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KEY FACTS STATEMENT – INVESTMENT PRODUCT FINANCE
Purpose of Finance

Investment in or personal use against Sukuk/Mutual Funds (including ETF)

Sharia Contract Type

Murabaha

Currency of Finance

AED/USD

Inter-Bank Rate*

EIBOR/LIBOR

Applicable Period (in Months)

3M, 6M, 12M

Profit Rate for Investment **

Applicable Period Inter-Bank Rate (based on currency of Finance) + 1.50% p.a.

Profit Rate for Personal Use **

Applicable Period Inter-Bank Rate (based on currency of Finance) + 2.75% p.a.

Profit Rate Type

Fixed

Profit Payment

Quarterly

Finance Amount

Minimum 500,000 (AED or equivalent)

Finance Payment

Bullet payment at maturity

Finance to Value (FTV) Ratio***

40-67% depending on the rating of Sukuk or nature of Mutual Funds/ETF

Purpose of Finance

Investment in Sukuk/Mutual Funds (asset backed) with regular income

Sharia Contract Type

Service Agency

Currency of Finance

AED/USD

Inter-Bank Rate*

EIBOR/LIBOR

Applicable Period (in Months)

12M- 36M

Profit Rate **

3M Inter-Bank Rate (based on currency of Finance) + 1.50% p.a.

Profit Rate Type

Floating

Profit Payment

Quarterly

Finance Amount

Minimum 500,000 (AED or equivalent)

Finance Payment

Bullet payment at maturity (unless extended by the Bank)

Finance to Value (FTV) Ratio***

40-67% depending on the rating of Sukuk or nature of Mutual Funds/ETF

Purpose of Finance

Investment in or personal use against Equities (Shares)

Sharia Contract Type

Murabaha

Currency of Finance

AED

Inter-Bank Rate*

EIBOR

Applicable Period (in Months)

3M, 6M, 12M

Profit Rate **

Applicable Period Inter-Bank Rate + 4.25% p.a.

Profit Rate Type

Fixed

Profit Payment

Quarterly

Finance Amount

Minimum 500,000 (AED or equivalent)

Finance Payment

Bullet payment at maturity

Finance to Value (FTV) Ratio***

25-50% based on liquidity threshold determined by the Bank

*Inter-Bank Rate may be replaced by an alternate rate which may be higher than the current rate.
**Applicable Customer Rate will be reflected in the Facility Letter.
***FTV will be determined by the Bank as per its internal methodology and reviewed and updated quarterly.
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Other Payments

Nature of Payment

Early Settlement

No additional amount

Donation Amount

Product of (Outstanding Amount) *(Days Outstanding /365)*(Profit Rate+2% p.a.)

Agent's Fee (one-time)

AED 15 (excluding VAT) payable to Agent under (Commodity) Murabaha

Sharia Structure

Murabaha:

Under a Murabaha contract, based on a promise obtained from you upfront, Bank purchases the
underlying assets and subsequently sells it to you at a sale price which is a combination of cost price
plus profit amount calculated with reference to profit rate. The sale price is payable by you during the
term of finance.

Service Agency:

Under the service agency, Bank appoints you as its service agent to manage underlying assets. These
underlying assets are purchased by the Bank. Income generated by the underlying assets to the extent
of expected profit rate is paid to the bank and excess is for you as incentive.

Key Terms And Conditions:
Finance

Facility amount provided by Dubai Islamic Bank PJSC (the Bank) to allow the Bank's Customer(s) either
to increase the magnitude of investment or to seek liquidity against existing investment for personal
use.

Collateral

Sukuk, Mutual Funds (including Exchange Traded Funds – ETF), Equities or any other approved
investment.

Finance to Value
(FTV)

Ratio of Finance amount to the market value of Collateral against which Finance is provided. E.g. If
assigned FTV is 50% for investment of AED 1 Million; the Bank will provide Finance of AED 500,000
to the Customer.

Margin Call

The FTV threshold at which Customer must make a cash payment or provide additional Collateral
acceptable to the Bank, within 5 business days of the Bank’s notice of a Margin Call, of sufficient value
to regularize the FTV back to the original FTV. If the Margin Call is not regularized within this time
period, the Bank may immediately accelerate, where applicable, all amounts due under the Finance,
and liquidate the investment.

Sell-Out

The FTV threshold at which the Bank may immediately liquidate the Collateral.
Approved FTV

FTV Thresholds

Price* at FTV

Margin Call

Sell-Out

Margin Call

Sell-Out

25%

55%

77.5%

45.4

32.3

40%

64%

82%

62.5

48.8

50%

70%

85%

71.4

58.8

60%

76%

88%

78.9

68.2

67%

80.2%

90.1%

83.5

74.4

75%

85%

92.5%

88.2

81.1

*Initial price has been assumed to be 100.
E.g. – At approved FTV of 50%, Margin Call will be triggered when FTV reaches 70% i.e. the price
reduces to 71.4. In other words, value of AED 1 Million will be reduced to AED 714,000 and you will
have a potential loss of AED 286,000 i.e. 57.2% of your investment contribution of AED 500,000.
You can regularize back to original FTV by making cash payment AED 143,000 or providing additional
Collateral worth AED 286,000. 		
If you do not regularize within 5 Business Days or the FTV reaches 85% i.e. the price reduces to 58.8
and the investment value reduces to AED 588,000, the Bank will liquidate your investment and you will
have an actual loss of AED 412,000 i.e. 82.4% of your investment contribution of AED 500,000.
Secured
Obligations

Investment for which Finance is availed will be held under lien until the Finance is fully settled. A
Personal Guarantee of the authorized person is required in respect of Customer(s) who are corporate
entities. Additional Collateral provided for Margin Call will also be held under lien. The Bank may
dispose of the Investment and/or additional Collateral in the event of failure to service Margin Call or
pay Finance at maturity. Any outstanding amounts due under the Finance may be settled from any
other account held by you at the Bank.
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Notice Period

The Bank may amend the Terms and Conditions of Investment Product Finance subject to sixty
(60) calendar days’ notice except for notice related to pre-closure and Margin Calls which have to be
satisfied in terms of the specific notice.

Key Risks:
WARNINGS:

Investment Product Finance could result in partial or, in extreme cases, total loss of your own
contribution for the investment underlying the Finance.
At maturity, you will have to make payment for all your obligations under Finance even if the
performance of the investment is negative.
Failure to meet your payments obligations on time may negatively affect your credit rating, which will
limit your ability to access financing in the future.

Market Risk

The Decline in market value of investment underlying the Finance can lead to erosion of your capital
to a point of Margin Call scenario which could result in significant capital losses.

Profit Rate Risk

Rising Inter-Bank rates or change in Inter-Bank rate benchmark will increase the quarterly profit
payments payable by you under floating rate structure (Service Agency).

Liquidity Risk

You may not be able to sell your investment in the event of a Margin Call scenario, due to illiquid market
conditions and may have to fund your shortfall using other sources including Cash and Deposits.

Credit Risk

The Issuer/Fund Manager of the underlying investment for which Finance is availed may default
resulting in erosion of your capital.

Collateral Risk

Underlying investment or additional Collateral provided by you in the form of Deposit or lien free
investment can be liquidated by the Bank, if the Finance remains outstanding at maturity or in the
event of failure to service a Margin Call.

Cash Flow Risk

You must maintain adequate funding to service profit payments as per the Terms and Conditions of
the contract on a quarterly basis.

Reputation Risk

If any dues on the availed Finance remains outstanding for more than sixty (60) days, you will
be reported to the Central Bank and Al Etihad Credit Bureau (AECB), which could impact your
creditworthiness assessment within the UAE.

Sharia Risk

Investment Product Finance is determined as Sharia compliant by the Bank’s Internal Sharia
Supervisory Committee (ISSC). You should also make your own independent assessment as to the
Sharia compliance of the Investment Product Finance with all its applicable documentation and
process and not call into question its Sharia compliance in any forum.

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.
Disclaimer:
This document has been issued by Dubai Islamic Bank PJSC (the Bank) – regulated by the Central Bank of the United Arab
Emirates. The information contained in the document has been compiled with the objective of summarizing the key features
of the product to confirm the Customer’s understanding of the product before the Customer’s application is received and
reviewed by the Bank. It does not constitute (i) a recommendation, an offer or a solicitation to avail Finance from the
Bank to invest in financial product or (ii) legal, tax, regulatory, financial or accounting advice. Neither the Bank nor any
of its affiliates or respective directors, officers, employees, representatives, delegates or agents makes any express or
implied representation or warranty as to (i) the advisability of purchasing or entering into any product (ii) the results to be
obtained by any Customer or (iii) any other matter. Any decision to avail Investment Product Finance should be based upon
(i) Terms and Conditions of the relevant financing document that will be subsequently signed between the Bank and you;
(ii) an independent analysis of the information contained in the associated prospectus, offering document or other legal
document, together with the Customer’s understanding of the terms and conditions of the investment for which Finance is
availed. The Customer is responsible for consulting his/its own legal, tax or financial advisors for this purpose.
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APPENDIX: INVESTMENT PRODUCT FINANCE - ILLUSTRATION
Key Parameters (Assumed)
Proceeds from Finance

500,000

Customer Contribution

500,000

Total Investment

1,000,000

Tenor

12 Months

Dividend/Income

4.00% p.a.

Profit Rate

1.75% p.a.

Scenario 1- Impact of Change in Profit Rate on Annual Profit Payment and Net Income
No Change

1% Rate increase

1% Rate decline

Dividend/Income

40,000

40,000

40,000

Profit Payment

(8,750)

(13,750)

(3,750)

Net Income

31,250

26,250

36,250

Scenario 2 - Impact of Change in Price of Investment on Net Total Income (assuming no change in Profit Rate)
No change

10% Price increase

10% Price decline

40,000

40,000

40,000

-

100,000

(100,000)

Profit Payment

(8,750)

(8,750)

(8,750)

Net Total Income

31,250

131,250

(68,750)

Dividend/Income
Net Capital Gain/Loss

Example of Instalment Allocation assuming increase in Inter-Bank Rate on a quarterly basis

Bank Finance (Bullet payment at Maturity)

500,000

Contract Date

January 1, 2021

Contract Tenor

12 Months

Profit Rate (p.a.)

3M Inter-Bank Rate + 1.50%

January 1, 2021

1.75%

April 1, 2021

1.95%

July 1, 2021

2.05%

October 1, 2021

2.25%

Instalment Payout*

Constant Rate

Floating Rate

1st Instalment - April 1, 2021

2,157.53

2,157.53

2nd Instalment - July 1, 2021

2,181.51

2,430.82

3rd Instalment - October 1, 2021

2,205.48

2,583.56

4th Instalment - January 1, 2022

502,205.48

502,835.62

Total Payment

508,750.00

510,007.53

* Instalments shall comprise only of profit payment calculated as (% p.a.) / (365)* (No of Days between 2 instalment dates)

For general queries,
Please contact your Relationship Manager OR
Call on: +971 4 609 2222
Email: Contactus@dib.ae
Visit: www.dib.ae

الملحق :تمويل المنتجات االستثمارية  -التوضيح
المؤشرات الرئيسية (المفترضة)
حصيلة التمويل

500,000

مساهمة المتعامل

500,000

إجمالي االستثمار

1,000,000

المدة

 12شــهر

توزيع األرباح  /الدخل

 4.00%ســنوي ًا

 1.75%ســنوي ًا

معدل الربح

السيناريو  -1تأثير التغيير في معدل الربح على دفعة األرباح السنوية وصافي الدخل
زيادة في المعدل  1%انخفاض في المعدل 1%

ال يوجد تغيير
توزيع دخل األرباح  /الدخل

40,000

40,000

40,000

دفعات األرباح

)(8,750

)(13,750

)(3,750

صافي الدخل

31,250

26,250

36,250

السيناريو الثاني  -تأثير التغير في معدل االستثمار على صافي إجمالي الدخل (بافتراض عدم وجود تغيير في معدل الربح)
ال تغيير

 10%زيادة المعدل

 10%انخفاض في المعدالت

40,000

40,000

40,000

-

100,000

)(100,000

دفعات األرباح

)(8,750

)(8,750

)(8,750

صافــي الدخل اإلجمالي

31,250

131,250

)(68,750

توزيع دخل األرباح  /الدخل
صافي ربح  /خســارة رأس المال

مثال على توزيع األقساط بافتراض زيادة معدل الربح بين البنوك على أساس ربع سنوي

تمويل بنكي (دفعة واحدة في موعد االستحقاق النهائي)

500,000

تاريخ العقد

 1يناير 2021

مدة العقد

 12شهر ًا

معدل الربح (سنوي ًا)

 3أشهر معدل ربح متبادل بين البنوك 1.50% +

 1يناير 2021

1.75%

 1أبريل 2021

1.95%

 1يوليو 2021

2.05%

 1أكتوبر 2021

2.25%
المعدل الثابت

المعدل المتغير

سداد األقساط*
القسط األول  1 -أبريل 2021

2,157.53

2,157.53

القسط الثاني  1 -يوليو 2021

2,181.51

2,430.82

القسط الثالث  1 -أكتوبر 2021

2,205.48

2,583.56

القسط الرابع  1 -يناير 2022

502,205.48

502,835.62

إجمالي المبالغ المسددة

508,750.00

510,007.53

* تتكون األقساط فقط من دفعات الربح المحسوبة على أنها (نسبة مئوية سنوي ًا) ( * )365( /عدد األيام بين تاريخين من القسط)

لالستفسارات العامة،
اتصــل بمديــر العالقات الخاص بك أو
فــي اتصال+971 4 609 2222 :
البريد اإللكترونيContactus@dib.ae :
تفضل بزيارةwww.dib.ae :

وفقــا إلشــعار مدتــه ســتين ( )60يومــا بحســب
يجــوز للبنــك تعديــل شــروط وأحــكام تمويــل المنتجــات االســتثمارية
ً
التقييــم الميــادي فيمــا عــدا اإلشــعارات المتعلقــة باإلغــاق المســبق وطلبــات تغطيــة الهامــش حيــث يجــب أن يتــم
إصدار إشعارات محددة خاصة بهم.

فترة اإلشعار

المخاطر الرئيسية:
تحذيرات:

قــد يــؤدي تمويــل المنتجــات االســتثمارية إلــى خســارة جزئيــة ،أو  -فــي أســوء األحــوال  -إلــى خســارة كليــة لالســتثمار موضــوع
معاملــة التمويل.

فــي موعــد االســتحقاق النهائــي ،ســوف يتعيــن عليــك القيــام بســداد جميــع التزاماتــك بموجــب معاملــة التمويــل ،حتــى وإن
كان أداء االســتثمار ســلبيًا.

إن الفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتكــم الماليــة فــي مواعيدهــا المحــددة قــد يؤثــر ســلبًا علــى تصنيفكــم االئتمانــي ،وذلــك
ســوف يحــد مــن قدرتكــم فــي الحصــول علــى التمويــل المصرفــي فــي المســتقبل.

مخاطر السوق

يمكــن أن يــؤدي انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمار األساســي الــذي يقــوم عليــه التمويــل إلــى تــآكل رأس المــال
الخــاص بــك إلــى حــد الوصــول الــى ســيناريو "طلــب تغطيــة الهامــش" والــذي قــد يــؤدي بــدوره إلــى خســائر كبيــرة
في رأس المال.

مخاطر معدل الربح يــؤدي ارتفــاع معــدالت الربــح بيــن البنــوك أو التغييــر فــي معــدالت الربــح بيــن البنــوك إلــى زيــادة دفعــات األربــاح الربــع
سنوية المستحقة عليك بموجب هيكل السعر العائم (وكالة الخدمات).

مخاطر السيولة

قــد ال تتمكــن مــن بيــع اســتثمارك فــي حالــة وجــود ســيناريو "طلــب تغطيــة الهامــش" ،بســبب ظــروف الســوق
(عــدم ســيولة الســوق) وقــد تضطــر إلــى تمويــل العجــز الخــاص بــك باســتخدام مصــادر أخــرى بمــا فــي ذلــك النقــد
والودائع.

مخاطر االئتمان

المصدر/مديــر الصنــدوق ،لالســتثمار األساســي الــذي يقــوم عليــه التمويــل ،عــن الســداد ممــا يــؤدي إلــى
قــد يتخلــف ُ
تآكل رأس المال الخاص بك.

مخاطر الضمان
اإلضافي

يجــوز للبنــك تصفيــة االســتثمار األساســي أو الضمانــات اإلضافيــة المقدمــة مــن قبلــك فــي شــكل وديعــة أو اســتثمار
مستحقا عند تاريخ االستحقاق أو في حال عدم إمكانية تغطية الهامش.
خال من الرهن ،إذا ظل التمويل
ً

مخاطر التدفق
النقدي

وفقا لشروط وأحكام العقد.
يجب أن تحتفظ بأموال كافية لسداد دفعات األرباح على أساس ربع سنوي
ً

مخاطر السمعة

كل مــن المصــرف
يومــا ،فســيتم إبــاغ
إذا بقيــت أي مبالــغ تتعلــق بالتمويــل الممنــوح مســتحقة ألكثــر مــن ســتين
ٍ
ً
المركــزي ومكتــب االتحــاد االئتمانــي ( )AECBبذلــك ،ممــا قــد يؤثــر علــى تقييمــك مــن حيــث الجــدارة االئتمانيــة داخــل
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مخاطر الشريعة

اطلعــت لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك علــى تمويــل المنتجــات االســتثمارية وقــررت بأنهــا متوافقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية  .كمــا أن عليــك إجــراء تقييــم مســتقل لدرجــة االمتثــال الشــرعي لتمويــل المنتجــات
تدعــي بعــدم توافقهــا مــع ضوابــط الشــريعة
االســتثمارية وجميــع المســتندات والعمليــات المتعلقــة بهــا ،وأال ّ
محفل كان..
اإلسالمية في أي
ٍ

كيف تقدم شكوى لنا ؟
• أي فــرع مــن فروع البنك

• مدير العالقات المخصص لك (في حال تعيينه بشــكل خاص لحســابك المصرفي)

الهاتــف المصرفــي ()+971 4 609 2222

• الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنت والهاتف المتحرك
• البريــد االلكترونيContactus@dib.ae :

• ملء نموذج شــكوى عبر موقعنا االلكتروني

• عن طريق البريد :وحدة إدارة الشــكاوى ،بنك دبي اإلســامي ،أموال بريد  ،1080دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
سنســتلم شــكواك خال يومي عمل وسنســعى جاهدين للرد على شــكواك في غضون  5أيام عمل.

إخالء مسؤولية :
تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي ش.م.ع (البنــك) – وهــو شــركة خاضعــة لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي .تــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتند بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتــج لتأكيــد فهــم المتعامــل للمنتــج قبــل
عرضــا أو طلبًــا لالســتفادة مــن تمويــل مــن البنــك
اســتالم طلــب المتعامــل ومراجعتــه مــن قبــل البنــك .ال تشــكل هــذه الوثيقــة ( )1توصيــة أو
ً
لالســتثمار فــي منتــج مالــي أو ( )2استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو تنظيميــة أو ماليــة أو محاســبية .ال يقــدم البنــك أو أي مــن الشــركات التابعــة
لــه أو المديريــن أو المســؤولين أو الموظفيــن أو الممثليــن أو المندوبيــن أو الــوكالء المعنييــن أي تمثيــل أو ضمــان صريــح أو ضمنــي فيمــا
يتعلــق بـــ ( )1توصيــة لشــراء أي منتــج ( )2النتائــج التــي ســيتم الحصــول عليهــا مــن قبــل أي متعامــل أو ( )3أي مســألة أخــرى .يجــب أن يســتند أي
قــرار لالســتفادة مــن تمويــل المنتجــات االســتثمارية إلــى ( )1الشــروط واألحــكام الــواردة فــي وثيقــة التمويــل ذات الصلــة التــي ســيتم توقيعهــا
الحقــا بينــك وبيــن البنــك؛ ( )2تحليــل مســتقل للمعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب ذات الصلــة ،أو مســتند الطــرح أو أي مســتند قانونــي
آخــر ،إلــى جانــب فهــم المتعامــل لشــروط وأحــكام االســتثمار الــذي يتــم الحصــول علــى التمويــل مــن أجلــه .يتحمــل المتعامــل مســؤولية
استشــارة مستشــاريه القانونييــن أو المالييــن أو مستشــاري الضريبــة لهــذا الغــرض.
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طبيعة الدفعات

دفعات أخرى
السداد المبكر

من دون مبلغ إضافي

مبلغ التبرع

يعادل ناتج (المبلغ المستحق في الذمة) × (عدد األيام من تاريخ استحقاق المبلغ365/
يوم) × (معدل الربح  %2 +سنوي ًا)

رســوم الوكيل (رسوم لمرة
واحدة)

 15درهم (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة) مستحقة الدفع للوكيل بموجب معاملة
المرابحة (السلع)

هيكل متوافق مع أحكام الشــريعة:
المرابحة:

مــن خــال عقــد مرابحــة ،وبموجــب وعـ ٍـد منــك نحصــل عليــه مقدمــا ،يشــتري البنــك األصــول المعنيــة وبعــد ذلــك
يبيعهــا لــك مقابــل ثمــن البيــع الــذي يتكــون مــن ثمــن التكلفــة زائــد مبلــغ الربــح الــذي يتــم احتســابه وفقــا لمعــدل
الربــح .ويكــون ثمــن البيــع مســتحقًا للســداد مــن طرفــك خــال مــدة التمويــل.

وكالة الخدمات:

مــن خــال عقــد وكالــة الخدمــات ،يقــوم البنــك بتعيينــك بصفــة وكيــل خدمــات بالنيابــة عنــه إلدارة األصــول المعنيــة.
هــذه األصــول المعنيــة يتــم شــراؤها مــن قبــل البنــك .ويتــم ســداد الدخــل المتحقــق مــن األصــول المعنيــة إلــى البنــك
فــي حــدود الربــح المتوقــع ،أمــا فائــض الربــح فهــو مــن حقــك كحافــز علــى حســن األداء.

الشروط واألحكام الرئيسية:
التمويل

مبلــغ التســهيل المقــدم مــن بنــك دبــي اإلســامي ش.م.ع (البنك) للســماح لمتعامــل (لمتعاملي) البنــك إما بزيادة
حجم استثماراتهم أو السعي للحصول على السيولة مقابل استثماراتهم الحالية لالستخدام الشخصي.

الضمان اإلضافي

الصكــوك أو الصناديــق المشــتركة (بمــا فــي ذلــك صناديــق االســتثمار المتداولــة) أو األســهم أو أي اســتثمار آخــر
معتمد.

نسبة التمويل إلى نســبة مبلــغ التمويــل إلــى القيمــة الســوقية للضمانــات اإلضافيــة التــي يتــم تقديــم التمويــل مقابلهــا .علــى ســبيل
المثــال ،إذا تــم تخصيــص نســبة  50 %مــن التمويــل مقابــل القيمــة الســتثمار بقيمــة ( )1مليــون درهــم إماراتــي؛ فــإن
القيمة ()FTV
البنــك ســيقدم تمويـا ً بقيمــة  500,000درهــم لمتعامــل.

طلب تغطية
الهامش

الحــد المعيــن مــن نســبة التمويــل إلــى القيمــة الــذي يوجــب علــى المتعامــل أداء دفعــة نقديــة أو تقديــم ضمــان
إضافــي مقبــول لــدى البنــك ،فــي غضــون  5أيــام عمــل مــن إشــعار البنــك بطلــب تغطيــة الهامــش ،بقيمــة تكفــي
إلعــادة ضبــط نســبة التمويــل إلــى القيمــة مــرة أخــرى إلــى النســبة األصليــة .إذا لــم يتم تســوية طلب تغطيــة الهامش
خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة ،فيجــوز للبنــك علــى الفــور تســريع جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب التمويــل ،حيــث
أمكن ،وتصفية االستثمار.

البيع

هــو الحــد المعيــن لنســبة التمويــل إلــى القيمــة والــذي يجــوز للبنــك عنــد الوصــول إليــه تصفيــة الضمانــات اإلضافيــة
على الفور.
مستوى التمويل مقابل
القيمة المعتمد
25%
40%
50%
60%
67%
75%

نسبة التمويل إلى القيمة
طلب تغطية الهامش
55%
64%
70%
76%
80.2%
85%

البيع
77.5%
82%
85%
88%
90.1%
92.5%

الثمن وفق ًا لنسبة التمويل إلى
القيمة
البيع
طلب تغطية الهامش
32.3
45.4
48.8
62.5
58.8
71.4
68.2
78.9
74.4
83.5
81.1
88.2

* بفرض أن الثمن المبدئي .100

علــى ســبيل المثــال ،عندمــا تكــون نســبة التمويــل إلــى القيمــة المقبولــة تبلــغ  ،50%يرســل البنــك طلب ـ ًا
بتغطيــة الهامــش عندمــا تصــل نســبة التمويــل إلــى القيمــة إلــى  ،70%وذلــك يعنــي أن الثمــن ينخفــض إلــى
 .71.4وبمعنــى آخــر ،ســتنخفض قيمــة المليــون درهــم إماراتــي إلــى  714,000درهــم إماراتــي وســيكون
لديــك خســارة محتملــة قدرهــا  286,000درهــم أي بنســبة  57.2%مــن مســاهمتك االســتثمارية البالغــة
 500,000درهم.
يمكنــك إعــادة ضبــط نســبة التمويــل إلــى القيمــة إلــى وضعهــا األصلــي وذلــك مــن خــال دفــع مبلــغ وقــدره 143,000
درهم إماراتي أو تقديم ضمانات إضافية بقيمة  286,000درهم.
إذا لــم تقــم بإعــادة ضبــط اســتثمارك خــال  5أيــام عمــل أو فــي حــال وصلــت نســبة التمويــل إلــى القيمــة إلــى ،85 %
أي ينخفــض الثمــن إلــى  58.8وتنخفــض قيمــة االســتثمار إلــى  588,000درهــم إماراتــي ،ســيقوم البنــك عندئــذ
بتصفيــة اســتثمارك وســتكون لديــك خســارة فعليــة قدرهــا  412,000درهــم إماراتــي ،أي  82.4 %مــن مســاهمتك
االستثمارية البالغة  500,000درهم إماراتي.

االلتزامات
المضمونة

ســيتم وضــع عالمــة الرهــن علــى االســتثمار الــذي تــم الحصــول علــى التمويــل مــن أجلــه إلــى أن يتــم تســوية التمويــل
بالكامــل .ينبغــي تقديــم ضمــان شــخصي للشــخص المفــوض بالتوقيع عن المتعاملين من المؤسســات والشــركات.
أيضــا وضــع عالمــة الرهــن علــى الضمانــات اإلضافيــة المقدمــة مــن أجــل طلــب تغطيــة الهامــش .يجــوز للبنــك
ســيتم ً
التصــرف فــي االســتثمار و  /أو الضمانــات اإلضافيــة فــي حــال عــدم إمكانيــة تغطيــة الهامــش أو ســداد التمويــل عنــد
االستحقاق .يجوز تسوية أي مبالغ مستحقة بموجب التمويل من أي حساب آخر تملكه في البنك.
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بيان الحقائق الرئيسية  -تمويل المنتجات االستثمارية
الغرض من التمويل

االستثمار أو االستخدام الشخصي مقابل الصكوك  /الصناديق المشتركة (بما في ذلك
صناديق االستثمار المتداولة)

نوع العقد الشرعي

مرابحة

عملة التمويل

درهم إماراتي  /دوالر أمريكي

معدل الربح بين البنوك *

إيبور  /ليبور

الفترة المطبقة (باألشهر)

 3أشهر 6 ،أشهر 12 ،شهر

معدل الربح لالستثمار**

معدل الربح بين البنوك خالل الفترة المطبقة  1.50% +سنويًا

معدل الربح لالستخدام الشخصي** معدل الربح بين البنوك خالل الفترة المطبقة  2.75% +سنويًا
نمط معدل الربح

ثابت

دفع األرباح

ربع سنوي

مبلغ التمويل

 500.000كحد أدنى (درهم أو ما يعادله)

سداد التمويل

السداد من خالل دفعة واحدة في موعد االستحقاق

نسبة التمويل إلى القيمة***

 40-67%حسب تصنيف الصكوك أو حسب طبيعة الصناديق المشتركة  /صناديق االستثمار المتداولة

الغرض من التمويل

االستثمار في الصكوك  /الصناديق المشتركة (مدعومة باألصول) ذات الدخل المنتظم

نوع العقد الشرعي

وكالة الخدمات

عملة التمويل

درهم إماراتي  /دوالر أمريكي

معدل الربح بين البنوك *

إيبور  /ليبور

الفترة المطبقة (باألشهر)

 12شهر  36 -شهر

معدل الربح**

معدل الربح بين البنوك خالل  3أشهر  1.50% +سنويًا

نمط معدل الربح

معدل ربح عائم (غير ثابت أو محدد)

دفع األرباح

ربع سنوي

مبلغ التمويل

 500.000كحد أدنى (درهم أو ما يعادله)

سداد التمويل

السداد من خالل دفعة واحدة في موعد االستحقاق (ما لم يتم تمديدها من قبل البنك)

نسبة التمويل إلى القيمة ***

 40-67%حسب تصنيف الصكوك أو حسب طبيعة الصناديق المشتركة  /صناديق االستثمار المتداولة

الغــرض من التمويل

االســتثمار في أو االســتخدام الشخصي مقابل األسهم

نوع العقد الشــرعي

مرابحة

عملة التمويل

درهم إماراتي

معــدل الربح بين البنوك *

إيبور

الفترة المطبقة (باألشــهر)

 3أشهر 6 ،أشهر 12 ،شهر

معدل الربح**

معدل الربح بين البنوك خالل الفترة المطبقة  4.25% +سنويًا

نوع معدل الربح

ثابت

دفع األرباح

ربع سنوي

مبلغ التمويل

 500.000كحد أدنى (درهم أو ما يعادله)

سداد التمويل

السداد بدفعة واحدة في موعد االستحقاق

نســبة التمويل إلى القيمة ***

 25-50%على أساس عتبة السيولة التي يحددها البنك

* يمكن استبدال معدل الربح بين البنوك بمعدل بديل قد يكون أعلى من المعدل الحالي.
** سيتم ذكر السعر المعمول به الخاص بالمتعامل في خطاب التسهيالت.
وفقا لمنهجيته الداخلية ويتم مراجعتها وتحديثها كل ثالثة أشهر.
*** سيتم تحديد نسبة التمويل مقابل القيمة من قبل البنك
ً
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