
Key Facts Statement for Foreign Currency  
Exchange (“FX”) (Buy & Sell FCY Currencies) 

بيان الحقائق األساسية لصرف العمالت األجنبية 
)بيع وشراء العمالت األجنبية(

Date Produced The information provided below is 
accurate as of this date. Products/
Services and/or its fees may change 
from time to time based on the Bank's 
discretion. 

المعلومــات الــواردة أدنــاه هــي معلومــات 
دقيقــة حتــى تاريخــه. قــد تتغيــر المنتجــات/ 
آلخــر  وقــت  مــن  رســومها  و/أو  الخدمــات 

ــر البنــك. ــاًء علــى تقدي بن

تاريخ إصدار 
البيان 

Definition "You”,"your", “Consumer” or "Customer” 
means the customer. "We", "our" and "us" 
refers to Dubai Islamic Bank Public Joint 
Stock Company, licensed and regulated 
by the Central Bank of the UAE” 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).

تشــير الكلمــات "أنــت"  أو " الخــاص بــك"  
ويقصــد  "المتعامــل"  أو  "المســتهلك"  أو 
بهــا المتعامــل. وتشــير الكلمــات  "نحــن" و 
"خاصتنــا" و"لنــا"  إلــى بنــك دبــي اإلســامي 
ش.م.ع،  وهــو شــركة مرخصــة ومنظمــة 
لدولــة  المركــزي  المصــرف  قبــل  مــن 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، أو إلــى "بنــك 
دبــي اإلســامي" أو "البنــك" و/أو خلفــاؤه 
"شــركة  أي  إلــى  أو  لهــم،  يتنــازل  ومــن 
تابعــة" وذلــك فــي حــال تقديــم أي خدمــات 
للشــروط  وفًقــا  تابعــة  شــركة  بواســطة 
والخدمــات  للحســابات  العامــة  واألحــكام 
المصرفيــة اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي 

)حســب مقتضــى الحــال(.

التعريفات

Structure Foreign Currency Exchange (Buy & Sell 
FCY Currencies) is based on the Sharia 
principle of Sarf. Both the currencies 
sold and purchased shall be known to 
the parties and delivered to each other 
during the contract session (hand to 
hand) and without any delay.

يســتند صــرف العمــات األجنبيــة )بيع وشــراء 
العمــات األجنبيــة( إلــى أحــكام الشــريعة 
أن  فيجــب  الصــرف.  بخصــوص  اإلســامية 
والمشــتراة  المباعــة  العمــات  تكــون 
المعاملــة  ألطــراف  ومعلومــة  معروفــة 
ومســلمة لبعضهمــا البعــض فــي مجلــس 

العقــد )يــًدا بيــد( وبــدون أي تأخيــر.

الهيكل

Financial 
product’s 
features

FX Exchange Buy & Sell for FCY 
Currencies applied for DIB and Non DIB 
customers 
• Foreign Currency Cash Exchange: 

Physical exchange of cash from 
foreign currency to AED or vice versa.

العمــات  وشــراء  بيــع  عمليــات  تنفــذ 
ــي اإلســامي  ــك دب ــي بن ــة لمتعامل األجنبي
ــر المتعامليــن  ــن مــن غي واألشــخاص اآلخري

البنــك. لــدى 
األجنبيــة:  للعمــات  النقــدي  الصــرف   •
ــة مــن  ــل المــادي لألمــوال النقدي التحوي
عملــة أجنبيــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي 

صحيــح. والعكــس 

المزايا الرئيسية 
للمنتج

• Foreign Currency Cash Exchange:  
Displayed on Branch LCD. 

األجنبيــة:  للعمــات  النقــدي  الصــرف   •
ــى  حســب ســعر الصــرف المعــروض عل
الفــرع.  داخــل  العمــات  أســعار  شاشــة 

• Foreign currency transaction above 
2000 AED requires valid ID (either 
Passport or EID). 

العمــات  صــرف  معامــات  تتطلــب   •
ألفــي درهــم  يزيــد عــن  األجنبيــة لمــا 
هويــة  مســتندات  تقديــم  إماراتــي 
أو  ســفر  جــواز  )إمــا  الصاحيــة  ســارية 

إماراتيــة(. هويــة  بطاقــة 
• Above 40000 AED – AML form to be 

filled along with valid ID. 
بالنســبة للمبالــغ التــي تزيــد عــن 40   •
نمــوذج  تعبئــة  فيجــب   – درهــم  ألــف 
مكافحــة غســل األمــوال وتقديمــه مــع 

الصاحيــة.  ســارية  هويــة 
• Above 55000 AED – Source of fund 

AML form to be filled along with valid 
ID.

بالنســــبة للمبالــــغ التــــي تزيــد عــن 55   •
ألـف درهـم – فيجـب اإلفصـاح عـن مصـدر 
األمــــوال بنمــــوذج غســــيل االمــوال مــع 

تقديــــم هويــــة ســــارية الصاحيــة.  
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• Customers can buy/sell foreign 
currencies at only specific branches 
mentioned below. 

العمــات  شــراء/بيع  للعميــل  يمكــن   •
المحــددة  الفــروع  خــال  مــن  األجنبيــة 

فقــط. أدنــاه 

Al Shola Dubai Mall

Emirate HQ
Mall of the 
Emirates

Ibn Battuta Mall

دبي مولالشعلة

المركز الرئيسي 
مول اإلماراتلطيران اإلمارات 

ابن بطوطة مول

Pricing FX Exchange Buy & Sell for 
FCY Currencies

Free

Foreign Currency will be exchanged 
according to the rate of exchange 
prevailing in the same day. 

مجانيشراء وبيع العمالت األجنبية 

يتــم صــرف المعامــات وفًقــا ألســعار الصــرف 
الســائدة فــي نفــس اليــوم.

األسعار

Warnings • Customer must ensure the availability 
of the fund at the time of executing 
the FX Exchange services.

يلتــزم المتعامــل بضمــان توفــر األمــوال   •
فــي وقــت تنفيــذ خدمــات صــرف العمات 

األجنبيــة.

التحذيرات

• This deal is binding and once FX 
Exchange transaction is executed 
the Customer will not have the right 
to cancel the transactions. 

تعتبــر هــذه المعاملــة ملزمــة ألطرافهــا،   •
وفــور تنفيــذ معاملــة صــرف العمــات 
فلــن يكــون للمتعامــل الحــق فــي إلغــاء 

ــة.  هــذه المعامل

• The Customer understands and 
agrees that, for cross currency 
conversation, Bank will apply 
prevailing exchange rate at the time 
of processing transaction.  

أنــه  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يعــي   •
ــل مــن خــال عمــات  ــة التحوي وفــي حال
ســعر  ســيطبق  البنــك  فــإن  مختلفــة 
تنفيــذ  وقــت  فــي  الســائد  الصــرف 

 . ملــة لمعا ا

• This product/service may be affected 
by changes in foreign currency   
exchange rates, however, the 
exchange rates once agreed upon 
between the customer and the Bank 
shall not be changed.

بمــا  المنتج/الخدمــة  هــذا  يتأثــر  قــد   •
أســعار  فــي  تغييــرات  مــن  يحــدث 
صــرف العمــات األجنبيــة، مــع ذلــك فــإن 
أســعار الصــرف لــن تتغيــر عقــب اتفــاق 

المتعامل والبنك عليها.  

• The customer will become owner 
of the purchased currency and he/
she shall be entitled to any gain (if 
any) and bears any loss (if any) after 
concluding the contract.

ســيصبح المتعامــل هــو مالــك العمــات   •
ــى  ــه الحصــول عل المشــتراة وســيحق ل
أيــة مكاســب )إن وجــدت( وســيتحمل 
إبــرام  بعــد  وجــدت(  )إن  خســائر  أيــة 

العقــد.  

Customer 
Rights and 
Obligations

• The Bank provides the service to the 
Customer during the Bank’s business 
working days / working hours and 
based on the availability of currency.

يقــدم البنــك الخدمــة للمتعامــل خــال   •
أيام/ســاعات عمــل البنــك وبنــاء علــى 

مــدى توفــر العملــة. 

حقوق والتزامات 
المتعامل

Cooling Off 
Period

The customer understands that 
this transaction requires immediate 
implementation and hence the 
customer agrees to waive the Cooling-
off option for the transaction to 
occur. 

هــذه  ان  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يقــر 
المعاملــة تتطلــب التنفيــذ الفــوري و عليــه 
يقــر المتعامــل و يوافــق علــى اعفــاء البنــك  
ــاء الشــراء. ــرة إنه ــار فت ــة بخي مــن المطالب

فترة إنهاء 
الشراء
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Key Terms and 
Conditions

• The Customer understands and 
agrees that DIB shall not be liable to 
him/her if DIB is unable to provide FX 
Exchange Buy and Sell service due 
to failure of any technical systems or 
for any other reasons beyond DIB’s 
control.

يعــي المتعامــل ويوافــق علــى أن بنــك   •
مســؤوالً  يكــن  لــن  اإلســامي  دبــي 
البنــك  قــدرة  عــدم  حــال  فــي  تجاهــه 
وبيــع  شــراء  خدمــة  تقديــم  علــى 
العمــات األجنبيــة بســبب أي عطــل فــي 
أخــرى  أو ألي أســباب  التقنيــة  األنظمــة 

البنــك.  ســيطرة  عــن  خارجــة 

الشروط 
واألحكام 
الرئيسية

• The Customer understands and 
agrees that after the completion of 
the transaction in the Bank’s system, 
DIB will not be able to cancel the 
transaction and hence the repurchase 
of the original currency will have a 
possible impact of fluctuations in the 
exchange rates. 

يعــي المتعامــل ويوافــق علــى أنــه بعــد   •
إتمــام المعاملــة علــى نظــام البنــك 
إلغــاء  فلــن يكــون األخيــر قــادًرا علــى 
المعاملــة، وبذلــك فســوف يكــون إلعادة 
محتمــل  أثــر  األصليــة  العملــة  شــراء 
بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف. 

• The Customer understands and 
agrees that DIB shall not entertain 
any complaints regarding the 
accuracy of the currency once the 
Customer leaves the Bank’s branch 
premises.

أن  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يعــي   •
بنــك دبــي اإلســامي لــن ينظــر فــي أي 
العملــة  بدقــة  يتعلــق  فيمــا  شــكاوى 
فــرع  لمقــر  المتعامــل  مغــادرة  فــور 

لبنــك.  ا

• The Customer understands and 
agrees that DIB reserves the right 
to refuse to accept cash from any 
customer without disclosing any 
reason. 

أنــه  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يعــي   •
يحــق لبنــك دبــي اإلســامي رفــض قبــول 
دون  عميــل  أي  مــن  النقديــة  األمــوال 

أســباب.  أي  إبــداء 

• The Customer shall be responsible 
for the correctness of the information 
and data that are provided to make 
this Key Fact Statement. 

عــن  المســئولية  المتعامــل  يتحمــل   •
ــات المقدمــة  صحــة المعلومــات والبيان
الحقائــق  بيــان  اشــتراطات  الســتيفاء 

الماثــل. الرئيســية 
• The Bank may refuse to execute any 

requests, instructions or services 
requested by the Customer if the 
Customer fails to comply with the 
necessary procedures; or if the 
information or data are incorrect or 
are in violation of the law applicable 
in the United Arab Emirates.

أو  طلبــات  أي  رفــض  للبنــك  يجــوز   •
تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا المتعامــل 
فــي  األخيــر  إخفــاق  حــال  فــي  وذلــك 
فــي  أو  الضروريــة  لإلجــراءات  االمتثــال 
البيانــات  أو  المعلومــات  كانــت  حــال 
مخالفــة  أو  صحيحــة  غيــر  المقدمــة 
دولــة  فــي  بــه  المعمــول  للقانــون 

المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
• The detailed terms and conditions 

are available on the Bank’s website 
at the following link www.dib.ae/
terms-and-conditions  

الشروط واألحكام المفصلة متاحة على   •
 الموقع اإللكتروني للبنك:  

www.dib.ae/terms-and-conditions

• Governing law and Jurisdiction of 
Court: the terms and conditions of 
this product shall be governed by 
the federal laws of the UAE and the 
courts of the Emirate of Dubai shall 
have non-exclusive jurisdiction to 
settle any dispute arising out of or in 
connection with this document to the 
extent these laws do not conflict with 
the principles of Sharia as interpreted 
by the Internal Sharia Supervision 
Committee of DIB, in which case the 
principles of Sharia shall prevail. For 
avoidance of doubt, the Bank  has the 
right to bring any such dispute in any 
other relevant jurisdiction.

القانــون الحاكــم واالختصــاص القضائي:   •
تخضــع شــروط وأحــكام هــذا المنتــج 
ــة المعمــول بهــا فــي  للقوانيــن االتحادي
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة، ويكون 
لمحاكــم إمــارة دبــي االختصــاص غيــر 
الحصــري لتســوية أي نــزاع ينشــأ عــن 
هــذه الوثيقــة أو يتعلــق بهــا بقــدر عــدم 
مبــادئ  مــع  القوانيــن  هــذه  تعــارض 
لتفســير  وفًقــا  اإلســامية  الشــريعة 
لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة فــي 
بنــك دبــي اإلســامي، وفــي حالــة وجــود 
تعــارض بيــن التفســيرين فإن الــذي يُعتد 
اإلســامية.  الشــريعة  مبــادئ  هــو  بــه 
إحالــة  للبنــك  يحــق  الشــك،  ولتفــادي 
أي نــزاع مــن هــذا القبيــل إلــى أي دائــرة 

قضائيــة مختصــة أخــرى للنظــر فيــه.
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Customer 
Acknowledgement

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, 
warnings, 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.

األساســية  الحقائــق  بيــان  باســتام  ُأقــر 
ــي  ــا بأنن ــر أيًض ــواه. ُأق ــل وبفهــم محت الماث
واألســعار  المنتج/الخدمــة  مزايــا  أعــي 
ــع والمخاطــر والرســوم المتعلقــة  والمناف
بــه وكذلــك حقــوق المتعامــل والتزاماتــه 
الحقائــق  بيــان  فــي  بالتفصيــل  المبينــة 
األساســية. كمــا أقــر وأوافــق علــى أن تقديم 
أي خدمــات مصرفيــة ســيكون وفًقــا لتقديــر 
ــة  ــي اإلســامي وبمــا يخضــع لكاف ــك دب بن
للخدمــات  المطبقــة  واألحــكام  الشــروط 
المصرفيــة لبنــك دبــي اإلســامي والشــروط 
واألحــكام العامــة التــي يمكــن تعديلهــا 

ــر. ــن آلخ مــن حي

إقرار المتعامل

Complaint Process and Procedures – Condensed 
Customer Version

إجراءات تقديم الشكاوى والتعامل معها – نسخة 
مختصرة للعميل

How to complain to us?
• 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.

كيف تقدم شكوى إلينا؟ 
عن طريق أي فرع.  •

إذا كانت تتعلق بحسابك المصرفي، يتم التواصل مع   •
مدير العاقة المخصص لك.

من خال رقم هاتف الخدمات المصرفية (2222 609 4 971+)  •
عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف   •

المحمول.
Contactus@dib.ae :عن طريق عنوان البريد اإللكتروني التالي  •
عن طريق ملء نموذج الشكوى من خال موقعنا على اإلنترنت.   •

عن طريق البريد على العنوان التالي: وحدة إدارة   •
الشكاوى، بنك دبي اإلسامي، ص.ب: 1080، دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة.
ســنؤكد اســتام شــكواك فــي غضــون يومــي عمل وسنســعى 

جاهديــن للــرد عليهــا فــي غضــون 5 أيــام عمــل فــي المتوســط.

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 2:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 2:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 3:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 3:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

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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Customer 4:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 4:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Disclaimer: :إخالء المسؤولية

This communication has been issued by Dubai Islamic 
Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated 
by the Central Bank of the UAE” (“DIB”) – regulated by the 
Central Bank of the United Arab Emirates. The information 
contained in 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 اإلســامي ش.م.ع، 
شــركة مرخصــة ومنظمــة مــن قبــل المصــرف المركــزي بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )"بنــك دبــي اإلســامي( – وهــو بنــك 
العربيــة.  اإلمــارات  بدولــة  المركــزي  المصــرف  لرقابــة  يخضــع 
ُجمعــت المعلومــات الــواردة فــي المســتندات المحــددة بهــدف 
تلخيــص المزايــا الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي يتــم 
الترويــج لهــا وذلــك للحــرص علــى إلمــام المتعامــل بالمنتجــات 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــا قبــل تنفيــذ البنــك لطلــب 
المتعامــل. ال تُشــكل هــذه الوثيقــة: )1( عرًضــا أو طلبـًـا للتعامــل 
فــي أي منتــج يتــم الترويــج لــه، أو )2( استشــارة قانونيــة أو 
ــة أو محاســبية أو شــرعية. يجــب  ــة أو مالي ــة أو تنظيمي ضريبي
أن يســتند أي قــرار يصــدر لاســتفادة مــن المنتجــات والخدمــات 
تحليــل مســتقل  إلــى  اإلســامي  دبــي  بنــك  يُقدمهــا  التــي 
مــن قبــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي وثيقــة العــرض 
ذات الصلــة أو أي مســتند قانونــي آخــر. ويكــون المتعامــل 
مســؤواًل عــن استشــارة مستشــاريه القانونييــن أو الضريبييــن 

أو المالييــن لهــذا الغــرض. 

For Bank use only الستخدام البنك فقط

Received by (Staff Name): __________________________________________________________ :تم االستام عن طريق الموظف المختص

Branch Name: _________________________________________________ ___________________________________________________  اسم الفرع: 

Staff Signature: _______________________________________________ ____________________________________ توقيع الموظف المسؤول:   

Date & Time: __________________________________________________ التاريخ / الوقت: ________________________________________________

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
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