
Product Description تعريف المنتج:

Under this product, the Customer will appoint the Bank 
as its agent to sell, purchase, transfer and safe keep the 
Sukuk (Securities) on its behalf for an agreed upon agency 
and safe custody fee.  In order for customers to enter into 
a Sukuk transaction, they need to have a sub-custody 
account with DIB by signing a Sukuk custody agreement. 
After such an agreement is signed, the customers can order 
the Bank to “buy and correspondingly sell Sukuk” as well as 
transfer the Sukuk (internally or externally) on their behalf.
Since, the Customer owns the purchased Sukuk, in case 
of any profit generated from the Sukuk, it will directly be 
credited to the Customer’s account. Similarly, in case of any 
loss (if any), the Customer will bear the loss. 

مــن خــال هــذا المنتــج، يقــوم المتعامــل بتعييــن البنــك وكيــاً 
عنــه لبيــع، وشــراء، وتحويــل، وحفــظ الصكــوك، مقابــل أجــرة 
وكالــة وحفــظ متفــق عليهــا. وللدخــول فــي معاملــة الصكــوك، 
يتعيــن أن يكــون للمتعامليــن حســاب "حفــظ صكــوك" لــدى 
اتفاقيــة حفــظ  التوقيــع علــى  يتــم فتحــه مــن خــال  البنــك، 
صكــوك مــع البنــك. وبعــد التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة، يصبــح 
وشــراء  "بيــع  البنــك  مــن  يطلبــوا  أن  للمتعامليــن  يمكــن 
الصكــوك بصــورة متزامنــة" وكذلــك تحويــل الصكــوك )بشــكل 

داخلــي أو خارجــي( بالنيابــة عنهــم.
وحيــث إن المتعامــل، يمتلــك الصكــوك المشــتراة ، فــي حالــة 
وجــود أي ربــح ناتــج مــن الصكــوك، فســيتم إيداعــه مباشــرة فــي 
ــة حــدوث أي خســارة )إن  ــل، فــي حال حســاب المتعامــل. وبالمث

وجــدت(، يتحمــل المتعامــل الخســارة.

Key Terms and Features: الشروط والميزات الرئيسة:

Agent (DIB) which  purchases  or sells Sukuk 
from or to both the primary and secondary 
markets, for its Customers for a specified 
fee but is not responsible for decisions 
pertaining to the underlying Sukuk.

يقــوم  الــذي  اإلســامي(  دبــي  بنــك  هــو 
بشــراء وبيــع الصكــوك مــن أو إلــى األســواق 
األوليــة والثانويــة لمتعامليــه  مقابــل رســوم 
محــددة ولكنــه غيــر مســؤول عــن القــرارات 

المتعلقــة بالصكــوك موضــوع العقــد.

االوكيل

Issuer “Issuer” means a legal entity that 
develops, registers and sells securities 
(e.g., Sukuk) to finance its operations”.

يُقصــد بمصطلــح "الُمصــدر" الكيــان القانوني 
ــر وتســجيل وبيــع األوراق  ــذي يقــوم بتطوي ال
الماليــة )علــى ســبيل المثــال "الصكــوك"( 

بهــدف تمويــل عملياتــه "

الُمصدر

“Sukuk” or 
“Units of 
Sukuk”

Includes all Sukuk traded in local and 
international markets that are approved 
by DIB Internal Sharia Supervisory 
Committee. In all cases subject to any 
necessary regulatory approval(s) / 
permission(s) (as applicable).

فــي  المتداولــة  الصكــوك  جميــع  تشــمل 
األســواق المحليــة والدوليــة، المعتمــدة مــن 
قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لبنــك 
دبــي اإلســامي. وتخضــع فــي جميــع الحــاالت 
)أذونــات(  إذن   / )موافقــات(  موافقــة  ألي 

تنظيميــة ضروريــة )حســب االقتضــاء(.

"الصكوك" 
أو "وحدات 
الصكوك"

DIB Dubai Islamic Bank PJSC. بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع بنك دبي 
اإلسالمي

Customer(s) means Investor and/or DIB’s existing 
customer(s) who is eligible for availing 
this product.

المتعامــل  أو   / و  المســتثمر  تعنــي 
)المتعاملــون( الحالييــن لبنك دبي اإلســامي 
المنتــج. هــذا  علــى  للحصــول  المؤهلــون 

المتعامل 
)المتعاملون(

ISSC DIB Internal Sharia Supervisory 
Committee. 

لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لبنــك دبــي 
اإلســامي.

لجنة الرقابة 
الشرعية

Offering 
Document

Prospectus/offering memorandum 
containing the detailed structure and 
terms and conditions of each Sukuk, 
published by the respective Sukuk 
issuers for each Sukuk issuance.

التــي  الطــرح  مذكــرة   / االكتتــاب  نشــرة 
تحتــوي علــى الهيــكل التفصيلــي والشــروط 
والتــي  صــك،  بــكل  الخاصــة  واألحــكام 
يتــم نشــرها مــن قبــل مصــدري الصكــوك 

الصكــوك. إصــدار  لــكل  المعنييــن 

مستندات 
الطرح/ العرض

Bid/Offer 
Price

The prevailing sell and buy prices 
respectively for the concerned Sukuk, 
quoted in the secondary market

علــى  الســائدة  والشــراء  البيــع  أســعار 
التوالــي للصكــوك المعنيــة المدرجــة فــي 

الثانويــة. الســوق 

سعر العرض / 
الطرح

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

بنك دبي اإلسامي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسامي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Bid/Offer 
Yield to 
Maturity / 
Call

the expected rate of return for the 
respective investor in case a particular 
Sukuk runs through to its maturity or 
next call date. 

معــدل العائد/المــردود المتوقــع للمســتثمر 
المعنــي فــي حالــة اســتمرار صكــوك معينــة 
حتــى تاريــخ اســتحقاقها أو تاريــخ االســتدعاء 

)الطلــب(.

مردود العطاء 
/ العرض حتى 

آجل االستحقاق 
/ الشراء

Valuation Current market value of the Sukuk, is 
the Market Bid price and/or buying rate 
price times the number of units held by 
the Investor, plus the accrued profit due 
which is the applicable profit rate of the 
Sukuk divided by 360 and multiplied by 
the number of days from the last coupon/
profit payment made by the Issuer

القيمــة الســوقية الحاليــة للصكــوك، هــي 
الشــراء  أو ســعر   / و  الســوق  عــرض  ســعر 
مضروبــا بعــدد الوحــدات التــي يحتفــظ بهــا 
ــح المســتحق  ــى الرب ــة إل المســتثمر، باإلضاف
للصكــوك  المطبــق  الربــح  معــدل  وهــو 
عــدد  فــي  علــى 360 ومضروبــا  مقســوما 
األيــام مــن آخــر قســيمة / دفعــة ربــح قــام بهــا 

المصــدر.

تثمين /تقييم

Face Value The value of the underlying Sukuk at the 
price of 100/ Par

قيمــة الصكــوك موضــوع العقــد بســعر 100 
/ القيمــة األصليــة

القيمة األسمية

Validity Refers to the period that a placed sukuk 
order is valid for market execution by the 
Promoter/Agent.

تشــير إلــى الفتــرة التــي يكــون فيهــا طلــب 
فــي  للتــداول  صالحــا  المقــدم  الصكــوك 

الســوق مــن قبــل المــرّوج / الوكيــل.

الصالحية

Fee The product will be subject to an annual 
custody fee of up to 0.0525% (including 
VAT) of the aggregate face value amount 
or USD315 whichever is higher. This fee 
shall be payable without any deduction 
or set off and for value on the due date, 
quarterly in arrears.
In addition, the Agent may charge the 
Customer its agency fee expressed as a 
percentage of the transacted Face Value 
amount, the detail of which shall be 
provided in the Order Form. 

الســنوية  األميــن  لرســوم  المنتــج  يخضــع 
للحفــظ والتــي تصــل إلــى ٪0.0525 )تشــمل 
إجمالــي  مــن  المضافــة(  القيمــة  ضريبــة 
القيمــة االســمية أو 315 دوالر أمريكــي أيهمــا 
أعلــى. يجــب أن تســدد هــذه الرســوم دون 
أي خصــم أو مقاصــة وبالقيمــة التــي هــي 
ــى أســاس  ــخ االســتحقاق، عل ــي تاري ــا ف عليه

ربــع ســنوي.
أن  للوكيــل  يمكــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
يطالــب المتعامــل برســوم الوكالــة التــي 
يتــم تقديــم تفاصيلهــا فــي نمــوذج الطلــب.

الرسوم

Credit 
ratings

Not all Sukuk have credit ratings, 
however for some Sukuk, the three top 
credit rating agencies, the S&P, Moody’s, 
and Fitch have credit ratings assigned for 
some Sukuk. Please check credit rating 
for the particular issue on the Order Form

بالتصنيفــات  الصكــوك  كل  تتمتــع  ال 
التصنيــف  وكاالت  ولكــن  االئتمانيــة، 
االئتمانــي الثــاث الكبــرى، ســتاندرد آنــد بــورز 
 Fitch وفيتــش   ،Moody’s وموديــز   ،  S&P
ــة مخصصــة لبعــض  ــا تصنيفــات ائتماني لديه
التصنيــف  مــن  التحقــق  يرجــى  الصكــوك. 

الطلــب. نمــوذج  فــي  االئتمانــي 

التصنيفات 
االئتمانية

“Sukuk 
Order Form” 
or “Order 
Form”

The new Sukuk form to be signed from 
respective Customer(s) in which will have 
the credit rating of that particular Sukuk 
for transparency and clarity.                  

هــو نمــوذج طلــب الصكــوك الجديــد الــذي 
ــه مــن قبــل المتعامــل  ــع علي ســيتم التوقي
ســيكون  وبذلــك  المعنــي  )المتعاملــون( 
ــي  ــف ائتمان ــة تصني ــك الصكــوك المعين لتل

والوضــوح. الشــفافية  لغــرض 

"نموذج طلب 
الصكوك" 
أو "نموذج 

الطلب"

Accrued 
Profit

The Bank as agent of the customer 
will credit any profit distributed by the 
issuer to the customer’s account. In 
case of selling the Sukuk on behalf of 
the customer before distribution of the 
profit by the issuer, the accrued profit 
due which is the applicable profit rate of 
the Sukuk divided by 360 and multiplied 
by the number of days from the last 
profit payment made by the Issuer, the 
Customer will pay or receive the accrued 
profit if he is buying or selling the Sukuk 
respectively.

ســيقوم البنــك بصفتــه وكيــل المتعامــل 
بإيــداع أي ربــح يتــم توزيعــه مــن قبــل الُمصــدر 
بيــع  حالــة  وفــي  المتعامــل.  حســاب  إلــى 
ــع  ــة عــن المتعامــل قبــل توزي الصكــوك نياب
الربــح مــن قبــل المصدر،فــإن الربــح المســتحق 
المطبــق  الربــح  معــدل  ســعر  ســيكون 
للصكــوك مقســوًما علــى 360 ومضروبًــا 
فــي عــدد األيــام مــن آخــر دفعــة للقســيمة / 
الربــح قــام بهــا المصــدر، ســيدفع المتعامــل 
ــال  ــي ح ــح المســتحق ف ــى الرب أو يحصــل عل
علــى  الصكــوك  يبيــع  أو  يشــتري  كان 

التوالــي.

الربح 
المستحق
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Payment 
Frequency

Sukuk profit payments are paid semi-
annually.

الصكــوك  أربــاح  مدفوعــات  ســداد  يتــم 
ســنوي. نصــف  بشــكل 

تواتر الدفع 

Currency All currently traded Sukuk are 
denominated in US dollars or UAE dirham, 
unless stated otherwise on the Offering 
Document.

ــة مقّومــة  تكــون جميــع الصكــوك المتداول
بالــدوالر األمريكــي أو الدرهــم اإلماراتــي، مــا 
لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي مســتند 

العرض/الطــرح.

العملة

ISIN Every public Sukuk can be identified 
using an ISIN (International Securities 
Identification Number) code, which is 
unique to each Sukuk available in the 
market. Please check the ISIN on the 
order form for your order.

الصكــوك  كافــة  علــى  التعــرف  يمكــن 
العامــة باســتخدام رمــز ISIN )الرمــز الدولــي 
لتعريــف األوراق الماليــة-(، وهــو رمــز فريــد 
مخصــص لــكل صــك ومتــاح فــي الســوق. 
يرجــى التحقــق مــن رمــز ISIN فــي نمــوذج 

بالعميــل. الخــاص  الطلــب 

رمز تعريف 
األوراق المالية 

الدولي

Minimum 
Investment

Amount specified in the Offering 
Document of the Sukuk is subject to 
a minimum of USD 200,000 (or its 
equivalent) or such other amount as may 
be prescribed by the Promoter/Agent or 
Issuer.

يجــب أال يقــل المبلــغ المحــدد فــي مســتند 
عــن 200,000  بالصكــوك  الخــاص  العــرض 
دوالر أمريكــي )أو مــا يعادلــه( أو أي مبلــغ 
آخــر قــد يحــدده المــرّوج / الوكيــل أو الُمصــدر.

الحد األدنى 
لمبلغ 

االستثمار

Issue Date The date at which the pricing of the 
concerned Sukuk issuance has taken 
place and is available for trading in the 
secondary market

هــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســعير إصــدار 
ــا للتــداول  الصكــوك المعنــي ويكــون متاًح

فــي الســوق الثانويــة.

تاريخ اإلصدار

Tenor/
Maturity

It is the date specified by the issuer 
to redeem the outstanding amounts. 
On this date, the issuer pays the full 
principal plus any profit due to investors 
at Par value.

الُمصــدر  قبــل  مــن  المحــدد  التاريــخ  هــو 
فــي  المســتحقة.  المبالــغ  الســترداد 
كامــل  المصــدر  يدفــع  التاريــخ،  هــذا 
مســتحق  ربــح  أي  إلــى  باإلضافــة  المبلــغ 

األصليــة. بالقيمــة  )للمســتثمرين( 

المدة / 
تاريخ 

االستحقاق

Notice Period The Bank may amend the terms and 
conditions of the product documents  
subject to 90 days calendar days’ written 
notice with express consent of the 
Customer except for notice related to 
amendments by the Sukuk issuer which 
have to be satisfied in terms of the 
specific notice.

المنتــج  تعديــل مســتندات  للبنــك  يمكــن 
يومــا   90 مدتــه  كتابــي  إشــعار  بموجــب 
الصريحــة،  المتعامــل  وموافقــة  تقويميــا 
باســتثناء اإلخطــار المتعلــق بالتعديــات التــي 
يجريهــا الُمصــدر للصكــوك والتــي ينبغــي 

المعنــي. لإلخطــار  وفقــا  اســتيفاؤها 

فترة اإلخطار

Shariah 
Compliance

The Sukuk structure shall be approved 
by the Issuer’s relevant Shariah authority 
and will be available in the prospectus.

يتــم اعتمــاد هيكلــة الصكــوك مــن قبــل 
الســلطة الشــرعية للُمصــدر ويكــون ذلــك 

متاحــا فــي نشــرة االكتتــاب.

االمتثال 
للشريعة

Key Risks: المخاطر الرئيسية:

Market Risk a. Decline in market value of investment 
due to systematic factors may affect 
performance of capital markets and 
lead to significant erosion of your 
capital.

b. The Customer being owner of the 
Sukuk will always bear the ownership 
risk of the Sukuk except in case of 
wilful negligence, misrepresentation 
or breach of the terms and conditions 
of the agency agreement by the 
Agent. 

الســوقية  القيمــة  انخفــاض  يؤثــر  قــد  أ . 
تنظيميــة  عوامــل  بســبب  لاســتثمار 
علــى أداء أســواق رأس المــال ويــؤدي إلــى 

مالــك. رأس  فــي  كبيــر  تــآكل 
باعتبــاره  دائًمــا،  المتعامــل  يتحمــل  ب . 
ملكيــة  مخاطــر  للصكــوك،  مالــكا 
الصكــوك إال فــي حالــة اإلهمــال المتعمــد 
ــف أو مخالفــة شــروط وأحــكام  أو التحري

الوكيــل. قبــل  مــن  الوكالــة  اتفاقيــة 

مخاطر 
السوق
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Liquidity 
Risk

Delay in redeeming the investment at a 
favourable price due to lack of demand 
resulting in loss in the value of Customer 
investment.

التأخــر فــي اســترداد االســتثمار بســعر مائــم 
إلــى  يــؤدي  ممــا  الطلــب  نقــص  بســبب 

خســارة فــي قيمــة اســتثمار العميــل. 

مخاطر 
السيولة

Capital Risk Investment in Sukuk is not capital 
protected and the returns are not 
guaranteed. Customer could face partial 
to significant loss of invested capital.

محميــا  ليــس  الصكــوك  فــي  االســتثمار 
بــرأس المــال والعوائــد غيــر مضمونــة. قــد 
بالغــة  أو  المتعامــل خســارة جزئيــة  يواجــه 

المســتثمر. المــال  رأس  فــي 

مخاطر 
االستثمار

Credit Risk Default on the payment of obligations by 
the Issuers of the underlying Sukuk could 
reduce the value of the Sukuk.

الصكــوك  ُمصــدر  ســداد  عــدم  يــؤدي  قــد 
لالتزامــات موضــوع العقــد إلــى تقليــل قيمــة 

الصكــوك.

 مخاطر 
االئتمان

Currency Risk Investment in Sukuk may be affected 
by currency exchange rates that could 
reduce the value of Customer investment 
even though the market return is positive.

ــي الصكــوك بأســعار  ــر االســتثمار ف ــد يتأث ق
ــل مــن  ــي يمكــن أن تقل صــرف العمــات الت
قيمــة اســتثمار العميــل حتــى ولــو كانــت 

العوائــد المتحققــة مــن الســوق إيجابيــة.

مخاطر العملة

Performance 
Risk

Past performance of the Sukuk is not a 
reliable guide to future performance.

الصكــوك  فــي  لاســتثمار  الســابق  األداء 
لــأداء  مؤشــرًا  أو  بــه  موثوقــا  دليــاً  ليــس 

. لمســتقبلي ا

أداء المخاطر

Sharia Risk All the Sukuk are purchased by DIB on 
behalf of the Customer shall be approved 
by the ISSC. Customer should also do its 
own independent assessment as to the 
Sharia compliance of the Sukuk.

كافــة الصكــوك التــي يتــم شــراؤها مــن 
تكــون  المتعامــل  كوكيــل  البنــك  قبــل 
الرقابــة  لجنــة  قبــل  مــن  عليهــا  متوافقــة 
علــى  ينبغــي  للبنــك.  الداخليــة  الشــرعية 
مســتقل  تقييــم  إجــراء  أيًضــا  المتعامــل 
ألحــكام  باالمتثــال  يتعلــق  فيمــا  بــه  خــاص 
الصكــوك. فــي  االســتثمار  عنــد  الشــريعة 

مخاطر 
الشريعة

Profit Rate 
Risk

Profit rate fluctuations in the financial 
markets will impact the value of the 
underlying Sukuk for better or worse.

ســتؤثر تقلبــات معــدالت الربــح فــي األســواق 
موضــوع  الصكــوك  قيمــة  علــى  الماليــة 
ــر لأفضــل أو  ــك التأثي ــد يكــون ذل ــد وق العق

لأســوأ.

مخاطر معدالت 
الربح

Default/
Issuer Risk

Issuers are at risk of defaulting on their 
financial obligations which may also 
include Sukuk they have issued and 
hence by buying these Sukuk, Customer 
is open to default risk of the Issuer of 
the Sukuk. Default Risk is the risk that 
a buyer of a Sukuk takes on, in case the 
Issuer will be unable of honour or meet 
their financial obligations towards the 
Investors. 

عــن  التخلــف  لخطــر  الُمصــدرون  يتعــرض 
ســداد التزاماتهــم الماليــة التــي قــد تشــمل 
بإصدارهــا،  قامــوا  التــي  الصكــوك  أيضــا 
وبالتالــي مــن خــال شــراء هــذه الصكــوك، 
ــح المتعامــل معرضــا لمخاطــر التخلــف  يصب
عــن الســداد لُمصــدر الصكــوك. إن مخاطــر 
التخلــف عــن الســداد هــي المخاطــر التــي 
حالــة  فــي  الصكــوك  مشــتري  يتحملهــا 
عــدم قــدرة الُمصــدر علــى الوفــاء بالتزاماتــه 

المســتثمرين. تجــاه  الماليــة 

مخاطر التخلف 
عن السداد / 

الُمصدر

Customer must refer to the Offering 
Document for further details on risks 
pertaining to any concerned Sukuk.

إلــى  الرجــوع  المتعامــل  علــى  يجــب 
مســتند العــرض للحصــول علــى مزيــد مــن 
التفاصيــل حــول المخاطــر المتعلقــة بــأي 

معنيــة. صكــوك 

COOLING OFF By agreeing to take this product the 
Customer agrees to waive off his / her 
right to the cooling off period option.

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى الحصــول 
علــــى هــــذا المنتــــج, فأنــــه يوافــــق علــــى 

التنــــازل عــــن فتــــرة المراجعــــة. 

فترة المراجعة
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WARNINGS التحذيرات

1) Investments in Sukuk under this product is not a bank 
deposit and as such is not capital protected or capital 
guaranteed and may result in loss of Customer’s 
principal invested amount.

المنتــج  هــذا  طريــق  عــن  الصكــوك  فــي  االســتثمارات   )1
ليســت وديعــة بنكيــة، وبالتالــي فهــي ليســت محميــة 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــرأس المــال وق ــة ب ــرأس المــال أو مضمون ب

للمتعامــل. الرئيــس  االســتثمار  مبلــغ  خســارة 

2) Dubai Islamic Bank is merely a Promoter/Agent of 
the Sukuk trading/dealing on the Customer’s behalf 
on execution basis only and is not liable for the 
performance of the Sukuk or its valuation.

ــداول  ــل لت ــي اإلســامي هــو مجــرد مــرّوج / وكي ــك دب بن  )2
التنفيــذ  أســاس  علــى  المتعامــل  عــن  نيابــة  الصكــوك 
تقييمهــا. أو  الصكــوك  أداء  عــن  وليــس مســؤوالً  فقــط 

3) Past performance of an investment is not a reliable 
guide to or indicator of future performance.

األداء الســابق لاســتثمار ليــس دليــاً موثوقــا بــه أو مؤشــرًا   )3
لــأداء المســتقبلي.

4) Customer should seek professional financial and 
Sharia, accounting & regulatory advice(s) prior to 
deciding to invest through this product and not rely 
on the Agent in making any investment decision on 
Customer’s behalf.

يجــب علــى المتعامــل الحصــول علــى استشــارات  ماليــة   )4
القــرار  اتخــاذ  قبــل  وتنظيميــة  ومحاســبية  وشــرعية 
االعتمــاد  وعــدم  المنتــج  هــذا  خــال  مــن  باالســتثمار 
علــى الوكيــل فــي اتخــاذ أي قــرار اســتثماري نيابــة عــن 

لمتعامــل. ا

5) Customer should carefully review the Offering 
Documents, including the prospectus, custody 
agreement and factsheet, of the respective Sukuk 
and seek professional advice (including financial, 
Sharia, accounting, regulatory and legal advice) where 
the documents are not available in the preferred 
language of the Customer.

يجــب علــى المتعامــل مراجعــة مســتندات العــرض بعنايــة،   )5
ــن،  ــة الحفــظ األمي ــاب واتفاقي ــك نشــرة االكتت بمــا فــي ذل
ــة والحصــول  ــالصكوك المعني ــق الخاصــة بـ ونشــرة الحقائ
علــى المشــورة المهنيــة بمــا في ذلــك )المالية والشــرعية 
والمحاســبية والتنظيميــة والقانونيــة( فــي حالــة عــدم 

ــة للمتعامــل. ــة المفضل ــر المســتندات باللغ توف

6) By waiving your Cooling Off Period option, you will 
be entering in to this contract/agreement with 
immediate commitment, and will be bound by the 
terms and conditions of the contract/agreement once 
signed.

عنــد اختيــارك التنــازل عــن خيــار فتــرة المراجعــة فإنــك   )6
تدخــل فــي هــذه االتفاقية/هــذا العقــد علــى الفــور وتكــون 
والتزاماتها/التزاماتــه  شروطها/شــروطه  بكافــة  ملزمــا 

التوقيــع. بمجــرد 

How to complain to us? كيف تقدم شكوى لنا؟

•  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.

We will acknowledge your complaint within 2 business

days and strive to respond to your complaint within an

estimated average of 5 business days.

أي فرع من فروع البنك  •
مديــر العاقــات المخصــص لــك فــي حــال تعيينــه بشــكل  • 

خاص لحسابك المصرفي
الهاتف المصرفي (2222 609 4 971+)   •

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك  •
Contactus@dib.ae :البريد االلكتروني  •

ملء نموذج شكوى عبر موقعنا االلكتروني  •
عن طريق البريد: وحدة إدارة الشكاوى، بنك دبي  •

اإلسامي، أموال بريد 1080، دبي، اإلمارات العربية  
المتحدة  

ــن  ــال يومــي عمــل وسنســعى جاهدي سنســتلم شــكواك خ
ــام عمــل ــرد علــى شــكواك فــي غضــون 5 أي لل
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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 document has been compiled with the objective 
of summarizing the key features of the promoted 
product to confirm the Customer’s understanding of the 
investment and its associated risks before the Customer’s 
application is executed by DIB. It does not constitute (i) a 
recommendation, an offer or a solicitation to deal in any 
promoted product, enter into any transaction or adopt 
any investment strategy, or (ii) legal, tax, regulatory, 
financial, Sharia or accounting advice. Neither DIB nor any 
of its affiliates or respective directors, officers, employees, 
representatives, delegates or agents makes any express or 
implied representation or warranty as to (i) the advisability 
of purchasing or entering into any promoted product (ii) the 
results to be obtained by any Customer or (iii) any other 
matter. Any decision to invest in the promoted product 
should be based upon an independent analysis by the 
Customer of the information contained in the associated 
prospectus, offering document or other legal document, 
together with the Customer’s understanding of the terms 
and conditions of the promoted product. The Customer 
is responsible for consulting his/its own legal, Sharia, 
regulatory, tax, accounting and/or financial advisors for 
this purpose. 

هــذا البيــان صــادر عــن بنــك دبــي اإلســامي ش م ع )"بنــك دبــي 
اإلســامي"( - الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المســتند  الــواردة فــي  المعلومــات  تــم تجميــع  المركــزي. 
بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســة للمنتــج المــرّوج لــه وللتأكــد 
مــن فهــم المتعامــل لاســتثمار والمخاطــر المرتبطــة بــه قبــل 
أن يبــدأ بنــك دبــي اإلســامي فــي تنفيــذ طلــب المتعامــل. ال 
يشــكل هــذا البيــان: )1( توصيــة أو عرضــا أو طلبــا للتعامــل 
ــة أو  ــي أي معامل ــه، أو الدخــول ف ــج ل ــم التروي ــج ت ــي أي منت ف
تبّنــي أيــة اســتراتيجية اســتثمارية، أو )2( أيــة مشــورة قانونيــة، 
أو ضريبيــة، أو تنظيميــة، أو ماليــة أو شــرعية أو محاســبية. ال 
يقــدم بنــك دبــي اإلســامي أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه أو 
مديريــه أو مســؤوليه أو موظفيــه أو ممثليــه أو مندوبيــه أو 
ــق بـــ  ــي فيمــا يتعل ــح أو ضمن ــل أو ضمــان صري وكاءه أي تمثي
)i( التوصيــة بشــراء أي منتــج يتــم الترويــج لــه )ii( النتائــج التــي 
ســيحصل عليهــا أي متعامــل أو )iii( أي أمــور أخــرى. يجــب أن 
يســتند أي قــرار لاســتثمار فــي المنتــج المــروج لــه إلــى تحليــل 
مســتقل مــن قبــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي نشــرة 
االكتتــاب أو مســتند العــرض ذات الصلــة، أو أي مســتند قانونــي 
ــب مــع فهــم المتعامــل ألحــكام وشــروط  ــى جن ــا إل ــر، جنب آخ
ــه. يلتــزم المتعامــل باستشــارة مستشــاريه  المنتــج المــروج ل
ومستشــاريه  الضريبيــة  والســلطة  والشــريعة  القانونييــن 

ــن و/أو المحاســبين بهــذا الشــأن. الماليي
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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 اإلسامي على 

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

Customer Signature: _____________________________________ توقيع  المتعامل: __________________________________________


