
KEY FACTS STATEMENT 
Monthly Profit Payment Wakala

بيان الحقائق األساسية 
ودائع الوكالة ذات األرباح الشهرية

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

Products/Services and/or its fees may change from time to 
time based on the Bank's discretion.

قــد تتغيــر المنتجات/الخدمــات و/أو الرســوم مــن حيــن آلخــر 
حســب تقديــر البنــك. 

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 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

)حســب مقتضــى الحــال (
Important Notice مالحظة هامة
Read this document carefully if you (“You” or “Customer”) 
are considering opening a new Monthly Profit Payment 
Wakala. You may also use this document to compare with 
different deposits and the associated services offered by 
other banks. You have the right to receive the Key Fact 
Statement from other banks for comparison.

)بصفتــك  إقدامــك  عنــد  بعنايــة  الوثيقــة  هــذه  قــراءة  يرجــى 
شــهرية.  أربــاح  ذات  وكالــة  وديعــة  فتــح  علــى  "المتعامــل"( 
ــع  ــة مــع الودائ كمــا يمكنــك اســتخدام هــذه الوثيقــة للمقارن
المختلفــة ومــا يصاحبهــا مــن خدمــات والتــي تقدمهــا البنــوك 
األخــرى. يحــق لــك الحصــول علــى بيــان بالحقائــق األساســية مــن 

البنــوك األخــرى ألغــراض المقارنــة المشــار إليهــا. 
Product Name اسم المنتج
Monthly Profit Payment Wakala وديعة وكالة ذات أرباح شهرية 
Product Structure هيكل المنتج
Wakala is an agency or a delegated authority where a 
Depositor (as Muwakkil) appoints DIB (as Wakil) to invest the 
Depositor’s fund on behalf of the Depositor (as Muwakkil). 
The Wakil shall indicate an anticipated or expected profit 
rate to the Muwakkil based on its historical profit generated 
by the Wakala pool or portfolio. Wakil cannot undertake 
fixed profit rate nor guarantee any minimum investment 
profit rate as expected. Muwakkil is entitled to all the profit 
generated by the Wakala investment and Wakil is entitled 
to a pre-agreed agency fee for carrying out the duties of 
the Wakil under Wakala Contract. The Wakil is entitled to all 
or part of any amount over and above the expected profit as 
a performance incentive. Any loss sustained by the Wakala 
investment shall solely be borne by the Muwakkil unless it 
is proven that Wakil had been negligent or had breached 
the terms of agreement by investing in an instrument, 
which had no potential to generate the minimum profit.

المفوضــة  الصالحيــة  أو  التوكيــل  إلــى  تشــير  وكالــة  كلمــة 
ــي  ــك دب ــا بن ــه المــوكل( بموجبه ــن المــودع )بصفت ــي يعي والت
ــة  ــل( الســتثمار أمــوال المــودع بالنياب ــه الوكي اإلســالمي )بصفت
ــع  ــح المتوق ــادة المــوكل بمعــدل الرب ــل بإف ــزم الوكي ــه. يلت عن
أو المنتظــر بنــاء علــى أرباحــه التاريخيــة المتحققــة عــن طريــق 
محافــظ ودائــع الوكالــة. ال يمكــن للوكيــل التعهــد بمعــدل ربــح 
ــاح االســتثمار حســب  ــى مــن معــدل أرب ــت أو ضمــان حــد أدن ثاب
ــج  ــاح النات ــع األرب ــى جمي ــع. يحــق للمــوكل الحصــول عل المتوق
عــن االســتثمار بالوكالــة ويحــق للوكيــل الحصــول علــى أتعــاب 
وكالــة حســب مــا يتفــق عليــه مســبًقا نظيــر تنفيــذ مهامــه 
كوكيــل بموجــب عقــد الوكالــة. كمــا يحــق للوكيــل الحصــول 
علــى أي مبلــغ )ســواء بصــورة كاملــة أو جزئيــة( يزيــد عــن الربــح 
المتوقــع كحافــز علــى حســن األداء. عــالوة علــى ذلــك، يتحمــل 
بالوكالــة  االســتثمار  علــى  تقــع  خســارة  أي  وحــده  المــوكل 
وذلــك مــا لــم يثبــت وقــوع إهمــال مــن جانــب الوكيــل أو إخاللــه 
بأحــكام االتفــاق مــن خــالل االســتثمار فــي أداة تفتقــر إلــى القــدرة 

ــاح.  عــن تحقيــق الحــد األدنــى مــن األرب
Product Description وصف المنتج
The Monthly Profit Payment Wakala is a Sharia Compliant 
contract in which customer authorizes Dubai Islamic Bank 
to invest funds and where the profit is paid on a monthly 
basis.

ــاح الشــهرية عقــد متوافــق مــع  ــة ذات األرب ــر وديعــة الوكال تعتب
دبــي  بنــك  بموجبــه  المتعامــل  يفــوض  اإلســالمية  الشــريعة 
اإلســالمي باســتثمار أمــوال فــي أنشــطة متوافقــة مــع الشــريعة 

ــاح يتــم دفعهــا بشــكل شــهري. ــق أرب لتحقي

(1/7)K
FS

 D
ep

os
it

 - 
R

ev
.1

 - 
CP

R
 (F

eb
 2

0
2

3
)



Deposit Operation إدارة الوديعة 
Deposits can be opened for an individual (Single operation) 
or for Multiple individuals (Joint operation).

يمكــن فتــح الودائــع لفــرد واحــد )اإلدارة الفرديــة( أو لعدة أشــخاص 
)اإلدارة المشتركة(.

Requirements to open a Deposit متطلبات فتح الوديعة
•  Existing Current or Savings account
•  Wakala application form
•  Valid Emirates ID
•  Valid Passport
•  Valid Residence visa (For Expats)

All documents provided must be valid for a period of at 
least 30 days at the time of application

وجود حساب جاري أو ادخاري.   •
نموذج طلب الوكالة.   •

هوية إماراتية سارية المفعول.   •
جواز سفر ساري المفعول.   •

تأشيرة إقامة سارية المفعول )لألجانب(.   •
يجــب أن تكــون جميــع المســتندات المقدمــة صالحــة لمــدة 30 

يــوم علــى األقــل مــن وقــت الطلــب.

Cooling-off Period فترة المراجعة
By agreeing to take this product the Customer agrees to 
waive off his/her right to cooling off period option.

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى الحصــول علــى هــذا المنتــج, 
ــرة المراجعــة. ــن فت ــازل ع ــى التن ــق عل ــه يواف فأن

Balance/Deposit requirement متطلبات الرصيد / اإليداع 
AED 25,000 is required to open a Monthly Profit Payment 
Wakala. The amount should be deposited in lump sum.

يجــب توافــر مبلــغ 25,000 درهــم إماراتــي لفتــح وديعــة الوكالــة 
ذات األربــاح الشــهرية. يجــب إيــداع المبلــغ كإجمالــي مقطــوع.

Eligibility األهلية 
You may open a Monthly Profit Payment Wakala if you are 
a UAE national or a legal resident/non-resident in the UAE, 
according to the regulations and instructions of the Central 
Bank.

يمكنــك فتــح وديعــة وكالــة ذات أربــاح شــهرية إذا كنــت مــن 
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو مقيــم بصــورة 
قانونيــة أو مــن غيــر المقيميــن الدائميــن فــي دولــة اإلمــارات 
المصــرف  وتعليمــات  للوائــح  وفقــا  وذلــك  قانونيــة  بصــورة 

المركــزي.
Currencies Available العمالت المتاحة
This deposit is available in United Arab Emirates Dirhams 
(AED) only.

الوديعة متاحة بالدرهم اإلماراتي فقط.

Available Tenures المدة الُمتاحة 

Currency AED (Dirhams) only:

Tenure

• 3 months
• 6 months
• 9 months
• 12 months
• 18 months
• 24 months
• 36 months
• 60 months

درهم إماراتي (AED) فقط:العملة 

المدة 

•  3 شهر
•  6 شهر
•  9 شهر
•  12 شهر
•  18 شهر
•  24 شهر
•  36 شهر
•  60 شهر

To view the expected profit rates, please visit 
www.dib.ae/mpwk

لعرض معدالت األرباح المتوقعة، يرجى زيارة 
www.dib.ae/mpwk

Profit Payment Frequency عدد مرات دفع األرباح 
Expected profit is paid on a monthly basis يتم دفع األرباح المتوقعة على أساس شهري
Calculation Methodology طريقة الحساب
•   Illustration: •   الشرح 
Investment Amount (AED) 100,000

Tenure (No. of days) 365 (12 months)

Expected Profit Rate (%, per annum) 1%

Profit Payout (AED, monthly) 83

100,000مبلغ االستثمار )بالدرهم اإلماراتي(

365 (12 شهر)المدة )عدد األيام(

%1معدل الربح المتوقع )النسبة المئوية في السنة(

83صرف األرباح )بالدرهم اإلماراتي "شهريا"(

•    Calculation Methodology: •   طريقة الحساب:

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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Investment Amount * Expected Profit Rate / 365 (No. of 
days in the year, 366 in case of a leap year) / Tenure (No. 
of months)

مبلــغ االســتثمار× معــدل األربــاح المتوقعــة / 365 )عــدد األيــام 
فــي الســنة- 366 يــوم فــي حالــة الســنة الكبيســة( / المــدة 

ــدد شــهر(. )ع
Auto Renewal of Deposit التجديد التلقائي للوديعة
You can instruct bank to auto-renew your deposit for the 
same tenure at the prevalent expected profit rate upon 
maturity of this deposit 

يمكنــك إصــدار أمــر للبنــك لتجديــد الوديعــة الخاصــة بك بشــكل 
ــع الســائد  ــح المتوق ــدل الرب ــل مع ــي لنفــس المــدة مقاب تلقائ

عنــد اســتحقاق هــذه الوديعــة
You can chose between the following maturity instructions:

• Reinvest profit plus principal for another period
• Reinvest principal for another period
• Close deposit

يمكنــك أيضــا االختيــار مــن بين تعليمــات التالية عند االســتحقاق 
النهائي:

األساســي  المبلــغ  إلــى  باإلضافــة  الربــح  اســتثمار  إعــادة   •
أخــرى.  لمــدة 

إعادة استثمار المبلغ األساسي لمدة أخرى.  •
إغالق الوديعة  •

Booking channels – Where to apply for this product قنوات الحجز – أين يمكن تقديم طلب للحصول على المنتج
Available through:

• Branch
• Wealth Management Centre
• Online Banking, for existing account holders only
• Mobile Banking, for existing account holders only

متوفر من خالل 
يتم الحجز من أي فرع  •

يتم الحجز من مركز إدارة الثروة  •
يتــم الحجــز عــن طريــق المعامــالت المصرفيــة عبــر اإلنترنت   •

ألصحــاب الحســابات الحالييــن فقــط
يتــم الحجــز عــن طريــق المعامــالت المصرفيــة عبــر الهاتــف   •

المحمــول ألصحــاب الحســابات الحالييــن فقــط
Closure of Deposit إغالق الوديعة
•  You can redeem / liquidate your deposit at any time 

through Online / Mobile Banking or by visiting any DIB 
branch.

عبــر  وقــت  أي  فــي  وديعتــك  اســترداد/تصفية  يمكنــك   •
الهاتــف  اإلنترنت/عبــر  شــبكة  علــى  البنكيــة  الخدمــات 
المتحــرك أو بزيــارة أي فــرع مــن فــروع بنــك دبــي اإلســالمي. 

•  If the deposit is closed before maturity (completion of 
the deposit tenure), a Premature Liquidation fee will be 
levied on the expected profit amount accrued as of that 
day.

فــي حــال إغــالق الوديعــة قبــل اســتحقاقها )أي وقــت انتهــاء   •
الوديعــة( "فســتفرض رســوم تصفيــة ســابق ألوانــه  فتــرة 
علــى مبلــغ الربــح المتوقــع المســتحق اعتبــارا مــن ذلــك 

يــوم." )إن وجــدت(. 
Premature Liquidation التصفية المبكرة
In the case of Premature Liquidation of the deposit, the 
Wakala investment is affected. Hence, in this scenario, the 
expected profit (if any) shall be reduced. The following 
methodology is used to pay the expected profit (if any) on 
a deposit broken before completion of the tenure:

فــي حالــة التصفيــة المبكــرة للوديعــة، فســوف يتأثــر االســتثمار 
الربــح  ينخفــض  فســوف  ذلــك،  علــى  بنــاء  بذلــك.  بالوكالــة 
المتوقــع )إن وجــد( فــي هــذه الحالــة. تُســتخدم الطريقــة التاليــة 
لدفــع األربــاح المتوقعــة )إن وجــدت( "علــى كســر الوديعــة" قبــل 

اكتمــال المــدة: 
•  At the time of premature withdrawal of deposit, the 

difference in profit rate (on that deposit based on rates 
applicable to original tenor and the rates applicable to 
broken deposit for the relevant period) is recovered from 
the Muwakkil. The net amount to paid to the Muwakkil is 
as per the rates applicable to the broken deposit.

فــي وقــت الســحب المبكــر للوديعــة، يتــم اســترداد الفــارق   •
فــي معــدل األربــاح )علــى تلــك الوديعــة بنــاء علــى المعــدالت 
المطبقــة علــى المــدة األصليــة والمعــدالت المعمــول بهــا 
الصلــة(  ذات  المــدة  عــن  المكســورة  للوديعــة  بالنســبة 
مــن المــوكل. يُحتســب المبلــغ الصافــي المزمــع دفعــه 
إلــى المــوكل حســب المعــدالت المطبقــة علــى الوديعــة 

المكســورة. 
Profit Paid: األرباح المدفوعة:

• Liquidation within 30 days: 0% of declared profit
• Liquidation after 30 days: 25% of accrued profit

التصفية خالل 30 يوم: %0 من األرباح المعلنة.   •
التصفية بعد 30 يوم: %25 من األرباح المستحقة.   •

Illustration: الشرح:

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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Investment Amount (AED) 100,000

Tenure (No. of days) 365

Expected Profit Rate (%, per annum) 1%

Liquidation period (No. of days) 180

Profit Recovered (AED, at liquidation) 370

Net applicable profit (AED) 123

100,000مبلغ االستثمار )بالدرهم اإلماراتي(

365المدة )عدد األيام(

%1معدل الربح المتوقع )النسبة المئوية في السنة(

180مدة التصفية )عدد األيام(

370صرف األرباح )بالدرهم اإلماراتي عند االستحقاق(

123صافي الربح المطبق )بالدرهم اإلماراتي(

Calculation Methodology (for the above illustration): :)ُطرق الحساب الُمتبعة )موضحة أعاله
Investment Amount * Expected Profit Rate / 365 (No. of 
days in the year, 366 in case of a leap year) * Liquidation 
period (No. of days) * 25%
No profit is paid if the “Liquidation period” is <= 30 days

مبلــغ االســتثمار× معــدل األربــاح المتوقعــة/365 )عــدد األيــام فــي 
الســنة - 366 يــوم فــي حالــة الســنة الكبيســة(×فترة التصفيــة 

)عــدد األيــام( × 25%.
لــن تُدفــع أي أربــاح فــي حــال كانــت مــدة التصفيــة أقــل مــن 30 

يــوم. 
Key Terms & Conditions الشروط واألحكام األساسية
•   Customer acknowledges and agrees that his/ her funds 

will be invested based on unrestricted Wakala. The 
Customer undertakes to adhere to and comply with the 
Principles of Sharia at all times during the term of the 
Wakala Agreement.

يقــر المتعامــل ويوافــق علــى أن أموالــه ستســتثمر بنــاء   •
ــه  ــدة، ويتعهــد المتعامــل مــن جانب ــر مقي ــة غي علــى وكال
بالتقيــد واالمتثــال بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي جميــع 

األوقــات طــوال مــدة اتفاقيــة الوكالــة. 

•    Profit rate quoted at the time of booking is indicative 
and subject to change based on the performance of the 
investment.

معــدل  الحجــز  وقــت  فــي  المبيــن  األربــاح  معــدل  يعــد   •
استرشــادي فقــط والــذي يخضــع للتغييــر بنــاء علــى أداء 

 . االســتثمار
•   Customer shall bear all the risks associated with (i) The 

Investment (which shall include, for the avoidance of 
doubt, the risk of the partial or total loss of the Investment 
Amount); and (ii) All acts of the Bank as agent for the 
Customer except those risks resulting from the Bank's 
willful misconduct or gross negligence or breach of its 
obligations under the Wakala Agreement. The Bank shall 
not be liable or responsible to the Customer for any risks 
or actual losses in relation to the Investment (including 
its performance) except those risks and actual losses 
(not to include any opportunity costs or funding costs) 
resulting from the Bank’s willful misconduct or gross 
negligence or breach of its obligation under the Wakala 
Agreement.

المصاحبــة  المخاطــر  كافــة  بتحمــل  المتعامــل  يلتــزم   •
لمــا يلــي: )1( االســتثمار )والتــي تشــمل مــن بــاب تجنــب 
ــة  ــة أو الجزئي ــي: مخاطــر الخســارة الكلي ــا يل الشــكوك م
بصفتــه  البنــك  تصرفــات  جميــع  و)2(  االســتثمار(  لمبلــغ 
وكيــل للعميــل باســتثناء المخاطــر عــن ســوء التصــرف 
المتعمــد أو اإلهمــال الجســيم مــن جانــب البنــك أو إخاللــه 
بالتزاماتــه المترتبــة بموجــب اتفاقيــة الوكالــة. لــن يتحمــل 
البنــك أي مســئولية قبــل المتعامــل عــن أي مخاطــر أو 
خســائر فعليــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار )بمــا في ذلــك األداء( 
باســتثناء المخاطــر أو الخســائر الفعليــة )بمــا ال يشــمل أي 
تكاليــف للفــرص أو تكاليــف تمويليــة( التي تنشــأ عن ســوء 
التصــرف المتعمــد أو اإلهمــال الجســيم مــن جانــب البنــك أو 

إخاللــه بالتزاماتــه المترتبــة بموجــب اتفاقيــة الوكالــة. 

•   Governing law and Jurisdiction of Court: the terms and 
conditions of this product shall be governed by the 
federal laws of the UAE as applied by the competent 
court of the UAE to the extent they are not in conflict 
with the principles of Sharia.

تحكــم  القضائــي:  واالختصــاص  التطبيــق  واجــب  القانــون   •
القوانيــن االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــروط 
جانــب  مــن  بــه  المعمــول  المنتــج حســب  وأحــكام هــذا 
المحكمــة المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ودون تعــارض مــن أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
Detailed Terms & Conditions are available on the website 
at the following link: https://www.dib.ae/terms-and-
conditions 
The Bank reserves the right to change the Terms & 
Conditions later, with a 60-days notice

الشــروط واألحــكام المفصلــة متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي 
 .http://www.dib.ae/terms-and-conditions :التالــي

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام فيمــا بعــد 
بموجــب إخطــار مدتــه 60 يــوم.

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE
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Warnings/ Legal Consequences التحذيرات/العواقب القانونية 
• Non-compliance with the Bank's Terms & Conditions can 

lead to account closure
• In addition to the risks mentioned under product 

structure:

قــد يترتــب علــى عــدم االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك   •
الحســاب.  إغــالق 

باإلضافــة إلــى المخاطــر المذكــورة ضمــن فقــرة هيــكل   •
لمنتــج: ا

o In the event (on an Investment Maturity Date) the 
Investment Profit exceeds the Anticipated Profit, 
the Bank shall be entitled to retain any such excess 
amount as a Performance Incentive

ــخ اســتحقاق  ــاح االســتثمار )فــي تاري فــي حــال تجــاوزت أرب  o
االســتثمار( الربــح المتوقــع، فعندئــذ يحــق للبنــك اإلبقــاء 
علــى أي مبالــغ زائــدة مــن هــذا القبيــل كحافــز علــى 

األداء.  حســن 
o In the event the Profit generated by the Investment is 

lower than the Expected Profit thereon, the Customer 
will only be entitled to receive the actual profit 
generated by the Investment (if any)

فــي حــال كانــت األربــاح المحققــة عــن طريــق االســتثمار   o
أقــل مــن األربــاح المتوقعــة منــه، فعندئــذ يحــق للمتعامــل 
ــاح الفعليــة المحققــة مــن خــالل  فقــط الحصــول علــى األرب

االســتثمار )إن وجــدت(. 
o If the Customer requests liquidation or termination 

of the Investment prior to the relevant Investment 
Maturity Date, the Bank may liquidate or terminate 
the Investment and in such circumstances the Bank 
shall be entitled, in addition to the Wakala fee, a 
Performance Incentive (out of actual realized Wakala 
Profit) calculated in accordance with terms set out in 
the Wakala Deposit Form

قبــل  إنهــاءه  أو  االســتثمار  تصفيــة  المتعامــل  إذا طلــب   o
تاريــخ اســتحقاق االســتثمار ذي الصلــة فعندئــذ يجــوز للبنــك 
تصفيــة أو إنهــاء االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة يحــق للبنــك 
الحصــول علــى حافــز األداء )باإلضافــة إلــى أتعــاب الوكالــة( 
مــن أربــاح الوكالــة المحققــة فعليــا والــذي يحســب وفقــا 
ــة.  للشــروط المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج وديعــة الوكال

Fees & Charges األتعاب والرسوم
Available on the Bank’s website at the following link: 
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

متاح على الرابط التالي:
https://www.dib.ae/schedule -of-charges

Historical Profit Rates معدالت األرباح التاريخية
DIB cannot provide you with a fixed profit rate; however, 
historical profit rates are available through the sales staff 
at any DIB branch

ال يمكــن لبنــك دبــي اإلســالمي تقديــم معــدل أربــاح ثابــت، مــع 
ــاح لــدى موظفــي المبيعــات  ذلــك تتوفــر معــدالت تاريخيــة لألرب

فــي أي فــرع مــن فــروع البنــك.
Dormancy & Unclaimed Balances الحسابات الخامدة واألرصدة غير المطالب بها
• For the accounts that are classified as “Dormant”, at 

3 years plus 3 months (after sending notification to 
the Customer) from the date of the last transaction 
(financial or non-financial), account balance shall be 
placed under “Dormant Account Ledger” category at the 
Bank. Moreover, Customer’s address shall be considered 
as unknown if the Customer did not respond to the 
Bank’s notification by making a transactional action 
within 3 months of the notification

بالنســبة للحســابات المصنفــة علــى أنهــا "خامــدة"، فبعــد   •
ــة  ــة )مالي ــخ آخــر معامل مــرور 3 ســنوات و3 أشــهر مــن تاري
أو غيــر ماليــة( )وبعــد إرســال اإلخطــار بذلــك إلــى المتعامــل( 
ــة "ســجل الحســابات  ــد الحســاب تحــت فئ يجــب وضــع رصي
ــوان  ــك، ســيعتبر عن ــى ذل ــالوة عل ــك. ع ــدى البن الخامــدة" ل
المتعامــل غيــر معــروف لــدى البنــك فــي حــال عــدم رده 
علــى إخطــار البنــك بخصــوص إجــراء أي معاملــة خــالل 3 

ــخ اإلخطــار.  أشــهر مــن تاري

• For the accounts that are classified as “Dormant”, at 5 
years from the date of the last transaction (financial or 
non-financial), account balance shall be transferred to 
the “Unclaimed Balances Account – Dormant Accounts” 
held with the Central Bank of the UAE. Due charges (if 
any) shall be deducted prior to transferring net amount 
of a dormant account to the Central Bank of the UAE.

بالنســبة للحســابات المصنفــة علــى أنهــا "خامــدة"، فبعــد   •
مــرور 5 ســنوات مــن تاريــخ آخــر معاملــة )ماليــة أو غيــر 
ماليــة( يتــم تحويــل رصيــد الحســاب إلــى "حســاب األرصــدة 
غيــر المطالــب بهــا – الحســابات الخامــدة" لــدى المصــرف 
ــة المتحــدة. كمــا تُخصــم  ــة اإلمــارات العربي المركــزي لدول
الرســوم المســتحقة )إن وجــدت( قبــل تحويــل صافــي مبلــغ 
الحســاب الخامــدة إلــى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.
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Registering a Complaint تسجيل شكوى
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.

كيفية تقديم شكوى؟
أي فرع   •

مديــر عالقاتكــم المخصــص إذا تــم تعيينــه لحســابكم    •
المصرفــي

الخدمات المصرفية عبر الهاتف )2222 609 4 971+(   •
اإلنترنت والخدمات المصرفية للهاتف المتحرك   •

 Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني   •
نموذج شكوى عبر الموقع االلكتروني الخاص بنا   •

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

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

ســوف نتلقــى الشــكاوى الخاصــة بكــم فــي غضــون يومــي 
عمــل وسنســعى جاهديــن للــرد علــى شــكواكم فــي غضــون 

ــام عمــل فــي المتوســط 5 أي
Updating your Personal Details تحديث بياناتك الشخصية
In order to ensure that there is no interruption in the 
services being provided by the Bank, it is your responsibility 
to ensure that your Personal Details in the Bank’s records 
are always updated such as contact information, address, 
identification documents, visa/residency renewals 
along with other related documents. The update of such 
information can be done by visiting a DIB branch or through 
Online/Mobile Banking.

الشــخصية  لبياناتــك  الدائــم  التحديــث  ضمــان  عليــك  يجــب 
وعنــوان  اتصــال  بيانــات  مــن  البنــك  ســجالت  فــي  المســجلة 
مــع  للتأشــيرة/اإلقامة  وتجديــدات  ثبوتيــة  ومســتندات 
المســتندات األخــرى ذات الصلــة، وذلــك لضمــان تواصــل الخدمــات 
التــي يقدمهــا البنــك لــك دون انقطــاع. يمكــن تحديــث تلــك 
ــي اإلســالمي أو  ــروع بنــك دب ــرع مــن ف ــارة أي ف المعلومــات بزي
ــف  ــى الهات ــى شــبكة اإلنترنت/عل ــة عل ــر الخدمــات المصرفي عب

المتحــرك. 
Product Comparisons/Alternatives المنتجات المقارنة/بدائل المنتج
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. 

يمكــن مقارنــة هــذا المنتــج بمنتجــات الودائــع التاليــة، ولمزيــد 
مــن التفاصيــل بخصــوص المنتجــات المذكــورة أدنــاه فيرجــى 
الرجــوع إلــى بيــان الحقائــق الرئيســية الخاصــة بتلــك المنتجــات 

علــى الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســالمي. 
• Retail Wakala Deposit
• Recurring Wakala Deposit
• Advance Wakala Deposit

وديعة الوكالة لألفراد.   •
وديعة وكالة متكررة.   •

وديعة الوكالة المدفوعة مقدًما.  •

Customer Acknowledgement إقرار المتعامل
I/We acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I/We also acknowledge that I/we 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/We acknowledge 
and agree that the provision of any banking services which 
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.

أقر\نقــر باســتالم وفهــم بيــان الحقائــق األساســية هــذا، كمــا أقــر\
نقــر بأنني\بأننــا قــد فهمت\فهمنــا ميــزات المنتــج أو الخدمــة، 
وتســعيرتها، ومزاياهــا ومخاطرهــا والرســوم المرتبطــة بهــا 
ــوارد والمفصــل  ــه علــى النحــو ال وحقــوق المســتهلك والتزامات
أي  بــأن  وأوافق\نوافــق  أقر\نقــر  األساســية.  الحقائــق  بيــان  فــي 
خدمــة مصرفيــة يتــم تقديمهــا ســتكون وفًقــا لتقديــر بنــك دبــي 
ــا  ــع الشــروط واألحــكام المعمــول به اإلســالمي وتخضــع لجمي
ــة لبنــك  ضمــن الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفي

دبــي اإلســالمي، والتــي قــد يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر.

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

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 اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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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

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 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 
ــا أو  بتنفيــذ طلــب المتعامــل. ال تشــكل هــذه الوثيقــة )1( عرًض
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. 

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