
Key Facts Statement – Initial Public Offering 
(IPO) Finance

بيان الحقائق األساســية – تمويل االكتتاب 
العام األولي

Purpose of Finance Investment in Shares of IPO 
Company

االســتثمار في أسهم شركة 
االكتتاب العام األولي الغــرض من التمويل

Sharia Contract Type Murabaha مرابحة نوع العقد الشرعي

Currency of Finance AED الدرهم عملة التمويل

Collateral Amount Minimum AED 500,000 500,000 درهم كحد أدنى مبلغ الضمانات اإلضافية

Profit Amount 
Calculation

Max 6 Fils per AED 1.00 of the 
Allotted Share Price. Applicable 
Profit Amount will be provided 
under the Murabaha Contract.

e.g. If price of each Allotted Share 
is AED 2.00, Profit Rate will be 0.06 
X AED 2.00 = AED 0.12 for each 
Allotted Share

بحــد أقصــى 6 فلــس لــكل 
ســعر  مــن  درهــم   1.00

يتــم  المخصــص.  الســهم 
توفيــر مبلــغ الربــح المطبــق 

المرابحــة. عقــد  بموجــب 

إذا   ، المثــال  ســبيل  علــى 
ســهم  كل  ســعر  كان 
مخصــص 2.00 درهــم، فــإن 
ــح ســيكون 0.06  معــدل الرب
* 2.00 درهم =  0.12 درهم 

ســهم مخصــص لــكل 

حساب مبلغ الربح

Finance Multiple up to 5 times حتى 5 أضعاف مضاعفات التمويل

Early Settlement Not Applicable ال ينطبق السداد المبكر

Donation Amount Not Applicable ال ينطبق مبلغ التبرع

Sharia Structure - Purchase Agency and Murabaha الهيكل الشــرعي – وكالة الشــراء والمرابحة

Under an Agency Agreement you will be provided with 
funds to subscribe for the IPO for and on behalf of the Bank. 
Based on successful subscription and allotment you will be 
required to purchase from the Bank the alloted shares at 
cost plus profit amount on Murabaha basis.

سوف تحصلون بموجب اتفاقية الوكالة على تمويل مصرفي 
البنك  لصالح  األولي  العام  االكتتاب  أسهم  في  لالكتتاب 
وبالنيابة عنه. وبناء على نجاح عملية االكتتاب والتخصيص 
البنك  من  المخصصة  األسهم  شراء  عليكم  يتعين  سوف 

المرابحة. أساس  وعلى  والربح  التكلفة  يتضمن  بثمن 

Key Terms And Conditions: الشــروط واألحكام الرئيسية:

Finance Facility provided by Dubai Islamic Bank 
PJSC (the "Bank") to allow the Bank’s 
Customers to improve their chances of 
higher Allotment of shares in the IPO 
Company. 

هــو تســهيل مــن بنــك دبــي اإلســالمي 
ش.م.ع )"البنــك"(، للســماح لمتعامليه 
بالحصــول علــى نســبة تخصيــص أعلــى 
صاحبــة  الشــركة  فــي  األســهم  مــن 

ــي. ــاب العــام األول االكتت

التمويل:

Collateral Contribution by the customer in the 
form of cash, deposit or any other 
tangible security, approved at the 
discretion of the Bank. Non-cash 
Collateral (including deposit) will be 
held under lien with the Bank.

هــو أي مســاهمة مــن قبــل  المتعامــل 
ســواء كان بصــورة نقديــة أو وديعــة أو 
أي ضمــان ملمــوس آخــر، علــى النحــو 
الــذي يــراه البنــك مناســباً. ســوف تبقــى 
فيهــا  )بمــا  النقديــة  غيــر  الضمانــات 

الودائــع( مرهونــة للبنــك.

الضمانات:
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Customer Signature: ___________________________ :توقيع المتعامل                     Date: ________________________ :تاريخ
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بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



Finance Multiple Ratio of Finance to value of Collateral 
against which Finance is provided. E.g. 
For a multiple of 5 times, the Bank will 
provide Finance of AED 5,000,000 
against Collateral of AED 1,000,000. 

الضمــان  إلــى  التمويــل  نســبة  وهــي 
والتــي يتــم علــى أساســها تقديــم مبلــغ 
التمويــل. علــى ســبيل المثــال، مقابــل 5 
ــل بقيمــة  اضعــاف، ســيقدم البنــك تموي
ضمــان  مقابــل  درهــم   5,000,000

درهــم.  1,000,000 بقيمــة 

مضاعفات 
التمويل:

Profit Amount Calculated based on the number of 
Allotted Shares as provided above and 
collected under the Murabaha Contract 
as Profit Amount.

يتــم احتســابه بنــاء علــى عــدد األســهم 
ــه  المخصصــة كمــا هــو منصــوص علي
أعــاله والتــي يتــم تحصيلهــا كأربــاح مــن 

خــالل عقــد المرابحــة.

مبلغ األرباح:

IPO Company Any company launching its Initial 
Public Offering in the UAE to be listed 
on DFM / ADX / Nasdaq Dubai.

لالكتتــاب  أســهماً  تطــرح  شــركة  أي 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  األولــي  العــام 
ليتــم إدراجهــا فــي ســوق دبــي المالــي و  
ســوق أبوظبــي المالــي و ناســداك دبــي

شركة االكتتاب 
العام األولي

Tranche Subset of the total shares offered by 
IPO Company.

مجموعــة مــن كامــل األســهم التــي 
تــم عرضهــا لالكتتــاب مــن قبــل شــركة 

ــي. ــاب العــام األول االكتت

الشريحة 
المستهدفة:

Allotment / 
Allotted Shares

Allocation of shares (pro-rata in case of 
oversubscription) by the IPO Company 
at the Allotment Price to participating 
customers during an IPO.

حالــة  فــي  )تناســبياً  األســهم  توزيــع 
التخصيــص  بســعر  االكتتــاب(  فائــض 
العــام  االكتتــاب  شــركة  قبــل  مــن 
األولــي للمتعامليــن المشــاركين خــالل 

األولــي. العــام  االكتتــاب 

التخصيص / 
تخصيص األسهم:

Allotment Price Price at which IPO Company offers 
shares to participating customers in 
the IPO.

هو الثمن الذي تعرضه شــركة االكتتاب 
المتعامليــن  علــى  األولــي  العــام 
العــام  االكتتــاب  فــي  المســاهمين 

األســهم مقابــل  األولــي 

ثمن التخصيص:

Oversubscription Subscription applications for shares 
received by the IPO Company from 
participating customers in excess of 
the shares offered by the IPO Company.

االكتتــاب  طلبــات  عــدد  يفــوق  عندمــا 
التــي تســلمتها شــركة االكتتــاب العام 
ــن المشــاركين  ــي مــن المتعاملي األول

عــدد األســهم المعروضــة مــن قبلهــا.

فائض االكتتاب:

Notice Period The Bank may reject the Customer's 
application, at its own discretion, and 
notify the Customer prior to the closing 
of the subscription period if the Bank 
assesses that Oversubscription does 
not sufficiently exceed the shares 
offered by the IPO Company. 

قــد يرفــض البنــك علــى النحــو الــذي يراه 
المتعامــل،  اكتتــاب   طلــب  مناســباً 
ويبلــغ  المتعامــل بذلــك قبــل موعــد 
إغــالق االكتتــاب فــي حــال قــّدر البنــك أن 
حجــم فائــض االكتتــاب ال يتجاوز بشــكل 
كاف كميــة األســهم المعروضــة مــن 

قبــل شــركة االكتتــاب العــام األولــي.

مهلة التبليغ:

Key Risks: المخاطر األساسية:

Market Risk The decline in market value of 
underlying shares after the transaction 
could result in capital loss for you.

تراجــع القيمــة الســوقية للســهم بعــد 
إتمــام عمليــة الشــراء قــد يــؤدي إلــى 

خســارة فــي رأس مــال المتعامــل.

مخاطر السوق:

Collateral Risk If your contribution is through asset 
held under lien, it will be liquidated 
to settle the obligations if you fail to 
to contribute cash (i.e. make payment 
under the Murabaha) on the date of 
Allotment.

إن كانت مساهمة المتعامل عن طريق 
سيتم  فإنه  للبنك،  مرهونة  أصول 
بااللتزامات  لإليفاء  األصول  تسييل هذه 
السداد  من  المتعامل  يتمكن  لم  إن 
المرابحة  دفعة  تسديد  )أي  النقدي 

التخصيص. تاريخ  في  المستحقة( 

مخاطر الضمانات:

Liquidity Risk You may not be able to sell the shares 
of the IPO Company immediately if the 
market is illiquid or sell at lower price 
than the Allotment Price.

بيــع  مــن  المتعامــل  يتمكــن  ال  قــد 
أســهم شــركة االكتتــاب العــام األولــي 
مباشــرة فــي حــال عــدم توفــر الســيولة 
فــي الســوق أو قــد يبيــع بســعر أقــل من 

ســعر التخصيــص.

مخاطر السيولة:

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

Customer Signature: _____________________________________ توقيع المتعامل: _________________________________________



Customer Signature: _____________________________________ توقيع المتعامل: _________________________________________

Subscription Risk At the discretion of the Bank, Finance 
may not be provided if in the opinion of 
the Bank the demand for shares in IPO 
is not sufficient.

عــدم  ذلــك  رأى  إن  البنــك  يقــرر  ربمــا 
تقديــم التمويــل الــالزم، إن وجــد حســب 
تقديــره أن الطلــب علــى االكتتــاب العام 

ــر كاف. ــي غي األول

مخاطر االكتتاب:

Sharia Risk IPO 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 IPO Finance with all its applicable 
documentation and process and not call 
into question its Sharia compliance in 
any forum. 

العــام  االكتتــاب  تمويــل  تحديــد  يتــم 
األولــي علــى أنــه متوافــق مــع الشــريعة 
الرقابــة  لجنــة  قبــل  مــن  اإلســالمية 
ــى  ــك. وعل ــي البن ــة ف الشــرعية الداخلي
العميــل أيضــا إجــراء تقييــم مســتقل 
باالمتثــال  يتعلــق  فيمــا  بــك  خــاص 
ــل االكتتــاب  للشــريعة اإلســالمية لتموي
ــات  ــق والعملي ــع الوثائ العــام مــع جمي
المعمــول بهــا وعــدم االحتجــاج والطعــن 
مســتقباًل فــي مــدى شــرعية المنتــج 

فــي أي حــال مــن األحــوال. 

مخاطر عدم 
االمتثال ألحكام 

الشريعة اإلسالمية:

WARNINGS: Your application for Finance could be 
rejected solely at Bank's discretion and 
you may not be able to invest in the 
shares of the IPO Company.

المتعامــل  طلــب  رفــض  يتــم  قــد 
ارتــأى  إذا  البنــك  قبــل  مــن  للتمويــل 
البنــك ذلــك، وقــد ال يتمكــن المتعامــل 
مــن االســتثمار فــي أســهم الشــركة 

األولــي. العــام  االكتتــاب  صاحبــة 

تنبيهات:

IPO Finance Illustration توضيح لعملية تمويل االكتتاب العام األولي

Application الطلب

Particulars Cash Non-Cash* بغير النقد نقداً التفاصيل

Collateral الضمان 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000

Finance Multiple 5 times 5 times 5  أضعاف 5  أضعاف مضاعفات التمويل

Subscription Amount مبلغ االكتتاب 6,000,000 6,000,000  6,000,000  6,000,000

Share Price ثمن السهم 2 2  2  2

Number of shares 
applied

عدد األسهم المعروضة 3,000,000 3,000,000  3,000,000  3,000,000

*Non-Cash Collateral will be held under lien and the value will 
have to paid at allotment instead of application.
** Includes any Cash Collateral and advanced payment towards 
Profit Amount.

*الضمانات غير النقدية تكون مرهونة للبنك ويجب دفع قيمتها 
عند تخصيص األسهم وليس عند تقديم الطلب.

** تتضمن أية ضمانات نقدية ودفعات مقدمة على حساب مبلغ 
الربح.

Allotment (assumed Oversubscription) التخصيص )مع افتراض وجود فائض في االكتتاب(

6  أضعاف
6 times

10  أضعاف
10 times

20  ضعف
20 times

Particulars
ً نقدا
Cash

بغير النقد
Non-Cash

ً نقدا
Cash

بغير النقد
Non-Cash

ً نقدا
Cash

بغير النقد
Non-Cash التفاصيل

Subscription 
Amount مبلغ االكتتاب 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 

Alloted shares 500,000 500,000 األسهم المخصصة 150,000  150,000  300,000  300,000 

Allotment Price ثمن التخصيص 2  2  2  2  2  2 

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE
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Pro rata Allocation 
value of shares

 1,000,000  1,000,000  600,000  600,000  300,000  300,000 
قيمة األسهم وفقًا 
للتوزيع التناسبي

Profit Payable 60,000 60,000 36,000 36,000 18,000 18,000 الربح المستحق

Total Payout 1,060,000 1,060,000 636,000 636,000 318,000 318,000 مجمل المدفوعات

Amount payable/
(refundable)

60,000 1,060,000 (364,000) 636,000 (682,000) 318,000
المبلغ المستحق 

)المسترجع(

How to Complain to us? كيفية تقديم شكوى؟

•  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.

من خالل أي فرع من فروع البنك  •
مدير العالقات المخصص لك )في حال تعيينه بشكل خاص   • 

لحسابك المصرفي(   
الخدمات المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+)  •

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت و الهاتف المتحرك  •
 Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني  •

ملء استمارة شكوى عبر موقعنا اإللكتروني  •
إرسال بريد الى:  وحدة إدارة الشكاوى، بنك دبي اإلسالمي،   •

المتحدة العربية  اإلمارات  دبي،   ،1080 ص.ب: 
يومي عمل  الخاصة بكم في غضون  الشكاوى  نتلقى  سوف 
وسنسعى جاهدين للرد على شكواكم في غضون 5 أيام عمل 

في المتوسط 

Disclaimer: إخالء مسؤولية:

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 IPO 
Finance should be based upon (i) Terms and Conditions of 
the relevant Finance 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.

تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع 
)البنــك(- وهــو شــركة خاضعــة لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة 
فــي  الــواردة  المعلومــات  تجميــع  تــم  المركــزي.  المتحــدة 
المســتند بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتــج لتأكيــد فهــم 
المتعامــل للمنتــج قبــل اســتالم طلــب المتعامــل ومراجعتــه مــن 
قبــل البنــك. ال تشــكل هــذه الوثيقــة (1) توصيــة أو عرًضــا أو طلبــا 
لالســتفادة مــن تمويــل مــن البنــك لالســتثمار فــي منتــج مالــي 
أو (2) استشــارة قانونيــة، أو ضريبيــة، أو تنظيميــة، أو ماليــة، أو 
أو  لــه  التابعـــة  الشــركات  أو أي مــن  البنــك  يقــدم  محاســبًية. ال 
المديريــن أو المســؤولين أو الموظفيــن أو الممثليــن أو المندوبيــن 
ــح أو ضمنــي فيمــا  أو الــوكالء المعنييــن أي تمثيــل أو ضمــان صري
بـــ (1) توصيــة لشــراء أي منتــج (2) النتائــج التــي ســيتم  يتعلــق 
الحصــول عليهــا مــن قبــل أي متعامــل أو (3) أي مســألة أخــرى. 
ــام  ــاب الع ــل االكتت ــرار لالســتفادة مــن تموي يجــب أن يســتند أي ق
ــل  ــة التموي ــي وثيق ــواردة ف ــكام ال ــى (1) الشــروط واألح ــي إل األول
ذات الصلــة التــي ســيتم توقيعهــا الحقــا بينــك وبيــن البنــك؛ (2) 
تحليــل 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 
ــة لهــذا  ــن أو مستشــاري الضريب ــن أو الماليي مستشــاريه القانونيي

الغــرض.

Customer Signature: _____________________________________ توقيع المتعامل: _________________________________________

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

لالستفسارات العامة،
اتصل بمدير العالقات الخاص بك أو في اتصال: 

Contactus@dib.ae :2222 609 4 971+, البريد اإللكتروني
www.dib.ae :تفضل بزيارة


