي للربــع الســنوي 
حصة البنك بصفته المضارب: 9,000 درهم إماراتي

حصة المودعين: 1,000 درهم إماراتي

مبلغ الربح الوزن مبلغ اإليداع
500 50% 100,000 العميل 1
500 50% 100,000 العميل 2

يطبــق التوضيــح الــوارد أعــاله فــي حــال كان مبلــغ الوديعــة فــي 
الفئــة المعنيــة لــدى البنــك طــوال المــدة كاملــة.

 Packages الباقات

Corporate Savings Account can be opened under following 
packages

يمكن فتح حساب التوفير للشركات ضمن الباقات التالية

Key 
Features

Al Islami 
Plus

Al Islami 
Premium

Al Islami 
Infinite

Al Islami 
Ultimate

Minimum 
Average 
Balance 
Requirement 
per month

AED 50,000
AED 

250,000
AED 

500,000
AED 

3,500,000

Monthly 
charge of 
Minimum 
Average 
balance is not 
maintained

AED 525 for 
the month

AED 525 for 
the month

AED 630 for 
the month

AED 1,050 
for the 
month

Teller 
Transactions

5 Free per 
month – 
AED 42 

thereafter

10 Free 
per month 

AED 42 
thereafter 

15 Free 
per month 

AED 42 
thereafter

30 Free 
per month 

AED 42 
thereafter

الميزات 
الرئيسية

اإلسالمي 
بلس

اإلسالمي 
بريميوم

اإلسالمي 
إنفينت

اإلسالمي 
ألتميت

الحد األدنى 
لمتوسط 

الرصيد الشهري

 50,000
درهم

 250,000
درهم

 500,000
درهم

 3.500,000
درهم

الرسوم 
الشهرية لعدم 
االحتفاظ بالحد 

األدنى لمتوسط 
الرصيد الشهري

525 درهمًا 
شهريًا

525 درهمًا 
شهريًا

630 درهم 
شهريًا

1,050 درهم 
شهريًا

معامالت 
الصراف

5 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر - 42 
درهمًا بعد 

ذلك

10 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر- 42 

درهمًا بعد 
ذلك 

15 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر- 42 

درهمًا بعد 
ذلك

30 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر- 42 

درهمًا بعد 
ذلك

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Local 
Online TT 
Transactions

5 Free per 
month 

AED 52.5 
thereafte

10 Free 
per month  

AED 42 
thereafter

15 Free 
per month 
AED 26.25 
thereafter

AED 
1.05 per 

transaction

Dedicated 
Relationship 
Manager

Available Available Available Available

SME Online 
Banking 
Charges- 
Annual 
Maintenance

AED 1,050 AED 1,050 AED 1,050 AED 1,050

Online 
Banking 
Transfer 
Limits

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 10 
Million per 

Transaction 
per day

Debit Card 
Daily Limits- 
Withdrawals

AED 30,000 AED 40,000 AED 50,000 AED 75,000

Debit Card 
Daily Limits-
POS/Online

AED 50,000 AED 50,000 AED 75,000
AED 
100,000

Discounts at 
Partners Applicable Applicable

Applicable 
at higher % 
discounts

Applicable 
at higher % 
discounts

معامالت 
الحواالت 

المصرفية 
المحلية عبر 

اإلنترنت

5 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر - 52.5 
درهمًا بعد 

ذلك

10 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر- 42 

درهمًا بعد 
ذلك

15 معامالت 
مجانًا لكل 
شهر- 26.25 
درهمًا بعد 

ذلك

1.05 درهم 
لكل 
معاملة

مدير عالقات 
متاحمتاحمتاحمتاحمخصص لك

رسوم الخدمات 
المصرفية 

عبر اإلنترنت 
للمؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة - 

الصيانة السنوية

 1,050
1,050 درهمدرهم

 1,050
1,050 درهمدرهم

حدود التحويل 
المصرفي عبر 

اإلنترنت

5 ماليين 
درهم 
لكل 

معاملة 
في اليوم

5 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

5 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

10 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

الحدود اليومية 
للسحب 

باستخدام 
بطاقة الخصم

 30,000
درهم

 40,000
درهم

 50,000
درهم

 75,000
درهم

الحدود اليومية 
للشراء 

باستخدام 
بطاقة الخصم 

عبر نقاط البيع 
/ عبر اإلنترنت

 50,000
درهم

 50,000
درهم

 75,000
درهم

 100,000
درهم

الخصومات لدى 
منطبقمنطبقالشركاء

تنطبق 
الخصومات 

بنسبة 
أعلى

تنطبق 
الخصومات 
بنسبة أعلى

Please visit our website to know more on detailed 
Scheduled of charges as there are many more services 
which are charged based on the package chosen. https://
www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charges/
business-banking-soc-en.pdf

ــد عــن جــدول  ــة المزي ــي لمعرف ــا اإللكترون ــارة موقعن يُرجــى زي
ــي  ــات الت ــد مــن الخدم ــد العدي ــث يوج ــي حي الرســوم التفصيل

ــارة. ــة المخت تحــدد رســومها بحســب الباق
 https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-  
charges/business-banking-soc-en.pdf

Partner Discounts الخصومات لدى الشركاء

Get Exclusive discounts on day to day services used by 
your business

احصــل علــى خصومــات حصريــة علــى الخدمــات اليوميــة التــي 
تســتخدمها شــركتك

Business Services Business 
Partners

Discount Rates

Plus Premium Infinite Ultimate

Marketing/ 
E-commerce/Web 
page development

Igloo Marketing 
Solutions

10% 20% 30% 30%

Recruitment services Akhtaboot 20% 30% 40% 40%

Auditors services Kreston Menon 10% 20% 30% 30%

Legal services

Bestwins 
– Solicitors 
& Legal 
Consultants

10% 20% 30% 30%

Al Kabban & 
Associates

10% 20% 30% 30%

PRO Services

Business 
Platform

10% 20% 30% 30%

Creative Zone 10% 20% 30% 30%

شركاء األعمالخدمات األعمال
معدالت الخصم

ألتميتإنفينتبريميومبلس
التسويق / التجارة 

اإللكترونية / تطوير 
صفحات الويب

إجلو لخدمات 
%30%30%20%10التسويق

%40%40%30%20أخطبوطخدمات التوظيف

كريستون خدمات التدقيق
%30%30%20%10مينون

الخدمات القانونية

بيستوينز 
– للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

10%20%30%30%

الكبان 
%30%30%20%10ومشاركوه

خدمات العالقات 
العامة

%30%30%20%10بيزنس بالتفورم

%30%30%20%10كرييتف زون

Key Terms and conditions الشروط واألحكام الرئيسية

Full version of these terms and conditions is available 
on the website at the following www.dib.ae/terms-and-
conditions  the Bank reserves the right to change the term 
and conditions later, with a prior 60-days’ notice

تتوفــر النســخة الكاملــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى 
 www.dib.ae/terms-and-conditions :الموقــع اإللكترونــي التالــي
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحقــًا، 

ــًا. ــه 60 يوم ــم إشــعار مســبق مدت بتقدي

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE
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Warnings تنبيهات تحذيرات

This is a transactional product where you might receive 
cheque book, debit card and online banking access. Please 
ensure those are kept with authorized individuals only.
Any loss arising out of usage of this product is your 
responsibility.
There is no conflict of interest between you and the bank 
in providing this product to you.
There are monthly charges on not maintaining the minimum 
average balance requirements. These charges will continue 
to be accrued if you do not maintain the balance and if 
funds are not available in the account for Bank to collect 
those charges.
This profit payment on the deposits is subject to profit 
earned by the bank on the common deposit pool, there is 
no guaranteed profit on Mudaraba deposits, further from 
Sharia compliance perspective the funds provided on 
Mudaraba are exposed to financing and investment risk
Cooling off period is not applicable on this product and or 
any additional services that might be part of this account 
such as including and not limited to cheque book, debit 
card, payments within and outside country and in foreign 
currency, online banking etc.

هــذا المنتــج مخصــص للمعامــالت حيــث تســتطيع الحصــول 
علــى دفتــر شــيكات وبطاقــة خصــم ووصــول إلــى الخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. يُرجــى التأكــد مــن الحفــاظ علــى هــذه 

ــراد المصــرح لهــم فقــط. ــازة األف ــي حي األدوات ف
ســوف تتحمــل المســؤولية عــن أي خســارة نتيجــة الســتخدام 

ــج. هــذا المنت
وليــس هنــاك تضــارب فــي المصالــح بينــك وبين البنــك بحصولك 

علــى هــذا المنتج.
يتــم تحصيــل رســوم شــهرية عنــد عــدم االحتفــاظ بالحــد األدنــى 
لمتوســط الرصيــد. ســوف تتراكــم هــذه الرســوم إذا لــم تحافــظ 
علــى الرصيــد وإذا لــم تكــن األمــوال متوفــرة فــي حســاب البنــك 

لتحصيــل هــذه الرســوم.
ــح  ــع لمــا يحققــه البنــك مــن رب ــح علــى الودائ يخضــع ســداد الرب
مــن خــالل وعــاء الودائــع المشــترك، وال يوجــد ربــح مضمــون 
علــى ودائــع المضاربــة، عــالوة علــى ذلــك ومــن منظــور االمتثــال 
علــى  المقدمــة  األمــوال  فــإن  اإلســالمية،  الشــريعة  ألحــكام 

أســاس المضاربــة معرضــة لمخاطــر التمويــل واالســتثمار.
ــج أو أي خدمــات  ــى هــذا المنت ــرة إلغــاء الشــراء عل ال تســري فت
إضافيــة قــد تكــون جــزءًا مــن هــذا الحســاب بمــا فــي ذلــك علــى 
الخصــم  وبطاقــة  الشــيكات  دفتــر  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل 
ــة والدفعــات بالعملــة األجنبيــة  والمدفوعــات داخــل وخــارج الدول

ــك. ــى ذل ــا إل ــت وم ــر اإلنترن ــة عب والخدمــات المصرفي
How to find the Best Deal for You? كيف تجد أفضل صفقة لك؟

To obtain the best deal for you, it is important to shop 
around and compare profit rates, fees and features before 
you apply for this product. Choosing the best option  you 
may save your money. We offer other products also and you 
may request additional Key Fact Sheets for other products 
to know more.
This product is comparable to the following deposit 
products. For more details on the below products please 
refer to the Key Fact statement of the products on the DIB 
website
• Rewards Account
• Business Saver Account

للحصــول علــى أفضــل صفقــة لــك، مــن المهــم البحــث فــي 
قبــل  والميــزات  والرســوم  الربــح  معــدالت  ومقارنــة  الســوق 
التقــدم بطلــب الحصــول علــى هــذا المنتــج. باختيــار الخيــار 
األفضــل يمكنــك توفيــر أموالــك. نقــدم منتجــات أخــرى أيضــًا 
ــة الخاصــة  ــق األساســية اإلضافي ــات الحقائ ــب بيان وتســتطيع طل

المزيــد. لمعرفــة  أخــرى  بمنتجــات 
التاليــة.  الودائــع  منتجــات  مــع  المنتــج  هــذا  مقارنــة  يمكــن 
ــاه، يُرجــى  ــواردة أدن ــول المنتجــات ال ــل ح ــد مــن التفاصي ولمزي
الرجــوع إلــى بيــان الحقائــق األساســية للمنتجــات الموجــود علــى 

الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســالمي
حساب المكافآت  •

حساب التوفير التجاري  •
Where to Apply مكان الطلب

You can apply via website by submitting you details or visit 
any branch. Branches will take your details and pass on to 
our Relationship Managers (RM) and  will get in touch with 
you.

تســتطيع تقديــم الطلبــات عبــر الموقــع اإللكترونــي عــن طريــق 
إرســال التفاصيــل الخاصــة بــك أو زيــارة أي فــرع. ســتأخذ الفــروع 
بياناتــك وتنقلهــا إلــى مديــري العالقــات الذيــن ســوف يتواصلــون 

معــك.
About Key Fact Statement: حول بيان الحقائق األساسية:

UAE Central Bank requires all Banks to give you a Key 
Facts Statement like this one when you ask for one and 
provide the necessary information. Key Facts Statements 
contain information presented in the same way to help you 
to compare and select the most appropriate auto finance 
for you. You should request Key Facts Statements when 
shopping around to help you to find the product that is  
best for you.
To open an account, you must fill the Account Opening 
application form, provide pertinent identification 
documents that are valid and supporting documents to 
support the business model. Our RM will contact you to 
assist with required documents. Based on your profile and 
documents submitted the account will be opened at bank’s 
discretion. 

جميــع  المركــزي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  يلــزم 
البنــوك والمصــارف بتزويــدك ببيــان الحقائــق األساســية مثــل هذا 
البيــان عنــد الطلــب وتزويــدك بالمعلومــات الالزمــة. تتضمــن 
بيانــات الحقائــق األساســية معلومــات مقدمــة بنفــس الطريقــة 
لمســاعدتك علــى مقارنــة واختيــار التمويــل األنســب لــك. يتعيــن 
عليــك طلــب بيــان الحقائــق األساســية عنــد البحــث فــي الســوق 

لمســاعدتك فــي العثــور علــى أفضــل منتــج لــك.
لفتــح حســاب، يتعيــن عليــك تعبئــة نمــوذج طلــب فتــح الحســاب، 
وتقديــم مســتندات التعريــف المعنيــة الســارية والمســتندات 
ــات  ــر العالق ــك مدي ــدة لدعــم نمــوذج األعمــال. ســيتصل ب المؤي
ــى  ــاًء عل ــة. بن ــي المســتندات المطلوب مــن أجــل مســاعدتك ف
ملفــك التعريفــي والمســتندات المقدمــة، يرجــع فتــح الحســاب 

إلــى اختيــار البنــك.
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You must maintain minimum average balance to earn profit 
as per the package chosen
You should also be aware that the profit rates, fees and 
charges are those that apply as at the date of production 
of this Key Facts Statement
The Product is determined as Sharia compliant by the 
Bank’s Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC). You 
should also make your own independent assessment as to 
the Sharia compliance of the Product with all its applicable 
documentation and process prior to acceptance and not 
call into question its Sharia compliance in any forum

يتعيــن االحتفــاظ بالحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد لكســب الربــح 
وفقــًا للباقــة المختــارة

يجــب أن تــدرك أيضــًا أن معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف 
هــي تلــك المطبقــة فــي تاريــخ إصــدار بيــان الحقائــق األساســية 

ــل الماث
بتوافــق هــذا  للبنــك  الداخليــة  الشــرعية  الرقابــة  لجنــة  أقــرت 
المنتــج مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. يجــب عليــك أيضــًا إجــراء 
ــج مــع أحــكام  تقييمــك المســتقل فيمــا يتعلــق بتوافــق المنت
والعمليــات  الوثائــق  جميــع  حيــث  مــن  اإلســالمية  الشــريعة 
التوافــق  علــى  الطعــن  وعــدم  القبــول  قبــل  بهــا  المعمــول 

الشــرعي فــي أي محفــل كان.
Account Closure: إغالق الحساب:

The Bank shall notify you 60. days prior to closing of your  
account(s); ) if the Bank initiates the account closure; 
unless the account is closed due to the order of the Courts 
or the instruction of the regulatory authorities .
The Bank has the right to close the account(s) according 
to the Bank’s best interest and in accordance with UAE 
Central Bank’s regulations and notices.
The account closure  shall be done subject always to the 
UAE Central Bank’s regulations and/or guidelines issued 
from time to time and/or any other applicable laws of the 
United Arab Emirates.

إغــالق  مــن  يوًمــا   60 قبــل  بإخطاركــم  البنــك  يقــوم  ســوف 
حســابكم )حســاباتكم(، إذا شــرع البنــك فــي إغــالق الحســاب؛ 
وذلــك مــا لــم يتــم إغــالق الحســاب بأمــر مــن المحاكــم أو 

التنظيميــة الســلطات  مــن  تعليمــات 
يحــق للبنــك إغــالق الحســاب )الحســابات( لتحقيــق مصلحــة البنــك 
العربيــة  اإلمــارات  وإشــعارات مصــرف  وأنظمــة  للوائــح  ووفقــًا 

المتحــدة المركــزي.
يجــب إغــالق الحســاب دائمــًا وفقــًا للوائــح و/أو إرشــادات مصــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي الصــادرة مــن وقــت آلخــر و/

أو أي قوانيــن أخــرى ســارية فــي دولــة اإلمــارات.

How to complain to us? كيف تتقدم بشكوى إلينا؟

• Any branch
• If assigned to your bank account, your dedicated 

relationship manager
• Phone Banking (+971 4 609 2222)
• Internet and Mobile Banking
• E-mail: Contactus@dib.ae
• Our Website Complaint Form
• By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic 

Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE.

من خالل أي فرع  •
مديــر عالقاتكــم المخصــص إذا تــم تعيينــه لحســابكم   •

المصرفــي
المعامالت المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+)  •
المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك   •

Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني  •
استمارة الشكاوى من خالل موقعنا اإللكتروني  •

عبــر البريــد: وحــدة إدارة الشــكاوى، بنــك دبــي اإلســالمي،   •
ص.ب: 1080، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

We will acknowledge your complaint within 2 business 
days and strive to respond to your complaint within an 
estimated average of 5 business days.  

For more details, please visit www.dib.ae/we-are-listening

عمــل   (2) يوَمــْي  خــالل  شــكواك  اســتالم  علــى  ســنؤكد 
ــة  ــن للــرد علــى شــكواك خــالل فتــرة تقديري وسنســعى جاهدي

أيــام عمــل.  5 بمتوســط 
اإللكترونــي:  موقعنــا  زيــارة  يُرجــى  التفاصيــل،  مــن  ولمزيــد 

www.dib.ae/we-are-listening

Customer Acknowledgment: إقرار المتعامل:

I acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I also acknowledge that I have an 
understanding of the product/service features, pricing, 
benefits, risks, fees and Consumer’s rights and obligations 
as detailed in the Key Fact Statement. I acknowledge and 
agree that the provision of any banking services  shall be 
at DIB’s discretion and subject to all applicable terms and 
conditions of  DIB Banking Services General Terms and 
Conditions, which may be revised from time to time.

أقــر باســتالم بيــان الحقائــق األساســية وفهمــه. أقــر أيضــًا بأننــي 
أتفهــم ميــزات المنتــج / الخدمــة، واألســعار، والمزايــا، والمخاطر، 
والرســوم وحقــوق المســتهلك والتزاماتــه علــى النحــو المبيــن 
ــى أن  ــق عل ــر وأواف ــق الرئيســية. أق ــان الحقائ ــي بي ــل ف بالتفصي
ــار بنــك دبــي  ــم أي خدمــات مصرفيــة ســيكون تبعــًا الختي تقدي
اإلســالمي ويخضــع لجميــع الشــروط واألحــكام الســارية مــن 
الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي 

اإلســالمي، والتــي يجــوز مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر.

Customer Signature: ______________________________________ توقيع العميل: _______________________________________________

Date of Signature: _________________________________________ تاريخ التوقيع: ________________________________________________
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For general queries,
please contact Al Islami Phone Banking Service on  
+971 4 609 2222 or visit www.dib.ae

لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي اإلسالمي على 

www.dib.ae الرقم 2222 609 4 971+ أو بدالً من ذلك، تفضل بزيارة

Disclaimer: :إخالء مسؤولية

This communication has been issued by Dubai Islamic Bank 
PJSC (“DIB”) – regulated by the Central Bank of the United 
Arab Emirates. The information contained in the underlined 
documents  has been compiled with the objective of 
summarizing the key features of the promoted product and 
services  to confirm the Customer’s understanding of the 
product and services  and its associated risks before the 
Customer’s application is executed by the Bank. It does 
not constitute (i)  an offer or a solicitation to deal in any 
promoted product, or (ii) legal, tax, regulatory, financial 
or accounting  or Sharia advice. Any decision to avail DIB 
product and services  should be based upon an independent 
analysis by the Customer of the information contained in 
the associated  offering document or other legal document. 
The Customer is responsible for consulting his/her own 
legal, tax or financial advisors for this purpose.

تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع - 
الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي. تم 
تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية بهــدف 
ــم  ــي يت ــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات الت تلخيــص المي
الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم العميــل المتعامــل للمنتجــات 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك 
بتنفيــذ طلــب المتعامــل. ال تشــكل  هــذه الوثيقــة  )1( عرًضــا أو 
ــه، أو )2( مشــورة  ــج ل ــج يتــم التروي ــا للتعامــل فــي أي منت طلبً
قانونيــة، أو ضريبيــة، أو تنظيميــة، أو ماليــة، أو محاســبية، أو 
شــرعية. إن أي قــرار يتعلــق بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات 
بنــك دبــي اإلســالمي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل مســتقل 
مــن قبــل العميــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند 
العــرض ذي الصلــة أو أي مســتند قانونــي آخر. يتحمل المتعامل 
ــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو  مســؤولية الرجــوع ال

الضريبييــن أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن.
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