HOME FINANCE

التمويل العقاري

KEY FACT STATEMENT | PRODUCTS

بيان الحقائق األساسية | المنتجات
شــكل بيــان الحقائــق األساســية الماثــل عرضــا مــن بنــك
ِّ
ال ي ُ
دبــي اإلســامي؛ غيــر أن الغــرض مــن تقديمــه إليكــم يتمثــل
فــي إعالمكــم بالجوانــب األساســية لعــروض منتجاتنــا.
وسيســاعدكم هــذا البيــان علــى فهــم المنتــج واتخــاذ قــرار
مــدروس مــن خــال مقارنــة المزايــا األساســية مــع عــروض
البنــك األخــرى ذات الصلــة بالمنتجــات المماثلــة .صــدر هــذا
البيــان فــي _________________

This Key Facts Sheet Statement is NOT an offer from DUBAI
ISLAMIC 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 is issued on
Definition

التعريفات
تشــير الكلمــات "أنــت" أو "الخــاص بــك" أو "المســتهلك" أو
"العميــل" الــى (ويقصــد بهــا) "المتعامــل" .وتشــير الكلمــات
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســامي ش م
ع ،شــركة مرخصــة ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســامي"
أو "البنــك" و  /أو "مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع"
لــه فــي حــال تــم تقديــم أي خدمــات مــن قبــل أحــد الشــركاء
التابعيــن لبنــك دبــي اإلســامي بموجــب الشــروط واألحــكام
العامــة للخدمــات المصرفيــة اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي
(حســب مقتضــى الحــال )

"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).

PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES

وصف ومزايا المنتج

تعريــف ومزايــا •

يعتمــد التمويــل العقــاري مــن بنــك دبــي
اإلســامي (المنتــج الرئيســي) على أحكام
اإلجــارة .بموجــب هــذا المنتــج يشــتري
بنــك دبــي اإلســامي عقــارًا ســكنيًا أو
حصــة شــائعة منــه (العقــار) مــن بائــع
خارجــي أو المتعامــل ومــن ثــم يؤجرهــا
للعميــل لمــدة معينــة علــى أســاس
اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك .وعنــد إتمــام
فتــرة التأجيــر بنجــاح ،يكــون بنــك دبــي
اإلســامي مــن خــال تنفيــذ المتعامــل
لتعهــد البيــعُ -ملزمــا ببيــع العقــار إلــى
المتعامــل لقــاء قيمــة اســمية.

)• DIB Property Finance (main product
is based on the principles of Ijara.
Definition
Under this product DIB will purchase
and Features
a residential property or an undivided
share thereof (the Property) from a
third party seller or the Customer and
then lease the same to the customer
for a certain period of time on Ijara
Muntahiya bittamleek basis. At the
successful completion of the lease
period, DIB upon exercise of the sale
undertaking by the customer will be
obliged to sell the Property to the
customer for a nominal value.

•

تظــل ملكيــة العقــار مــع بنــك دبــي
اإلســامي طــوال فتــرة التمويــل غيــر أنــه
يجــوز بقــاؤه مســجال ً باســم المتعامــل.
ومــع ذلــك ،يظــل العقــار مرهونــا لــدى
دائــرة األراضــي واألمــاك لصالــح بنــك دبــي
اإلســامي علــى ســبيل الضمــان.

• The Property will be owned by DIB
throughout the financing period but
may remain registered in the Customer’s
name. However, the Property will remain
mortgaged with the land department in
favour of DIB as a security.

•

يكــون بنــك دبــي اإلســامي ،بوصفــه
مالــك العقــار ،مســؤوال ً عــن كافــة مخاطــر
ومزايــا ملكيــة العقــار؛ ومــع ذلــك ،يجــوز
للبنــك تعييــن المتعامــل كوكيــل
خدمــات لــه للقيــام ببعــض واجبــات
الملكيــة مثــل اســتصدار غطــاء تكافلــي
وغيــر ذلــك بالنيابــة عــن البنــك بموجــب
اتفاقيــة وكالــة الخدمــات.

• DIB, being the owner of the Property,
will be responsible for all ownership
risks and rewards of the Property,
however it will appoint the Customer
as Service Agent to perform some of
the ownership duties such as obtaining
Takaful cover etc. on behalf of the Bank
under a service agency agreement.

منتــج اإلجــارة

Ijara Product
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نسبة الربح

•

تبــدأ معــدالت الربــح (األجــرة) لهــذا النــوع من
المنتجــات مــن  %2.49ســنويًا وتصــل إلــى
 %9.00بحســب نــوع المنتــج ونــوع العقــار
(تجــاري أو ســكني) ومبلــغ التمويــل
الممنــوح فيمــا يتعلــق بالقيمــة الســوقية
للعقــار.

• The Profit Rate (Rental) for this type of
Product starts from 2.49% per Annum
and goes up to 9.00% depending upon
the Product type, the type of the
property (Commercial or residential) and
the amount of Finance availed in relation
to the market price of the property.

•

يتكــون معــدل األجــرة مــن عنصريــن همــا
معــدل اإليبــور  +الهامش/الفــرق  ،ويتغيــر
معــدل اإليبــور وفقــا لمعــدل فتــرات
مراجعــة األربــاح المحــدد ،ومــع ذلــك ،يظــل
الهامش/الفــرقثابتــاطــوالمــدةالتمويــل.

• Your Rental rate has two components
EIBOR + Margin/Spread, the EIBOR
changes based on the rate review
frequency set however, the margin/
spread remains fixed for the Finance
Term.

•

هنالــك عــدة فتــرات لمراجعــة األربــاح لهــذا
النــوع مــن المنتجــات وهــي على الشــكل
التالــي:

• There are different rate frequencies
available for this type of Products which
are as Follows:

•

علــى ســبيل المثــال ،فــي حالــة اختياركم
لمعــدل ربــح متغيــر مرتبــط بمؤشــر اإليبور
لـــ  3أو  6أشــهر أو  12شــهرًا مــع هامــش
ٍ
عندئــذ يتــم مراجعــة
ثابــت طــوال المــدة،
معــدل الربــح الخــاص بكــم كل  3أو 6
أشــهر أو  12شــهرًا (حســب اختياركــم)
ـدد مقابــل الهامــش الثابــت  +معــدل
ويُحـ َّ
اإليبــور لـــ  3أو  6أشــهر أو  12شــهرًا .يتــم
الحصــول علــى معــدل اإليبــور الثابــت
للفتــرة المعنيــة قبــل شــهر واحــد مــن
فتــرة األجــرة المقبلــة .يتــم نشــر معــدالت
الربــح هــذه مــن ِقبــل مصــرف اإلمــارات
العربيــة المتحــدة المركــزي ويمكنكــم
االطــاع عليــه مــن خــال زيــارة الموقــع
اإللكترونــي لمصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي www.centralbank.ae

• For example, if you have Chosen Variable
Rate Linked to 3, 6 or 12 Month EIBOR
with fixed margin for life. Your rate will
be reviewed every 3, 6 or 12 months
(depends on your selection) and be set
at the fixed margin + the 3, 6 or 12
month EIBOR. The EIBOR fixed for the
period, is taken one month prior to the
next lease period. This rate is published
by CB UAE and you can see and read it in
the website of UAE Central Bank www.
centralbank.ae

•

فــي حــال اختياركــم معــدل ربــح ثابــت،
فــإن معــدل الربــح الخــاص بكــم يظــل ثابتــا
طــوال فتــرة التمويــل بأكملهــا.

• If you have chosen Fixed Rate, your
rate will remain fixed for entire finance
period.

•

وفــي حــال اختياركــم معــدل ربــح ثابــت
بشــكل مبدئــي ،فــإن معــدل الربــح الخــاص
بكــم يظــل ثابتــا لمــدة  5|4|3|2|1ســنوات
حســب اختياركــم .كمــا يمكنكــم اختيار
أي معــدل إيبــور لفتــرات مراجعــة الربــح
ســواء كان  12|6|3شــهر ،وتتــم إضافــة
 10نقــاط أســاس أو  20نقطــة أســاس إلــى
الهامــش الخــاص بكــم فــي حالــة تحديــد
فتــرات مراجعــة كل  6أو  12شــهر علــى
التوالــي.

• If you have chosen Introductory Fixed
Rate your Rate will remain fixed for
1|2|3|4|5 years as per your choice of
Fixed period. You can choose any EIBOR
frequency with 3|6|12 month review
period, additional 10bps or 20bps will
be added to your margin in case 6 or 12
month review is selected respectively.

حــدد الحــد األدنــى لمعــدل الربــح
َّ
يُ
لتســهيالتكم التمويليــة والــذي لــن
ينخفــض عنــه معــدل الربــح الخــاص بكــم.
يختلــف الحــد األدنــى لمعــدل الربــح ويرجــع
علــى اختيــار المتعامــل للمنتــج.

There will be a Minimum Floor Rate set
on your Finance facility below which
your rate will not fall. The minimum rate
varies and depends upon the Product
selected by the Customer.

Profit Rate
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الرسوم
المطبقة
ُ

•

يُطبــق علــى هــذا المنتــج رســوم الدراســة
االئتمانيــة وإعــداد الوثائــق والتــي يتــم
احتســابها علــى أســاس مبلــغ التمويــل
الــذي يحصــل عليــه المتعامــل .يبلــغ الحــد
المطبقــة علــى أي منتــج
األدنــى للرســوم ُ
 -/5,250درهمــا (شــاملة ضريبــة القيمــة
المضافــة) وبحــد أقصــى  -/105,000درهم
(شــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة) .وســوف
يتــم إبالغكــم بهــذه الرســوم فــور حصــول
البنــك علــى تفاصيــل التمويــل الفعليــة
للعقــار الخــاص بكــم.

• There is a Due Diligence and
documentation Fee applicable to this
Product which is calculated on the
Finance Amount being availed by the
Customer. The Minimum Fee applicable
to any Finance is AED 5,250/- (VAT
Inclusive) and the Maximum Fee is AED
105,000/- (Inclusive of VAT). This fee
will be communicated to you once the
Bank has the actual Finance details of
your Property.

•

لالطــاع علــى كافــة الرســوم التــي
قــد يتعيــن عليكــم دفعهــا أثنــاء فتــرة
التمويــل ،يُرجــى التفضــل بزيــارة الموقــع
اإللكترونــي للبنــك:

• All the applicable Fee that you might
have to pay during the Finance term
are available for your reference on the
Bank's Website at: https://www.dib.
ae/docs/default-source/schedule-ofcharges/dib-homefinance-schedule-ofcharges.pdf

https://www.dib.ae/docs/default-source/
 s c h e d u l e - o f - c h a r g e s / d i b - h o m e finance-schedule-of-charges.pdf
توضيــح القســط الشــهري المتســاوي (القســط الشــهري
المتســاوي) باإلضافــة إلــى التكاليــف األساســية األخــرى ذات الصلــة
قيمة العقار
مبلغ التمويل:
معدل الربح (الهامش =  + 2.135%معدل
اإليبور لـ 3أشهر = )0.35500%
الدفعة المقدمة من المتعامل

EQUAL MONTHLY INSTALLMENT (EMI) ILLUSTRATION
WITH OTHER KEY ASSOCIATED COSTS

-/1,250,000
درهم إماراتي

AED
1,250,000/-

Property Value

-/1,000,000
درهم إماراتي

AED
1,000,000/-

Finance Amount

%2.49

2.49%

-/250,000
درهم إماراتي

AED
250,000/-

نسبة التمويل-إلى-القيمة (85%
للمواطنين اإلماراتيين و 80%للوافدين)

%80

القسط الشهري المتساوي االسترشادي*
(األقساط الشهرية شاملة للتأمين
التكافلي على الحياة)

 -/4,647درهم
إماراتي

80%

*هــو عبــارة عــن مبلــغ يعــادل معــدل الربــح مضروبــا فــي المبلغ المســتحق
فــي أي فتــرة ســداد مضروبــا فــي عــدد األيــام فــي فتــرة التأجيــر مقســومًا
علــى .360

مدة التمويل بالشهور

AED 4,647/-

300

300

AED 10,500/-

رسوم الدراسة االئتمانية وإعداد الوثائق
(شاملة  5%ضريبة القيمة المضافة)

-/10,500

رسوم التقييم (إلمارة دبي) ،قد يتغير
المبلغ حسب اإلمارة الكائن بها العقار

 -/2,500درهم
إماراتي

AED 2,500/-

 -/166درهم
إماراتي

AED 166/-

 415.63درهم
إماراتي

AED 415.63

األجرة التكميلية بنسبة %0.03325
سنويًا من قيمة العقار

Profit Rate (Margin = 2.135% + 3M
)EIBOR = 0.35500%
Down Payment from Customer
Finance-to-Value (85% For UAE
)NATIONALS & 80% FOR EXPATS
Indicative EMI* (Monthly Installments
)Including Life Takaful

*An amount equal to the sum of the Profit Rate multiplied by the
Outstanding Amount in a payment Period multiplied by the number of
days in that Lease Period divided by 360.

درهم إماراتي

التأمين التكافلي على الحياة بنسبة
 0.03%في الشهر (متوسط المبلغ في
الشهر)

Applicable
Fees

Tenor in Months
Due Diligence and documentation Fee
)(includes 5% VAT
Evaluation Fee (For Dubai), amount may
vary as per the Emirate where property
is located
Life Takaful @ 0.03% Per Month
)(Average Amount Per Month
Supplementary Rental @ 0.03325% Per
Annum of Property Value
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Note:

مالحظة:

•

معــدل الربــح المشــار إليــه فــي المثــال أعــاه يســتند إلــى
هيــكل األجــرة المتغيــرة ،حيــث إن الهامــش يظــل ثابتــا
طــوال مــدة التســهيالت التمويليــة العقــاري بينمــا يتغيــر
معــدل الربــح المعــروض بيــن البنــوك فــي اإلمــارات (معــدل
اإليبــور) بصفــة دوريــة بحســب الفتــرة الزمنيــة المختــارة
لمراجعــة معــدل اإليبــور.

• The rate mentioned in the above example is based on
variable rent structure, where the margin will remain
fixed for the tenor of the Home Finance facility while
the Emirates Interbank Offered Rate (EIBOR) will vary
periodically based on the EIBOR frequency selected.

•

أي تغييــر يطــرأ علــى معــدل اإليبــور ســيكون لــه تأثيــر علــى
معــدل األجــرة المعنيــة لفتــرة المراجعــة والتــي قــد تزيــد
أو تنقــص مــن أقســاطكم الشــهرية الواجــب دفعهــا إلــى
البنــك.

• Any change in EIBOR will have an impact on the rental
rate for that review period which may increase or
decrease of your monthly installments payable to the
bank.

•

يتكــون قســطكم الشــهري المتســاوي (القســط الشــهري
المتســاوي) مــن عنصريــن همــا األجــرة الثابتــة (المبلــغ
األســاس) واألجــرة المتغيــرة (األربــاح) .وفــي حــال طــرأ أي
تغييــر علــى معــدل اإليبــور ،فإنــه ال ذلــك التغييــر ال يطــرأ إال
علــى عنصــر األجــرة المتغيــرة الخــاص بكــم.

• Your monthly Equal Monthly Installment (EMI) has two
components i.e. Fixed Rental (Principal Amount) and
Variable Rental (Profit Amount), In case of any of any
change in EIBOR only your variable Rental component
will change.

•

علــى ســبيل المثــال ،بموجــب التوضيــح أعــاه ،عنــد زيــادة
معــدل اإليبــور مــن  %0.35500إلــى  %0.50000فــإن معــدل
األجــرة الجديــد الخــاص بكــم يصبــح ( %2.635الهامــش =
وبنــاء
 + %2.135معــدل اإليبــور لـــ  3أشــهر = .)%0.50000
ً
عدلــة تصبــح القيمــة الجديــدة للقســط
الم َّ
علــى نســبة الربــح ُ
الشــهري المتســاوي الخــاص بكــم  4,721درهمــا (بزيــادة
قدرهــا  74درهمــا علــى الدفعــة الشــهرية تقريبــا).

• As an example, in the above illustration, in case the
EIBOR increases from 0.35500% to 0.50000% your new
rental rate will become 2.635% (Margin = 2.135% + 3M
EIBOR = 0.50000%). Your new EMI based on the revised
profit rate will be AED 4,721 (approx.. an increase of AED
74 monthly payment).

•

بالنســبة لحــاالت اإلجــارة اآلجلــة (قيد اإلنشــاء) ،يُطبــق التوضيح
المشــار إليــه أعــاه عنــد اســتكمال العقــار وتســليمه إليكم.
ومــع ذلــك ،وفــي أثنــاء الفتــرة التــي يظــل فيهــا العقــار قيــد
اإلنشــاء ،تُطبــق البنــود الــواردة أدنــاه:

• For Forward Ijara (under-construction) cases, above
illustration will apply once the property is ready and
handed over to you. However, during the underconstruction period, the below will apply:

 oال تُدفــع إال األجــرة المقدمــة (العنصــر المتغيــر فقــط) فــي
حيــن أن المبلــغ األصلــي ال ينخفــض .وتحتســب األجــرة
المقدمــة علــى مبلــغ التمويــل المتراكــم.

o Only Advance Rental (variable component only) to
be paid whilst principal amount does not decrease.
Advance Rental is calculated on the accumulated
finance amount.

 oالتأميــن التكافلــي علــى العقــار ليــس مطلوبــا أثنــاء
الفتــرة التــي يظــل فيهــا العقــار قيــد اإلنشــاء.
 oالتأميــن التكافلــي علــى الحيــاة مطلوبــا أثنــاء الفتــرة
التــي يظــل فيهــا العقــار قيــد اإلنشــاء.

o No Property Takaful applicable during the underconstruction period
o Life Takaful is applicable during the under-construction
period

تعريــف ومزايــا •

يُســتخدم هــذا المنتــج لتمويــل أعمــال
بنــاء وتأجيــر عقــار موصــوف فــي الذمــة
بالكامــل .وفقــا لهــذا المنتــج ،يلتــزم
بنــك دبــي اإلســامي بضمــان إنشــاء
العقــار الموصــوف فــي الذمــة بموجــب
عقــد اســتصناع وتســليم عقــار مكتمــل
أصــوال ً إلــى المتعامــل لالنتفــاع بــه بموجــب
هيــكل اإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة.

Forward Ijara • This product is used for financing the
Product
construction and leasing of a fully
described property. Under this product,
Definition
DIB will be obliged to procure the
and Features
construction of the described property
under an Istisna contract and deliver
the duly completed property to the
Customer for utilization under a forward
lease structure.

•

بعــد إنجــاز العقــار وتســليمه أصــوالً،
يحــول بنــك دبــي اإلســامي عقــد اإلجــارة
الموصوفــة فــي الذمــة إلــى عقــد إجــارة
منتهيــة بالتمليــك والــذي بمقتضــاه يقوم
بنــك دبــي اإلســامي ،فــي نهايــة فتــرة
اإلجــارة بنجــاح ،ببيــع العقــار إلــى المتعامل
مقابــل القيمــة االســمية.

• After the due completion and delivery
of the Property, DIB will convert the
forward lease contract to normal Ijara
Muntahiya Bittamleek, where at the end
of a successful Ijara, DIB will sell the
Property to the customer for a nominal
value.

منتــج اإلجــارة
اآلجلــة
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نسبة الربح

الرسوم
المطبقة
ُ

•

تبقــى ملكيــة العقــار بإســم بنــك دبــي
اإلســامي طــوال فتــرة التمويــل غيــر أنــه
يجــوز بقائــه مســجال ً باســم المتعامــل.
ومــع ذلــك ،يظــل العقــار مرهونــا لــدى
دائــرة األراضــي واألمــاك لصالــح بنــك دبــي
اإلســامي علــى ســبيل الضمــان.

• The Property will be owned by DIB
throughout the financing period but
may remain registered in the Customer’s
name. However, the Property will remain
mortgaged with the land department in
favour of DIB as a security.

•

يتحمــل بنــك دبــي اإلســامي ،بوصفــه
مالــك العقــار ،المســؤولية عــن كافــة
مخاطــر ومزايــا ملكيــة العقــار؛ ومــع
ذلــك ،يجــوز للبنــك تعييــن المتعامــل
كوكيــل خدمــات لــه للقيــام ببعــض
واجبــات الملكيــة مثــل اســتصدار غطــاء
تكافلــي وغيــر ذلــك بالنيابــة عــن البنــك
بموجــب اتفاقيــة وكالــة خدمــات.

• DIB, being the owner of the Property,
will be responsible for all ownership
risks and rewards of the Property,
however it shall appoint the Customer
as Service Agent to perform some of
the ownership duties such as obtaining
Takaful cover etc. on behalf of the Bank
under a service agency agreement.

•

تبــدأ معــدالت الربــح لهــذا النــوع مــن
المنتجــات مــن  %3.25ســنويًا وتصــل إلــى
 %6.99بحســب المنتــج ومبلــغ التمويــل
الممنــوح فيمــا يتعلــق بالقيمــة الســوقية
عــادة معــدل اإليبــور لـــ 6
للعقــار .ويُطبــق
ً
أشــهر علــى المعامــات قيــد اإلنشــاء مــع
فتــرات ربــع ســنوية لمراجعــة معــدالت
الربــح .

• The Profit Rate for this type of Product
starts from 3.25% per Annum and
goes up to 6.99% depending upon the
Product and the amount of Finance
availed in relation to the market price of
the property. Normally 6Month EIBOR
is applied for under construction cases
with a quarterly review frequency of
the rates.

•

يبــدأ المتعامــل خــال فتــرة أعمــال البنــاء
بدفــع األجــرة المقدمــة علــى حســاب األجرة.
ويعتمــد ذلــك علــى المبلــغ اإلجمالــي
الــذي دفعــه البنــك بموجــب االتفاقيــة
المطبــق
مضروبــا فــي معــدل الربــح
ُ
مضروبــا فــي عــدد األيــام خــال فتــرة دفــع
األجــرة المقدمــة مقســومًا علــى .360

• During the construction period the
Customer will start paying advance
rentals on account of rentals. This is
based on the aggregate amount paid by
the Bank under Agreement multiplied
by the Applicable Profit Rate multiplied
by the number of days in that Advance
Rental Payment Period divided by 360.

•

يُطبــق علــى هــذا المنتــج رســوم الدراســة
االئتمانيــة وإعــداد الوثائــق والتــي يتــم
احتســابها علــى أســاس مبلــغ التمويــل
الــذي يحصــل عليــه المتعامــل .يبلــغ الحــد
المطبقــة علــى أي منتــج
األدنــى للرســوم ُ
 -/5,250درهمــا (شــاملة ضريبــة القيمــة
المضافــة) وبحــد أقصــى  -/105,000درهــم
بنــاء
(شــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة)
ً
علــى قيمــة التمويــل.

• There is a due diligence and
documentation Fee applicable to this
Product Which is calculated on the
Finance Amount being availed by the
customer. The Minimum Fee applicable
to any Finance is AED 5,250/- (VAT
Inclusive) and the Maximum Fee is AED
105,000/-(Inclusive of VAT) depending
upon the Finance value.

•

ويُطبــق مبلــغ يســاوي  1%مــن المبلــغ
المســتحق  +ضريبــة القيمــة المضافــة أو
مبلــغ قــدره  -/10,000درهــم  +ضريبــة
القيمــة المضافــة (أيهمــا أقــل) فــي حــال
التســوية المبكــرة للتمويــل العقــاري
الخــاص بكــم .يحــق للبنــك فــرض هــذه
الرســوم علــى أن يتــم تحديــد المبلــغ
الفعلــي عنــد التســوية المبكــرة.

• A sum equal to 1% of the outstanding
amount + VAT or AED 10,000/- + VAT
(lower of the two) is applicable in case of
early settlement of your home finance.
The bank will be entitled to charge
these fees and the actual amount will be
decided at the time of early settlement.

Profit Rate

Applicable
Fees
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لالطــاع علــى كافــة الرســوم التــي
•
قــد يتعيــن عليكــم دفعهــا أثنــاء فتــرة
التمويــل ،يُرجــى التفضــل بزيــارة موقعنــا
https://www.dib.ae/docs/
اإللكترونــي:
default-source/schedule-of-charges/
dib-homefinance-schedule-of-charges.pdf
تعريف ومزايا
منتج المرابحة

التسوية
المبكرة

• All the applicable Fee that you might
have to pay during the Finance term
are available for your reference on our
Website at: https://www.dib.ae/docs/
default-source/schedule-of-charges/
dib-homefinance-schedule-of-charges.
pdf

•

يعتمــد هــذا المنتــج علــى هيــكل
المرابحــة حيــث يشــتري بنــك دبــي
بنــاء علــى طلــب المتعامــل،
اإلســامي،
ً
عقــارًا محــددًا ثــم يبيعــه للعميــل علــى
ـع ثابـ ٍ
ـت،
أســاس المرابحــة مقابــل ثمــن بيـ ٍ
علــى أن يُســدد علــى شــكل أقســاط وفقــا
للجــدول الزمنــي المتفــق عليــه.

• This product is based on Murabaha
structure where DIB, based on the
Customer’s request, purchases an
Definition
identified Property then sells it to
and Features
the Customer on Murabaha basis for
a fixed Murabaha sale price to be paid
in installments according to an agreed
schedule.

•

يتقــدم المتعامــل إلــى بنــك دبــي
اإلســامي بطلــب الحصــول علــى تمويــل
مرابحــة العقــار ويو ِّقــع علــى الطلــب
المعنــي باإلضافــة إلــى وثيقــة الوعــد
بالشــراء مــع تعهــد غيــر قابــل لإللغــاء
بشــراء العقــار مــن بنــك دبــي اإلســامي
فــور حصــول األخيــر علــى ملكيــة العقــار
المعنــي وحيازتــه.

• The Customer approaches DIB with a
request to avail Property Murabaha
financing and signs an application along
with a Promise to Purchase irrevocably
undertaking to purchase the Property
from DIB upon DIB’s obtaining the
title to and possession of the subject
Property.

•

وبنــاء علــى هــذا الوعــد ،يشــتري بنــك
ً
دبــي اإلســامي العقــار مــن المطــور أو
مــن مالكــه.

• Based on this promise, DIB will purchase
the Property from the developer or its
owner.

•

وبعــد الحصــول علــى ملكيــة العقــار
وحيازتــه ،يبيــع بنــك دبــي اإلســامي العقار
إلــى المتعامــل بموجــب توقيــع عقــد بيــع
مرابحــة لقــاء ثمــن البيــع مرابحــ ًة (الــذي
يتكــون مــن ثمــن التكلفــة علــى بنــك
دبــي اإلســامي والربــح المتفــق عليــه).
وبعــد ذلــك ،يســلم بنــك دبــي اإلســامي
حيــازة العقــار إلــى المتعامــل.

• After getting the title and possession
of the Property, DIB sells the same to
the Customer, by signing Murabaha
Sale contract for the consideration of a
Murabaha sale price (comprising DIB’s
cost price and the agreed profit). DIB
then physically delivers the possession
of the Property to the Customer.

•

يبــدأ المتعامــل فــي ســداد ثمــن البيــع
مرابحــ ًة وفقــا لألقســاط المتفــق عليهــا
وشــروط عقــد البيــع مرابحــ ًة.

• The Customer starts paying the
Murabaha Sale Price as per the agreed
instalments and terms of the Murabaha
Sale contract.

•

تــم هيكلــة التســهيل الممنــوح لكــم
وفــق صيغــة المرابحــة .وفــي حــال
كنتــم ترغبــون فــي التســوية المبكــرة
للتســهيل (تســوي ًة كليــ ًة أو جزئيــة) قبــل
تاريــخ القســط األخيــر ،فإنــه يمكــن للبنــك
ـاء علــى تعليمــات
وفــق تقديــره وحــده وبنـ ً
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي أن يعــرض عليكــم خصمــا
علــى عنصــر الربــح مــن المبلــغ المســتحق
للبنــك .

• Facility you availed is based on Murabaha
structure. In case you intend to pre)settle (full or partial pre-settlement
the facility before the final installment
date, the Bank, at its own discretion
and as per the CB UAE guidelines, may
offer a rebate on the outstanding profit
component of the amount due to the
bank.

Murabaha
Product

Early
Settlement
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إليكم مثال على الخصم التقديري:

يتــم احتســاب الخصــم التقديــري ،حســبما
يــراه البنــك ،علــى النحــو اآلتــي:
إجمالــي المبلــغ المســتحق لعنصــر الربــح =
 79,000درهــم

خصــم التســوية المبكــرة المقــرر االحتفــاظ بــه
مــن ِقبــل البنــك =  79,000درهــم × = %1
 790درهــم

ـكل مــا ســبق ســوى مثــال علــى ذلــك
وال يُشـ ِّ
وســيختلف الحســاب الفعلــي بحســب ثمــن
الشــراء المؤجــل المســتحق وقــت طلــب
التســوية المبكــرة وعنــد التســوية الفعليــة
للمبلــغ المســتحق.
نسبة الربح

الرسوم
المطبقة
ُ

الشروط
واألحكام
األساسية

Example for discretionary rebate:
The discretionary rebate, to the extent
considered by the Bank may be calculated
as follows:
Total outstanding amount of the profit
component = AED 79,000
Early settlement Rebate to be retained by
the bank = AED 79,000 x 1% = AED 790
The above is only an example and actual
calculation will vary depending on the
outstanding Deferred Purchase Price at
the time of pre-settlement request and
when the actual outstanding amount is
settled.

تكــون نســبة الربــح لهــذا النــوع مــن المنتجــات
ثابتــة طــوال مــدة التمويــل وتبــدأ مــن %4.49
ســنويًا وتصــل إلــى  %9.74بحســب المنتــج
ومــدة التســهيل (مــدة التمويــل) الحاصــل
عليــه.

The Profit Rate for this type of Product
is fixed for entire life of the finance and
starts from 4.49% per Annum and goes up
to 9.74% depending upon the Product and
the tenor (Financing Period) of Finance
availed.

Profit Rate

•

يُطبــق علــى هــذا المنتــج رســوم الدراســة
االئتمانيــة وإعــداد الوثائــق والتــي يتــم
احتســابها علــى أســاس مبلــغ التمويــل
الــذي يحصــل عليــه المتعامــل .يبلــغ
المطبقــة علــى أي
الحــد األدنــى للرســوم ُ
تمويــل  -/5,250درهــم (شــاملة ضريبــة
القيمــة المضافــة) وبحــد أقصــى -/26,500
درهــم (شــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة)
 -رســوم تُدفــع مــرة واحــدة.

• There is a due diligence documentation
Fee applicable to this Product Which
is calculated on the Finance Amount
being Availed by the customer. The
Minimum Fee applicable to any Finance
is AED 5,250/- (VAT Inclusive) and the
Maximum Fee is AED 26,500/-(Inclusive
of VAT) – one-time fees.

Applicable
Fees

•

ويُطبــق مبلــغ يســاوي  %1مــن المبلــغ
المســتحق  +ضريبــة القيمــة المضافــة أو
مبلــغ قــدره  -/10,000درهــم  +ضريبــة
القيمــة المضافــة (أيهمــا أقــل) فــي حالــة
التســوية المبكــرة لتمويلكــم العقــاري.
ـدد
يحــق للبنــك فــرض هــذه الرســوم ويُحـ َّ
المبلــغ الفعلــي عنــد التســوية المبكــرة.

• A sum equal to 1% of the outstanding
amount + VAT or AED 10,000/- + VAT
(lower of the two) is applicable in case of
early settlement of your home finance.
The bank will be entitled to charge
this fee and the actual amount will be
decided at the time of early settlement.

لالطــاع علــى كافــة الرســوم التــي
•
قــد يتعيــن عليكــم دفعهــا أثنــاء فتــرة
التمويــل ،يُرجــى التفضــل بزيــارة الموقــع
اإللكترونــي للبنــكhttps://www.dib.ae/ :
docs/default-source/schedule-of-charges/
dib-homefinance-schedule-of-charges.pdf

• All the applicable Fee that you might
have to pay during the Finance term
are available for your reference on the
Bank's Website at: https://www.dib.
ae/docs/default-source/schedule-ofcharges/dib-homefinance-schedule-ofcharges.pdf

القانــون واجــب التطبيــق واالختصــاص
القضائــي :تخضــع اتفاقيــة تســهيالت
التمويــل العقــاري والشــروط واألحــكام
األخــرى للقوانيــن ذات الصلــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــق مــا هــو
معمــول بــه فــي محاكــم دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة المختصــة طالمــا أن
هــذه القوانيــن ال تتعــارض مــع مبــادئ
الشــريعة اإلســامية ؛ وفــي حــال التعــارض،
ٍ
عندئــذ يُعمــل بمبــادئ الشــريعة
فإنــه
اإلســامية.

• The Governing Law and Jurisdiction
of court: The home finance facility
agreement and other terms and
conditions shall be governed by the
UAE relevant laws as applied by the
competent courts of the UAE to the
extent these laws do not conflict with
the principles of Sharia in which case
the principles of Sharia shall prevail.

•

Key
Terms and
Conditions
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•

تتوفــر الشــروط واألحــكام التفصيليــة
علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن
خــال زيــارة الرابــط المذكــور أدنــاهhttps:// :
www.dib.ae/terms-and-conditions

• Detailed Terms & Conditions are
available on the Bank’s website at the
following link: https://www.dib.ae/
terms-and-conditions
WARNINGS

تحذيرات

•

يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات
تطلبونهــا فــي حــال عــدم االلتــزام باإلجــراءات الالزمــة؛ أو إذا
كانــت المعلومــات أو البيانــات غيــر صحيحــة أو مخالفــة
للقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

• The Bank may refuse to execute any requests,
instructions or services requested by you if you fail
to comply with the necessary procedures; or if the
information or data are incorrect or are in violation of the
applicable laws in the United Arab Emirates.

•

تُطبــق رســوم مختلفــة علــى تســهيالتكم التمويليــة فــور
حصولكــم علــى التمويــل العقــاري من بنك دبي اإلســامي.
وتشــمل هــذه الرســوم ،مــن بيــن رســوم أخــرى ،رســوم
الســداد المبكــر فــي حالــة رغبتكــم فــي إنهــاء التســهيالت
التمويليــة قبــل إتمــام فتــرة التمويــل .وســوف تتحملونهــا
أيضــا فــي حــال عــدم تنفيــذ تعليمــات الدفــع الخــاص بكــم.

• There are various charges which will be applicable on
your Finance facility once you avail DIB Home Finance
from us. These charges among other charges include
Early Settlement Charge in case you wish to terminate
the Finance facility prior to the completion of Finance
term. Also, you will be charged in case your payment
instrument is dishonored.

•

شــكل قســط التأميــن التكافلــي علــى الحيــاة جــزءًا
ِّ
يُ
مــن أقســاطكم الشــهرية المتســاوية (القســط الشــهري
المتســاوي) ،وبمــا أنــه يمثــل متوســط المبلــغ ،فــإن تســوية
أي فــارق فــي المبلــغ ،ســوف يتــم دفعــه مــن قبــل البنــك
إلــى مــزود خدمــة التكافــل ،أمــا المبلــغ المفوتــر شــهريًا
فــي القســط الشــهري المتســاوي ،فإنــه يتراكــم فــي
حســابكم الثانــوي ويمكنكــم ســداده فــي أي وقــت فــي
تاريــخ التســوية الكاملــة أو قبــل ذلــك .يتــم اإلبــاغ عــن أي
مبلــغ مســتحق فــي الذمــة لشــركة االتحــاد للمعلومــات
االئتمانيــة .علــى أيــة حــال ،يتــم تحصيــل التأميــن التكافلــي
علــى العقــار ســنويًا .يحــق لكــم اختيــار تأميــن جماعــي
مــن شــركة ســامة (التأميــن التكافلــي علــى الحيــاة) ومــن
شــركة أورينــت يــو ان بــي تكافــل (التأميــن التكافلــي علــى
العقــار) المقــدم مــن بنــك دبــي اإلســامي ،عــدا عــن ذلــك
فإنــه يمكنكــم اختيــار أي مــزود تكافــل إســامي للتأميــن
علــى كل مــن الحيــاة والعقــار.

• Life Takaful Contribution is part of your Equal Monthly
Installment (EMI), since it is an average amount the
adjustments for any difference in the amount paid to
Takaful Service provider by the Bank and the amount
billed in monthly EMI is accumulated in your secondary
account which can be paid by you at any time on or
before full settlement of the Finance. Any due amount
gets reported to AECB. However, Property Takaful is
collected on yearly basis. You have the option to choose
group coverage From SALAMA (Life Takaful) and Orient
UNB Takaful (Property Takaful) offered by DIB or else you
can choose any Islamic Takaful provider for the coverage
of both Life and Property.

•

فــي حالــة عــدم قيامكــم ألي ســبب مــن األســباب بســداد
قســطين متتالييــن بعــد إخطاركــم بصــورة كتابيــة بضــرورة
االلتــزام بالســداد خــال أربعــة عشــر ( )14يومــا ،عندئـ ٍـذ تصبــح
كافــة األقســاط المتبقيــة مســتحقة وواجبــة الســداد علــى
دفعــة واحــدة ويتعيــن عليكــم ســدادها بموجــب ذلــك.

• If you fail to pay two consecutive installments for any
reason after being notified in writing to pay within
fourteen (14) days, all the remaining installments shall
fall due and payable in one single payment and you shall
pay them accordingly.

•

قــد يســتغرق تمويــل عقاركــم الحالــي أو شــراؤه مــن أي
بنــك آخــر وقتــا أطــول حتــى يتــم تنفيــذه وقــد يترتــب عليــه
المزيــد مــن الفوائد/األربــاح للبنــك الــذي تتعاملــون معــه
حاليــا.

• Financing your existing property or purchase from other
bank may take longer to be executed and may result in
paying more interest/profit to your existing bank.
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•

فــي حــال عــدم االنتظــام فــي ســداد مدفوعاتكــم ،فقــد
تفقــدون حيــازة العقــار الــذي يمولــه بنــك دبــي اإلســامي.
وفــي حــال التخلــف عــن الســداد ،يقــوم البنــك بإبــاغ شــركة
االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة عــن أي تقصيــر أو تأخيــر فــي
الســداد ممــا قــد يؤثــر علــى تاريخكــم االئتمانــي .وفــي
حــال إخفاقكــم فــي ســداد األقســاط فــي مواعيــد اســتحقاق
دفعهــا المحــددة فــي اتفاقيــة التمويــل المعنيــة وفــي حالــة
إخفاقكــم ألي ســبب مــن األســباب فــي ســداد قســطين بعــد
إخطاركــم بصــورة كتابيــة بضــرورة الســداد خــال أربعة عشــر
( )14يومــا ،عندئـ ٍـذ تصبــح كافــة األقســاط المتبقيــة مســتحقة
وواجبــة الســداد فــورًا علــى دفعــة واحــدة وينبغــي عليكــم
ســدادها بموجــب ذلــك .مــن المحتمــل أن يحــد التقييــم
الســلبي الصــادر عــن وكالــة المعلومــات االئتمانيــة مــن
قدرتكــم فــي الحصــول علــى أي تمويــل فــي المســتقبل.

• If you do not keep up your payments, you may lose
possession of the property financed by DIB. In the event
of default, the Bank will report any default or payment
delays to AECB which may impact your credit history. If
you fail to pay installments, when due and payable as
specified in the respective finance agreement and if you
fail to pay two (2) installments for any reason after being
notified in writing to pay within fourteen (14) days, all
the remaining installments shall immediately become
due and payable in one single payment and you must pay
them accordingly. A negative Credit Information Agency
rating because of non-payment will possibly limit your
ability to obtain financing in the future.

•

فــي حــال التخلــف عــن الســداد ،يتخــذ البنــك إجــراءات بمــا
فيهــا تدابيــر تحصيــل التمويــات والتــي تتضمــن التنفيــذ
علــى الضمانــات اإلضافيــة والمطالبــة بالضمانــات وإقامــة
اإلجــراءات القانونيــة ضدكــم أمــام المحاكــم المختصــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وفــي حالــة كان
حصولكــم علــى التمويــل العقــاري بموجــب تقديــم وديعــة
ثابتــة علــى ســبيل الضمــان ،فإنــه يجــوز للبنــك تصفيــة
وتســييل وديعتكــم الثابتــة فــي حــال تخلفكــم عــن ســداد
األقســاط.

• In case of default, the Bank will initiate actions including
financings collection measures involving collateral
securities and claim on guarantees and initiate legal
proceedings against you in the competent courts of
the UAE. In case the Home Finance availed by you by
providing a Fixed Deposit as security, the Bank may
liquidate your fixed deposit if you default the payment
of installments.

•

فــي حــال كنــت ضامنــا للتمويــل فإنــك تتحملــون وحــدك
المســؤولية عــن الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بالتســهيالت
التمويليــة إذا أخفــق مقــدم الطلــب األساســي (الشــخص
المســتفيد مــن التســهيالت التمويليــة) فــي الوفــاء
بالتزامــات الســداد بموجــب اتفاقيــة التمويــل.

• If you are a finance guarantor then you will be solely
responsible to meet the commitment which are
associated with the finance facility if the primary
applicant (the person availed the finance facility) fails
to meet the payment obligations under the finance
agreement.

•

يجــوز للموظــف المفــوض مــن ِقبــل البنــك زيــارة مــكان
عملكــم أو محــل إقامتكــم بموجــب موافقــة صريحــ ًة
منكــم أو بــإذن مــن المحكمــة.

• The Bank’s authorized employee may visit your place of
employment or your residence if expressed consent is
given by you or by permission of a court order.

•

أمنــح موافقتــي الكاملــة لبنــك دبــي اإلســامي علــى
مشــاركة بياناتــي مــع أالطــرف الثالــث بغــرض تقييــم
العقــار الــذي أود أن يمولــه بنــك دبــي اإلســامي نيابــة عنــي.

• I give express consent to Dubai Islamic Bank to Share
my provided data to Third Parties for the purpose of
Evaluating the Property that I would like Dubai Islamic
bank to Finance on my behalf.
?How to find the best deal for you

كيف يمكنكم الحصول على أفضل صفقة لكم؟

•

للحصــول علــى أفضــل صفقــة بالنســبة لكــم ،فمــن األهميــة
بمــكان االطــاع علــى منتجــات التمويــل العقــاري األخــرى
لبنــك دبــي اإلســامي أو عــروض البنــوك األخــرى ومقارنــة
نســب األربــاح والرســوم والمزايــا قبــل التقــدم بطلــب
الحصــول علــى التمويــل العقــاري .إن اختيــار التمويــل
العقــاري األفضــل بالنســبة لكــم قــد يحقــق لكــم توفيــرًا
فــي المــال .يتعيــن عليكــم طلــب بيــان الحقائــق األساســية
عنــد البحــث عــن تمويــل عقــاري مــن بنــوك أخــرى وذلــك
لمســاعدتكم فــي الحصــول علــى التمويــل العقــاري
المناســب لكــم.

• To obtain the best deal for you, it is important to check
’other DIB’s other Home Finance products or other Banks
offers and compare profit rates, fees and features before
you apply for a home finance. Choosing the best home
finance for you may save you money. You should request
Key Facts Statements when looking for a home finance
from other banks to help you find the home finance that
is right for you.
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Terms & Conditions

الشروط واألحكام

•

يتضمــن بيــان الحقائــق األساســية معلومــات متعلقــة بمنتج
التمويــل العقــاري لمســاعدتكم فــي مقارنة واختيار أنســب
تمويــل عقــاري لكــم.

• Key Facts Statement contains information about home
finance product to help you compare and select the most
appropriate home finance for you.

•

ـكل بيــان الحقائــق األساســية الماثــل عرضــا ائتمانيــا .إن
ال يُشـ ِّ
البنــك ليــس ُملزمــا بمنحكــم التمويــل العقــاري الموصوف
فــي بيــان الحقائــق األساســية الماثــل .ينبغــي عليكــم
تقديــم طلــب الحصــول علــى التمويــل والوفــاء بمعاييــر
األهليــة االئتمانيــة للبنــك قبــل أن نتمكــن مــن تحديــد مــا إذا
كنتــم مؤهليــن للحصــول علــى هــذا التمويــل.

• This Key Facts Statement is not an offer of credit.
The Bank is not obliged to provide you with the home
finance described in this Key Facts Statement. You will
need to apply for the finance and meet the Bank’s credit
suitability criteria before we can determine whether you
are eligible for this finance.

•

يُرجــى االطــاع علــى قســم التحذيــرات لإللمــام بتبعــات
اإلخفــاق فــي الوفــاء بشــروط وأحــكام البنــك.

• Please refer to the Warning Section for consequences in
the event of your failure to meet The Bank's terms and
conditions

•

لديــك خيــار أخــذ بطاقــة االئتمانيــة ســكني و فــي حــال
اختــرت اتخــاذ هــذا الخيــار ،فســيتم تزويــدك بجميــع مميزات
المتعلقــة لبطاقــة االئتمــان مــع جميــع الميــزات والرســوم
والتحذيــرات والشــروط واألحــكام مــن أجــل مســاعدتك فــي
ســداد مدفوعــات للتمويــل الســكني.

• You have the option of taking MyHome Credit Card in
case you select to take this option you will be provided a
key fact statement for Credit Card with all features, Fees,
Warnings and Terms & Conditions in order to assist you
with making payments for your Home Finance.

•

تُطبــق األســعار والرســوم والمصاريــف اعتبــارًا مــن تاريــخ
تقديــم بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل.

• The rates, fees and charges are applicable as at the date
of production of this Key Facts Statement.

•

ســوف يتغيــر المثال/المبلــغ الموضــح فــي بيــان الحقائــق
األساســية الماثــل فــي حالــة تغييــر معــدالت األجــرة والرســوم
والمصاريــف وفــي حــال اســتخدام نــوع تمويــل مختلــف أو
مــدة تمويــل أخــرى أو مبلــغ تمويــل آخــر.

• The example/amount shown in this Key Facts Statement
will change if rental rates, fees and charges change
and if a different finance type, finance term or finance
amount is used.

•

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر وتعديــل هــذه الشــروط
واألحــكام أو عــروض الخدمــات والمنتجــات حســبما يوجبــه
القانــون أو يتطلبــه مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي أو تقتضيــه سياســة البنــك وذلــك بعــد تزويدكــم
بإخطــار مســبق مدتــه ( )60يومــا.

• The Bank shall reserve the right to change and modify
’these terms and conditions or the services and products
offers as required by the law or the Central Bank of UAE
or Bank policy after serving a prior notice of 60 days to
you.

•

يطبــق بنــك دبــي اإلســامي سياســة صارمــة للحفــاظ علــى
ســرية وحمايــة بياناتكــم.

• Dubai Islamic Bank (DIB) has a strict policy of keeping
your information secret and secure.

•

فــي حالــة الموافقــة علــى التمويــل ،ســوف يزودكــم بنــك
دبــي اإلســامي بنســخة مــن العقــد لقراءتهــا ومنحكــم
مهلــة كافيــة للمراجعــة قبــل توقيعــه.

• If the finance is approved, Dubai Islamic Bank (DIB) will
provide you with a copy of the contract to read and with
appropriate time to review before signing it.

•

ال يُســمح للبنــك بتقاضــي أربــاح علــى األربــاح المتراكمــة
وذلــك وفقــا للبنــد  3مــن المــادة ( )121مــن المرســوم
بقانــون اتحــادي رقــم ( )14لســنة  2018فــي شــأن المصــرف
المركــزي وتنظيــم المنشــآت واألنشــطة الماليــة.

• The bank is not permitted to charge profit on accrued
profit in accordance with the Article (121), Clause 3 in
Decretal Federal law No. (14) of 2018, Regarding the
Central Bank & Organization of Financial Institutions and
Activities

•

تخضــع اتفاقيــة التســهيالت التمويليــة والشــروط واألحــكام
األخــرى للقوانيــن ذات الصلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وفقــا لمــا هــو معمــول بــه فــي محاكــم دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المختصــة طالمــا أن هــذه
القوانيــن ال تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة؛ وفــي حــال
ٍ
عندئــذ يُعمــل بمبــادئ الشــريعة.
التعــارض ،فإنــه

• The finance facility agreement and other terms and
conditions shall be governed by the UAE relevant laws
as applied by the competent courts of the UAE to the
extent these laws do not conflict with the principles
of Sharia in which cases the principles of Sharia shall
prevail.

•

هــذا المنتــج متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية ،يُرجــى زيــارة
الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســامي لمعرفــة المزيــد
مــن التفاصيــل فــي هــذا الشــأن www.dib.ae

• This is a Sharia compliant product, please visit DIB
website for more details www.dib.ae
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•

تتوفــر الشــروط واألحــكام العامــة بشــكل تفصيلــي علــى
الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن خــال زيــارة الرابــط المذكور
أدنــاهhttps://www.dib.ae/terms-and-conditions :

•

فــي حــال رغبتكــم فــي دمــج تســهيالتكم التمويليــة
الحاليــة أو أردتــم إعــادة التمويــل ،فــإن البنــك ســوف يقــدم
لكــم مقارنــة لمنهجيــة الحســاب المســتخدمة مــع إجمالي
األجــرة المقــررة طــوال مــدة التســهيالت التمويليــة الجديــدة،
وذلــك قبــل توقيــع مســتندات التمويــل العقــاري الجديــد.

• Detailed General Terms & Conditions are available on the
Bank’s website at the following link:
https://www.dib.ae/terms-and-conditions
• In case you plan to consolidate your existing Finance
facility or opt for a re-financing, Bank will provide
comparison of the calculation methodology used and
the total rent to be charged over the tenor of the new
finance facility before signing the new Home Finance
documents.
How To Apply

كيفية تقديم الطلب
يُرجــى التفضــل بزيــارة موقــع البنــك  www.dib.aeللحصــول
علــى بيانــات االتصــال بالفــروع ومركــز االتصــال للتواصــل مــع
البنــك.

Please visit the Bank's website www.dib.ae for the contact
details on the branches and Call Centre for reaching out to
the Bank.
?How to lodge your complain to us

كيف يمكنكم تقديم شكواكم إلينا؟

During business hours:

خالل ساعات الدوام:
• مركز خدمة التمويل العقاري (دبي وأبوظبي)

)• Home Finance Service Center (Dubai & Abu Dhabi

• مدير العالقات المخصص لكم ،إذا تم تعيينه لحسابكم
وفي أي وقت:
• مركز االتصال بقسم التمويل العقاري ()800 4354
• الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
• عبر البريد اإللكترونيhome.finance@dib.ae :
• بواســطة البريــد :وحــدة إدارة الشــكاوى ،بنــك دبــي
اإلســامي ،ص.ب ،1080 :دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة

• If assigned to your account, your dedicated relationship
manager.
At any time:
)Home Finance Call Center (800 4354
Internet and Mobile Banking
E-mail: home.finance@dib.ae
By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic
Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE.

•
•
•
•

?What to expect

ما الذي يمكنكم توقعه؟
عند استالم شكواكم:

Upon receipt of your complaint:

ـر البنــك باســتالم شــكواكم خــال يوميــن عمــل
• ســوف يقـ ُّ
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو عبــر مكالمــة مســجلة.

• The Bank will acknowledge your complaint within 2
business days through Email or a recorded call.

• ســوف يســعى البنــك جاهــدًا للــرد علــى شــكواكم خــال
فتــرة تقديريــة قدرهــا ( )5أيــام عمــل فــي المتوســط.

• The Bank will strive to respond to your complaint within
an estimated average of 5 business days.
ACKNOWLEDGEMENT

إقرار
ـتلمت وفهمــت بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل.
ـر بأنــي اسـ
ُ
أقـ ُّ
وأقــر أيضــا بأننــي فهمــت ســمات المنتج/الخدمــة واألســعار
ُّ
والمزايــا والمخاطــر والتبعــات القانونيــة والرســوم وحقــوق
المتعامــل والتزاماتــه الــواردة تفصيــا ً فــي بيــان الحقائــق
الرئيســية.

I acknowledge the receipt of and understanding of this
Key Fact Statement. I also acknowledge that I understand
the product/service features, pricing, benefits, risks, legal
consequences, fees and Consumer’s rights and obligations
as detailed in the Key Fact Statement.

وأؤكــد أن المعلومــات المقدمــة فــي هــذا البيــان صحيحــة
أفــوض بنــك دبــي اإلســامي بالتحقــق مــن
ومكتملــة .كمــا
ِّ
المعلومــات المقدمــة فــي هــذا البيــان أو أي معلومــات أخــرى
متاحــة لــدى بنــك دبــي اإلســامي مــن أي مصــدر (مصــادر)
يــراه مناســبًا ،بمــا فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد أيــة تقاريــر
ائتمانيــة مــن أي وكالــة أو مكتــب للتصنيــف االئتمانــي .كمــا
أدرك بــأن بنــك دبــي اإلســامي غيــر ملــزم بمنحــي التمويــل
ـر بــأن أي تمويــل ممنــوح
بمجــرد تقديمــي طلــب التمويــل .وأقـ ُّ
يكــون وفــق تقديــر بنــك دبــي اإلســامي ومــع مراعــاة كافــة
المطبقــة والشــروط
شــروط وأحــكام اتفاقيــة التمويــل العقــاري ُ
واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي اإلســامي،
والتــي يجــوز تعديلهــا مــن حيــن آلخــر.

I confirm that the information provided in this Statement
is accurate and complete. I authorize Dubai Islamic Bank
(DIB) to verify the information provided herein or any other
)information available with DIB from whatever source(s
it considers appropriate, including specifically any credit
reports from any credit rating agency or bureau. I understand
that DIB is not obliged to provide me with finance solely on
the basis of the finance application. I acknowledge that any
finance provided shall be at DIB’s discretion and subject
to all applicable terms and conditions of Home Finance
agreement and DIB Banking Services General Terms and
Conditions, which may be revised from time to time.
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اسم المتعامل______________________________________________ :

___________________________________________ Customer Name:

_________Date: _____ /______ /

التاريخ_________ / ______ / _____ :

التوقيع______________________________________________________ :

___________________________________________________ Signature:
Disclaimer:

إخالء مسؤولية:
تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنك دبي اإلســامي ش.م.ع -
الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي .تم
تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية بهــدف
تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي يتــم
الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم العميــل المتعامــل للمنتجــات
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك
عرضــا أو
بتنفيــذ طلــب المتعامــل .ال تشــكل هــذه الوثيقــة ()1
ً
طلبًــا للتعامــل فــي أي منتــج يتــم الترويــج لــه ،أو ( )2مشــورة
قانونيــة ،أو ضريبيــة ،أو تنظيميــة ،أو ماليــة ،أو محاســبية ،أو
شــرعية .إن أي قــرار يتعلــق بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات
بنــك دبــي اإلســامي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل مســتقل
مــن قبــل العميــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند
العرض ذي الصلة أو أي مســتند قانوني آخر .يتحمل المتعامل
مســؤولية الرجــوع الــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو
الضريبييــن أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن.

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 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.
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لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي اإلسالمي على
الرقم  +971 4 609 2222أو بدال ً من ذلك ،تفضل بزيارة www.dib.ae

For general queries,
Please contact Al Islami Phone Banking Service on
+971 4 609 2222 or visit www.dib.ae

