
Cash Backed Letter of Credit Key Fact 
Statement
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لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

KEY FACTS STATEMENT – (Cash Backed LC) بيان الحقائق األساسية - )خطاب االعتماد المدعوم نقدًا(

This Key Facts Sheet Statement is NOT an offer from DUBAI 
ISLAMAIC BANK however, it is provided to you informing 
keys aspects of our Product Offerings. This will help you 
understand the product and make informed decision by 
comparing key features with other Bank offers for similar 
Products. This statement will expire in 15 days from the 
Date of Key Fact Statement shown above.

ــي  ــك دب ــن بن ــل عرضــا م ــق األساســية الماث ــان الحقائ ــد بي ال يع
الجوانــب  علــى  اطالعــك  أجــل  مــن  يُقــدم  أنــه  إال  اإلســالمي، 
الرئيســية مــن عــروض منتجاتنــا. سيســاعدك هــذا البيــان علــى 
فهــم المنتــج واتخــاذ قــرار مســتنير عــن طريــق مقارنــة الميــزات 
الرئيســية بالعــروض المصرفيــة األخــرى للمنتجــات المماثلــة. 
بيــان  تاريــخ  البيــان خــالل 15 يومــا مــن  تنتهــي صالحيــة هــذا 

الحقائــق األساســية المذكــور أعــاله.

Definition: "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).

ــر المخاطــب المتصلــة  التعريفــات: اإلشــارة إلــى "أنــت"، "وضمائ
العميــل.  تعنــي  "العميــل"  أو  "المســتهلك"  والمنفصلــة"، 
أو  المتصلــة  المتكلــم  "ضمائــر  و  "نحــن"  إلــى  واإلشــارة 
ــي  ــك دب ــي اإلســالمي ش.م.ع أو بن ــك دب ــي بن ــة" تعن المنفصل
اإلســالمي أو البنــك و/أو خلفــاؤه والمتنــازل إليهــم منــه أو إلــى 
أي "شــركة تابعــة" إذا تــم تقديــم أي خدمــات مــن قبــل شــركة 
تابعــة بموجــب الشــروط واألحــكام العامة للحســابات والخدمات 

المصرفيــة اإلســالمية لبنــك دبــي اإلســالمي )عنــد االقتضــاء(.

Product Description وصف المنتج

Import Letters of Credit are the most common import 
financing methods, offering protection to importers 
and exporters in cross-border transactions. They offer 
numerous benefits, primarily a guarantee of payment to 
the exporter, who then no longer is exposed payment 
default risk of the importer.

خطابــات االعتمــاد لالســتيراد هــي أكثــر طــرق تمويــل االســتيراد 
شــيوعا، حيــث توفــر الحمايــة للمســتوردين والُمصّدريــن فــي 
المعامــالت العابــرة للحــدود. وتوفــر مزايــا كثيــرة، أهمهــا ضمــان 
الســداد إلــى الُمصــّدر، بحيــث تحميــه مــن مخاطــر عــدم الدفــع 

مــن جانــب المســتورد.

An Import Letter of Credit is a financial instrument issued 
by a bank that represents the commitment of the bank, 
on behalf of an importer. The Letter of Credit serves as 
a guarantees that payment will be made to the exporter 
provided the terms and conditions specified in the Letter 
of Credit have been met.

ــًة صــادرة عــن بنــك أو  يعــد خطــاب االعتمــاد لالســتيراد أداًة مالي
ــن المســتورد،  ــة ع ــزام البنك/المصــرف نياب ــل الت مصــرف وتمث
وتمثــل ضمانــا بالســداد إلــى المصــدر بشــرط الوفــاء بالشــروط 

واألحــكام المحــددة فــي خطــاب االعتمــاد.

Conditions specified in Import Letters of Credit are typically 
evidenced by the presentation of documents.

يجــرى عــادًة إثبــات الوفــاء بالشــروط المحــددة فــي خطابــات 
الداعمــة. المســتندات  االعتمــاد لالســتيراد مــن خــالل تقديــم 

Import Letters of Credit are the most common method of 
trade finance because they also provide protection for the 
importer since the documents required to trigger payment 
provide evidence that the goods being purchased have 
been shipped as agreed.

شــيوعا  األكثــر  الطريقــة  لالســتيراد  االعتمــاد  خطابــات  تعــد 
ــة للمســتورد حيــث  ــر أيضــا الحماي ــل التجــاري ألنهــا توف للتموي
توفــر المســتندات المطلوبــة للســداد دليــالً يثبــت أنــه تــم شــحن 

ــه. ــق علي ــى النحــو المتف ــع المشــتراة عل البضائ

Sharia Structure الهيكلة الشرعية

The cash backed Letter of Credit, from Sharia compliance 
perspective is on the basis of ‘kafala’ where the bank 
undertakes to make the payment on  behalf of the customer

يتوافــق خطــاب االعتمــاد المدعــوم نقــدًا مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية ألنــه يســتند إلــى هيكلــة "الكفالــة" حيــث يتعهــد 

ــل. ــن العمي ــة ع ــع نياب ــك بالدف البن

Package الباقة

Cash backed Import LC can be opened under below package يمكــن فتــح خطــاب االعتمــاد لالســتيراد المدعــوم نقــدًا ضمــن 
الباقــة التالية
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Key Features LC Amount Upto AED 100k

Business 
Account with 
DIB

Required

LC Charges

LC Amount 
Upto AED 
100k

Upto AED 100k or equivalent in other 
currencies : 0.13125% p.m. (minimum 
3 months or AED 262.50 whichever is 
greater.

LC Amount 
above AED 
100k

For the balance in excess of AED 100k or 
equivalent in other currencies : 0.065625 
% p.m. (minimum 3 months or AED 262.50 
whichever is greater.
Above pricing is inclusive of Import LC 
Issuance cost of AED 105

LC 
Amendment

Please refer to https://www.dib.ae/docs/
default-source/schedule-of-charges/
trade-finance-schedule-of-charges.pdfLC Extension

Security in 
AED

100% of the LC amount

Security 
in other 
acceptable 
currencies

105% of the LC amount

خطاب االعتماد لالستيراد المدعوم نقدًا الميزات الرئيسية

مطلوب حساب تجاري لدى 
بنك دبي اإلسالمي

رسوم خطاب االعتماد

يعادلــه  مــا  أو  درهــم  ألــف   100 حتــى 
 3( شــهريا   0.13125٪ األخــرى:  بالعمــالت 
درهــم   262.50 أو  أدنــى  كحــد  أشــهر 

أكبــر. أيهمــا 
تشــمل األســعار أعــاله تكلفة إصــدار خطاب 

االعتمــاد لالســتيراد بقيمة 105 درهم

مبلغ خطاب 
االعتماد حتى 100 

ألف درهم

ألــف   100 عــن  يزيــد  الــذي  للرصيــد 
درهــم أو مــا يعادلــه بالعمــالت األخــرى: 
٪0.065625 شــهريا )3 أشــهر كحــد أدنــى 
ــر. ــي أيهمــا أكب أو 262.50 درهــم إمارات

إصــدار  تكلفــة  أعــاله  األســعار  تشــمل 
خطــاب االعتمــاد لالســتيراد بقيمــة 105 

درهــم

مبلغ خطاب 
االعتماد الذي يزيد 
عن 100 ألف درهم

يُرجى الرجوع إلى 
h t t p s : / / w w w . d i b . a e / d o c s / d e -
fault-source/schedule-of-charges/
trade-finance-schedule-of-charges.pdf

تعديل خطاب 
االعتماد

تمديد خطاب 
االعتماد

٪100 من مبلغ خطاب االعتماد الضمان بالدرهم

٪105 من مبلغ خطاب االعتماد الضمان بعمالت 
مقبولة أخرى

Security: الضمان:
Cash Backed Import LC is offered as a secured product only. يتــم تقديــم خطــاب االعتمــاد لالســتيراد المدعــوم نقــدًا كمنتــج 

مصحــوب بالضمانــات فقــط.
The customer can  visit Bank’s  website to know more on 
detailed Scheduled of charges as there are many more 
services which are charged based on the type / service  / 
terms (for example LC Amendments, Documentary Credit 
Advised through SWIFT,  Discrepancy fee on documents 
received under documentary credit, documents handling 
charges etc.) of the LC. All charges are mentioned in the 
below link for Cash backed LC;

ــة  ــك لمعرف ــي للبن ــع اإللكترون ــارة الموق ــل زي يســتطيع العمي
المزيــد عــن جــدول الرســوم التفصيلــي حيــث يتوفــر خدمــات 
كثيــرة تُحــدد رســومها بحســب نــوع / خدمــة / شــروط )علــى 
واالعتمــاد  االعتمــاد  خطــاب  علــى  التعديــالت  المثــال  ســبيل 
ســويفت  رســالة  خــالل  مــن  تقديمــه  يتــم  الــذي  المســتندي 
ورســوم االختــالف فــي المســتندات المســتلمة بموجــب االعتمــاد 
ذلــك(  إلــى  ومــا  المســتندات  ورســوم معالجــة  المســتندي، 
خطــاب االعتمــاد. تتعلــق جميــع الرســوم المذكــورة فــي الرابــط 

أدنــاه بخطــاب االعتمــاد المدعــوم نقــدًا؛
https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-
charges/trade-finance-schedule-of-charges.pdf

https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charg-
es/trade-finance-schedule-of-charges.pdf

Key Terms and conditions الشروط واألحكام الرئيسية
Full version of these terms and conditions is available 
on the website at the following General Banking Service 
for Ageement T&C (EBS NEW)_ENG.ai (dib.ae)  the Bank 
reserves the right to change the term and conditions later, 
with a 60-days’ notice to the customer

تتوفــر النســخة الكاملــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى 
الموقــع اإللكترونــي للبنــك )dib.ae( علــى المســتند التالــي 
البنــك  يحتفــظ  المصرفيــة.  الخدمــات  عقــد  وأحــكام  شــروط 
بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحقــا، بتقديــم إشــعار 

مدتــه 60 يومــا إلــى العميــل.
Warnings تنبيهات
This is a fully secured product where a security is kept with 
the bank during the tenor of the LC as mentioned above.

هــذا المنتــج مصحــوب بالضمانــات بالكامــل حيــث يُحتفــظ بضمــان 
لــدى البنــك طــوال مــدة خطــاب االعتمــاد علــى النحــو المذكــور أعــاله.

Cooling off period is not applicable on this product and or 
any additional services that might be part of this product 
such as, including and not limited to, LC Amendments, 
Documentary Credit Advised through SWIFT, Discrepancy 
fee on documents received under documentary credit, 
documents handling charges or any other additional 
services that may be required by you.

ــج أو أي خدمــات  ــى هــذا المنت ــرة إلغــاء الشــراء عل ال تســري فت
إضافيــة قــد تكــون جــزءًا مــن هــذا المنتــج بمــا فــي ذلــك علــى 
االعتمــاد  خطــاب  علــى  التعديــالت  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل 
يتــم تقديمــه مــن خــالل رســالة  الــذي  واالعتمــاد المســتندي 
المســتلمة  المســتندات  علــى  االختــالف  ورســوم  ســويفت 
بموجــب االعتمــاد المســتندي، ورســوم معالجــة المســتندات أو 

أي خدمــات إضافيــة أخــرى قــد تطلبهــا.

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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• By availing this product, you will be exposed to the 
following risks:

مــن خــالل الحصــول علــى هــذا المنتــج، ســوف تكــون   •
التاليــة: للمخاطــر  عرضــة 

• In case of default in your payment obligations under 
this fiancé facility, you may be exposed to the following 
consequences:

فــي حــال عــدم الوفــاء بالتزاماتــك بالســداد بموجب تســهيل   •
ــل، فقــد تتعــرض للتبعــات التاليــة: ــل الماث التموي

» Collection measures Involving collateral, collection 
Fees and claim on guarantees

ورســوم  الكفــاالت  تشــمل  والتــي  التحصيــل  تدابيــر   »
الضمانــات علــى  والتنفيــذ  التحصيــل 

» Legal actions against you through the competent 
courts

إقامة دعاوي قانونية ضدك لدى المحاكم المختصة  »

» Any loss arising out of usage of this product is your 
responsibility.

تتحمل المســؤولية عن أي خســارة تنشــأ عن اســتخدام   »
هــذا المنتج.

» There is no conflict of interest between you and the 
bank in providing this product to you.

ال يوجــد تضــارب فــي المصالــح بينــك وبيــن البنــك فيمــا   »
يخــص تقديــم هــذا المنتــج إليــك.

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.

أقــرت لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك بتوافــق هــذا المنتــج 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. يجــب عليــك أيضــا إجــراء تقييمك 
المســتقل فيمــا يتعلــق بتوافــق المنتــج مــع أحــكام الشــريعة 
ــا  ــات المعمــول به ــق والعملي ــع الوثائ ــث جمي اإلســالمية مــن حي
قبــل القبــول وعــدم الطعــن علــى التوافــق الشــرعي فــي أي 

محفــل كان.
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 rates, fees and features before you 
apply for this product. Choosing the best option for you 
may save you money. DIB offers other products also and 
you may request additional Key Fact Sheets for other 
products to know more

للحصــول علــى أفضــل صفقــة لــك، مــن المهــم البحــث فــي 
الســوق ومقارنــة معــدالت الربــح والرســوم والميــزات قبــل 
التقــدم بطلــب الحصــول علــى هــذا المنتــج. باختيــار الخيــار 
األفضــل يمكنــك توفيــر أموالــك. نقــدم منتجــات أخــرى أيضــا 
وتســتطيع طلــب بيانــات الحقائــق األساســية اإلضافيــة الخاصــة 

بمنتجــات أخــرى لمعرفــة المزيــد.
Where to Apply مكان الطلب
You can apply via through Bank’s Relationship Manager 
(RM) or visit any Bank’s branch. Branches will take your 
details and pass on to our Relationship Managers you will 
get in touch with you.

بالبنــك  العالقــات  مديــر  عبــر  الطلبــات  تقديــم  تســتطيع 
أو زيــارة أي فــرع للبنــك. ســوف تُــدون بياناتــك فــي الفــرع 
وســيتم نقلهــا إلــى مديــري العالقــات بالبنــك، وســوف يتــم 

التواصــل 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 
compare and select the most product  for you. You should 
request Key Facts Statements when shopping around to 
help you find the product that is right for you.

يلــزم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي جميــع 
البنــوك والمصــارف بتزويــدك ببيــان الحقائــق األساســية مثــل 
الالزمــة.  البيــان عنــد الطلــب وتزويــدك بالمعلومــات  هــذا 
تتضمــن بيــان الحقائــق األساســية معلومــات مقدمــة بنفــس 
الطريقــة لمســاعدتك علــى مقارنــة واختيــار التمويل األنســب 
لــك. يتعيــن عليــك طلــب بيانــات الحقائــق األساســية عنــد 
ــى أفضــل  ــور عل ــي العث ــي الســوق لمســاعدتك ف البحــث ف

منتــج لــك.
To open a bank account, you must fill the Account 
Opening application form, provide pertinent identification 
documents that are valid and supporting documents to 
support the business model. The Bank’s  RM will contact 
you to assist with required documents. Based on your 
profile and documents submitted the account will be 
opened at the Bank’s discretion.

لفتــح حســاب مصرفــي، يتعيــن عليــك تعبئــة نمــوذج طلــب 
فتــح الحســاب، وتقديــم مســتندات التعريف المعنية الســارية 
ســيتصل  األعمــال.  نمــوذج  لدعــم  المؤيــدة  والمســتندات 
بــك مديــر العالقــات مــن أجــل مســاعدتك فــي اســتكمال 
التعريفــي  ملفــك  علــى  بنــاًء  المطلوبــة.  المســتندات 
والمســتندات المقدمــة، يرجــع فتــح الحســاب إلــى اختيــار 

البنــك.
You should also be aware that the fees and charges shall 
be applicableat the date of production of this Key Facts 
Statement.

تلــك  الرســوم والمصاريــف هــي  أن  أيضــا  تــدرك  أن  يجــب 
المطبقــة فــي تاريــخ إصــدار بيــان الحقائــق األساســية الماثــل.

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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How to complain to us? كيف تتقدم بشكوى إلينا؟

• By visiting any branch

• By contacting Banks’ Relationship Manager if 
a  Relationship Manager is assigned to your bank 
account

• by Phone Banking (+971 4 609 2222)

• Through Internet and Mobile Banking

• By E-mail: Contactus@dib.ae

• Through the Bank’s Website Complaint Form

• By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic 
Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE

عن طريق زيارة أي فرع  •
عــن طريــق االتصــال بمديــر العالقــات بالبنــك إذا تــم تعييــن   •

ــات لحســابك المصرفــي ــر عالق مدي
عن طريق الهاتف المصرفي )2222 609 4 +971(  •

والهاتــف  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  خــالل  مــن   •
ل لمحمــو ا

Contactus@dib.ae :عن طريق البريد اإللكتروني  •
الموقــع  علــى  المتــاح  الشــكوى  نمــوذج  خــالل  مــن   •

للبنــك اإللكترونــي 
دبــي  بنــك  الشــكاوى،  إدارة  وحــدة  البريــد:  طريــق  عــن   •
اإلســالمي، صنــدوق بريــد 1080، دبــي، اإلمــارات العربيــة 

لمتحــدة ا

The Bank 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, the Customer can  visit www.dib.ae/we-
are-listening

ســوف يقــر البنــك باســتالم شــكواك خــالل يومــي عمــل 
وسيســعى إلــى الــرد علــى شــكواك خــالل فتــرة تقديريــة 

تبلــغ 5 أيــام عمــل. 
زيــارة الموقــع  العميــل  للمزيــد مــن المعلومــات، يســتطيع 

www.dib.ae/we-are-listening اإللكترونــي: 

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 الرئيســية وفهمــه. أقــر أيضــا 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 تبعــا 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: ________________________________________________

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.

صــدرت هــذه المراســلة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع 
)"البنــك"( – الخاضــع لتنظيــم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي. تــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات 
التــي تحتهــا خــط بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتــج 
والخدمــات التــي تــم الترويــج لهــا لتأكيــد فهــم العميــل للمنتــج 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــا قبــل تنفيــذ طلــب العميــل 
ــا للتعامــل  مــن قبــل البنــك. وهــي ال تشــكل )1( عرضــا أو طلب
فــي أي منتــج يتــم الترويــج لــه، أو )2( مشــورة قانونيــة أو ضريبيــة 
أو تنظيميــة أو ماليــة أو محاســبية أو شــرعية. يجــب أن يســتند 
بنــك دبــي اإلســالمي  أي قــرار الســتعمال منتجــات وخدمــات 
ــواردة  ــل للمعلومــات ال ــل العمي ــى تحليــل مســتقل مــن قب إل
آخــر.  قانونــي  أي مســتند  أو  المعنــي  العــرض  فــي مســتند 
يتحمــل العميــل مســؤولية استشــارة مستشــاريه القانونييــن 

أو الضريبييــن أو المالييــن لهــذا الغــرض.

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

(4/4)


