بيان الحقائق الرئيسية  -صناديق االستثمار
المشتركة  /الصناديق المتداولة في البورصة ()ETF
المصطلحات والميزات الرئيسية:

KEY FACTS STATEMENT – MUTUAL FUNDS /
)EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF
Key Terms And Features:

الكيــان (مثــل بنــك دبــي اإلســامي) الــذي
يــوزع صنــدوق االســتثمار علــى عمالئــه
مقابــل رســوم معينــة ولكنــه غيــر
مســؤول عــن القــرارات المتعلقــة بالصنــدوق
واستثماراته.

Entity (e.g. Dubai Islamic Bank) that
distributes Fund to its Customers for
a certain fee but is not responsible for
decisions pertaining to the Fund and its
investments.
Includes Sharia compliant Mutual Funds
and Exchange Traded Funds.

محفظــة األوراق الماليــة التــي يديرهــا
مديــرو االســتثمار المحترفــون باســتخدام
األمــوال المجمعــة التــي يتــم جمعهــا مــن
المســتثمرين .قــد تشــمل األوراق الماليــة
األساســية أســهم رأس المــال والصكــوك
وأدوات سوق المال المحتفظ بها كمحفظة
متنوعــة إمــا علــى الصعيــد العالمــي أو
داخل بلدان  /قطاعات محددة.

صناديق
االستثمار
المتداولة
()ETF

صناديــق االســتثمار التــي تشــبه الصناديــق
المشــتركة لكنهــا تكــرر المؤشــرات
العالميــة (المعاييــر) ويتــم تداولهــا فــي
البورصات.

Mutual Funds Portfolio of securities managed by
professional
regulated
investment
managers using pooled money collected
from investors. Underlying securities
may include equities, sukuk, money
market instruments held as diversified
portfolio either globally or within specific
countries/sectors.
Exchange
Investment funds that are similar to
Traded Funds Mutual Fund but replicate global indices
)(ETF
(benchmarks) and are traded on stock
exchanges.

مدير الصندوق

مدير اســتثمار محترف متخصص ومســؤول
عــن اإلدارة اليوميــة واتخــاذ القــرار بشــأن
استراتيجية االستثمار للصندوق.

مستند الطرح
 /العرض

نشــرة االكتتــاب  /مذكــرة العــرض وبيــان
الحقائــق  /هــو كتيــب لمنتــج يحتــوي علــى
شــروط وأحــكام كل للصنــدوق ،يتــم نشــره
مــن خــال الصناديــق المعنيــة مــن وقــت
آلخر.

Fund Manager Professional
regulated
investment
manager
responsible
for
daily
management and decision making of the
Fund’s investment strategy.
Offering
Prospectus/offering memorandum and
Document
factsheet/ product brochure containing
the terms and conditions of each Fund,
published by the respective Funds from
time to time.
Fund Share
Accumulation - share class that re-invests
Classes
income received into the Fund to attain
capital growth.
Income (Distribution) - share class that
pays out income on periodic basis to the
unit holders.
Net Asset
Current market value of Fund, at which
Value
units of Mutual Funds/ETF are bought
and sold, calculated by dividing net
)assets (Cash and Securities – Liabilities
by the outstanding shares of the Fund.

يدفــع العميــل رســوم اشــتراك لمــرة واحــدة
تصــل إلــى ( %3خاليــة مــن ضريبــة القيمــة
المضافــة) مــن مبلــغ االشــتراك إلــى المــروج،
أو أي رســوم أخــرى قــد يفرضهــا المــروج مــن
وقــت آلخــر ،مــع مراعــاة إخطــار العميــل
حسب األصول.

Fee

المروج

تشــمل صناديــق االســتثمار المشــتركة
والصناديــق المتداولــة فــي البورصــة
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

األموال

صناديق
االستثمار
المشتركة

فئات أسهم
صناديق
االستثمار

صناديــق تراكميــة  -فئــة األســهم التــي تعيــد
اســتثمار الدخــل المســتلم فــي الصنــدوق
لتحقيــق نمــو فــي رأس المــال.

صافي قيمة
األصول

القيمــة الســوقية الحاليــة للصنــدوق ،حيــث
يتــم شــراء وبيــع وحــدات الصناديق المشــتركة
 /صناديــق االســتثمار المتداولــة ) ،(ETFيتــم
حســابها بقســمة صافــي األصــول (النقديــة
واألوراق الماليــة  -الخصــوم) علــى األســهم
القائمة (مستحقة الدفع) للصندوق.

الرسوم

صناديــق الدخــل (التوزيــع)  -فئــة األســهم
التــي تدفــع الدخــل علــى أســاس دوري
لمالكي الوحدات.

Promoter

توقيع المتعامل:
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The Customer will pay a one-time
subscription fee of up to 3% (excluding
VAT) of the subscription amount to the
Promoter, or such other fee as may be
levied by the Promoter from time to
time, subject to due notification to the
Customer.

Fund

باإلضافة إلــــى ذلــــك ،يلتــــزم العميــل بدفــع
الرســوم المرتبطـة باالستثمار فـي صنــدوق
ـواء كان أو علــى أســاس جــاري أو
معيــــن سـ ً
وفقــا لشــروط وأحــكام مســتندات
مؤجــل،
ً
الطرح الخاصة بالصندوق المعني

تخضــع صناديــق االســتثمار المتداولــة ()ETF
لرســوم معامــات طــرف ثالــث إضافيــة تصــل
إلــى ( 0.15%خاليــة مــن ضريبــة القيمــة
المضافــة) ورســوم حفــظ ســنوية تصــل إلــى
( 0.02%خاليــة مــن ضريبة القيمــة المضافة).

In addition, the Customer will pay fee,
either on current or deferred basis,
associated with investment in a particular
Fund as per the terms and conditions of
the Offering Documents of the respective
Fund.
ETF will be subject to additional thirdparty transaction fee of up to 0.15%
(excluding VAT) and annual custody fee
of up to 0.02% (excluding VAT).

الحد األدنى
لالستثمار

الحــد األدنــى للمبلــغ المحــدد فــي مســتند
الطــرح هــو  20,000دوالر أمريكــي (أو مــا
يعادلــه) أو أي مبلــغ آخــر قــد يحــدده المــروج
من وقت آلخر.

Amount specified in the Offering
Document of the Fund subject to
a minimum of USD 20,000 (or its
equivalent) or such other amount as may
be prescribed by the Promoter from time
to time.

Minimum
Investment

المدة

مــدة مفتوحــة مــع توفــر ســيولة يوميــة إلــى
أســبوعية (مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك)
وفقا لشروط وأحكام الصندوق و  /أو اتفاقية
ً
الترويــج باســتثناء حالــة "خطــة االســتحقاق
الثابتــة"  -صنــدوق اســتثمار الصكــوك المغلق
 حيــث إن تاريــخ االســتحقاق ثابــت ومحــدد فــيمستند الطرح للصندوق.

Open-ended with daily to weekly liquidity
)available (unless specified otherwise
as per the terms and conditions of the
Fund and/or the Promotion Agreement
except in the case of Fixed Maturity Plan
– a close-ended Sukuk Fund – where the
maturity will be fixed and defined in the
Offering Document of the Fund.

Tenor

فترة اإلشعار

يجــوز للبنــك تعديــل شــروط وأحــكام
اتفاقيــة المــروج مــع مراعــاة إعطائــه مهلــة
يومــا تقويميًــا
إشــعار مدتهــا ســتين ()60
ً
باســتثناء اإلشــعار المتعلــق بالتعديــات
الخاصــة بالصنــدوق والتــي يجــب الوفــاء بهــا
وفقا لإلشعار المحدد.
ً

Notice Period The Bank may amend the terms and
conditions of Promoter Agreement
subject to sixty (60) calendar days’ notice
except for notice related to amendments
by the Fund which have to be satisfied in
terms of the specific notice.

يتم تفسير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة والتي لم يتم
وفقا لتعريفاتها المنصوص عليها والواردة في اتفاقية
تعريفها هنا
ً
ترويج الصناديق االستثمارية المشتركة.

Note: Capitalized terms not defined herein shall be construed in
accordance with their definitions set out in the Mutual Funds
Promotion Agreement.

مالحظة:

Key Risks:

المخاطر الرئيسية:
مخاطر السوق

قــد يؤثــر االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية
لالســتثمار بســبب عوامل منهجية على أداء
أســواق رأس المــال ويــؤدي إلــى تــآكل كبيــر
في رأس المال الخاص بكم.

Decline in market value of investment
due to systematic factors may affect
performance of capital markets and
lead to significant erosion of your
capital.

مخاطر
السيولة

التأخيــر فــي اســترداد االســتثمار بســعر
مناســب بســبب قلــة الطلــب قــد يــؤدي إلــى
خسارة في قيمة استثمارك.

Liquidity Risk Delay in redeeming the investment at a
favourable price due to lack of demand
resulting in loss in the value of your
investment.

مخاطر رأس
المال

االســتثمار فــي الصنــدوق غيــر محمــي
بــرأس المــال والعوائــد غيــر مضمونــة .قــد
تواجــه خســارة جزئيــة أو جســيمة فــي رأس
المال المستثمر.

Capital Risk

توقيع المتعامل:
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Investment in Fund is not capital protected
and the returns are not guaranteed. You
could face partial to significant loss of
invested capital.

Market Risk

Customer’s Signature:

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed
and regulated by the Central Bank of the UAE

مخاطر
االئتمان

يمكــن أن يــؤدي التقصيــر فــي ســداد
االلتزامــات مــن قبــل الجهــات المصــدرة
لالســتثمارات األساســية للصنــدوق إلــى
خفض قيمة الصندوق.

Default on the repayment of obligations
by the issuers of the underlying
investments of the Fund could reduce
the value of the Fund.

مخاطر العملة

قــد يتأثــر االســتثمار فــي الصنــدوق بأســعار
صــرف العمــات التــي قــد تقلــل مــن قيمــة
اســتثمارك علــى الرغــم مــن أن عائــد
السوق إيجابي.

Currency Risk Investment in Fund may be affected
by currency exchange rates that could
reduce the value of your Investment
even though the market return is
positive.

مخاطر األداء

األداء الســابق للصنــدوق ليــس مؤشــر ًا
موثو ًقا به لألداء المستقبلي.

Performance Past performance of the Fund
Risk
is not a reliable guide to future
performance.

مخاطر عدم
االلتزام
بقواعد
الشريعة

اطلعــت لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة
للبنــك علــى مســتندات الصناديــق التــي
يــروج لهــا وقــررت بأنهــا متوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية  .وعليــك فــي جميــع
األحــوال أن تقــوم بتقييمك الشــخصي لدرجة
االمتثــال الشــرعي لهــذه الصناديــق وجميــع
المســتندات والعمليــات المتعلقــة بهــا ،وأال
تدعــي بعــدم توافقهــا مــع ضوابــط الشــريعة
ّ
محفل كان.
اإلسالمية في أي
ٍ

Sharia Risk

يجــب علــى العميــل الرجــوع إلــى مســتند الطــرح للحصــول
علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول المخاطــر المتعلقــة
بصناديق االستثمار الفردية		 .
تحذيرات
)1

All Funds are 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 such Funds with all its applicable
documents and processes and not call
into question their Sharia compliance in
any forum.

Credit Risk

The Customer must refer to the Offering Document
for further details on risks pertaining to individual
Funds.
WARNINGS

االســتثمارات فــي وحــدات الصنــدوق ليســت ودائــع
بنكيــة ،وبالتالــي فهــي ليســت محميــة بــرأس المــال أو
مضمونــة بــرأس المــال وقــد تــؤدي إلــى خســارة المبلــغ
المستثمر للعميل.

1) Investments in Units of Fund are not bank deposits
and as such are not capital protected or capital
guaranteed and may result in loss of the Customer’s
invested amount.

 )2بنــك دبــي اإلســامي هــو مجــرد مــروج للصنــدوق
يتعامــل مــع مديــر الصنــدوق نيابــة عــن العميــل علــى
أســاس التنفيــذ فقــط وليــس مســؤوال ً عــن أداء الصنــدوق
أو تقييمه.

2) Dubai Islamic Bank is merely a Promoter of the Fund
dealing with the Fund Manager on behalf of the
Customer on execution basis only and is not liable for
the performance of the Fund or its valuation.

 )3األداء الســابق لالســتثمار ليــس دليــا ً موثو ًقــا بــه أو
مؤشرا لألداء المستقبلي.
ً

3) Past performance of an investment is not a reliable
guide to or indicator of future performance.

 )4يجــب علــى العميــل طلــب المشــورة الماليــة والقانونيــة
المهنيــة قبــل اتخــاذ قــرار فــي االســتثمار فــي صنــدوق
االســتثمار ذات صلــة وعــدم االعتمــاد علــى المــروج فــي
اتخــاذ أي قــرار اســتثماري نيابــة عــن العميــل.

4) The Customer should seek professional financial and
legal advice prior to deciding to invest in the relevant
Fund and not rely on the Promoter in making any
investment decision on behalf of the Customer.

 )5يجــب علــى العميــل مراجعــة مســتندات الطــرح بعنايــة،
بمــا فــي ذلــك نشــرة االكتتــاب /مذكــرة الطــرح وبيــان
الحقائــق الخاصــة بصنــدوق االســتثمار المعنــي وطلــب
المشــورة المهنيــة فــي حالــة عــدم توفــر المســتندات
باللغة المفضلة للعميل.

5) The Customer should carefully review the Offering
Documents, including the prospectus/offering
memorandum and factsheet, of the respective Fund
and seek professional advice where the documents
are not available in the preferred language of the
Customer.

توقيع المتعامل:
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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 communication 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 promoted product to
confirm the Customer’s understanding of the investment
and its associated risks before the Customer’s application
is executed by the Bank. It does not constitute (i) a
recommendation, an offer or a solicitation to deal in any
promoted product, enter into any transaction or adopt
any investment strategy, 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 promoted product (ii)
the results to be obtained by any Customer or (iii) any
other matter. Any decision to invest in the promoted
product should be based upon an independent analysis
by the Customer 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 promoted product. The
Customer is responsible for consulting his/its own legal,
tax or financial advisors for this purpose.

كيف تقدم شكوى لنا؟
أي فرع من فروع البنك
مدير العالقات المخصص لك (في حال تعيينه بشكل
خاص لحسابك المصرفي
)+971 4 609 2222( الهاتف المصرفي
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
Contactus@dib.ae :البريد االلكتروني
ملء نموذج شكوى عبر موقعنا االلكتروني
 بنك دبي، وحدة إدارة الشكاوى:عن طريق البريد
 اإلمارات العربية، دبي،1080  أموال بريد،اإلسالمي
.المتحدة

•
•
•
•
•

سنســتلم شــكواك خــال يومــي عمــل وسنســعى جاهديــن
. أيــام عمــل5 للــرد علــى شــكواك فــي غضــون
: إخالء مسؤولية

ع.م.تــم إصــدار هــذا المســتند مــن قبــل بنــك دبي اإلســامي ش
. الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزيتــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتند بهــدف تلخيــص
الميــزات الرئيســية للمنتــج المــروج لــه لتأكيــد فهــم العميــل
لالســتثمار والمخاطــر المرتبطــة بــه قبــل تنفيــذ طلــب العميــل
عرضــا أو طلبًــا
( أي توصيــة أوi)  ال يشــكل.مــن قبــل البنــك
ً
للتعامــل فــي أي منتــج تــم الترويــج لــه أو الدخــول فــي أي
( أي مشــورةii)  أو،معاملــة أو اعتمــاد أي اســتراتيجية اســتثمار
 حيــث.قانونيــة أو ضريبيــة أو تنظيميــة أو ماليــة أو محاســبية
ال يقــدم بنــك دبــي اإلســامي أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه
أو المديريــن أو المســؤولين أو الموظفيــن أو الممثليــن أو
المندوبيــن أو الــوكالء أي إقــرار أو ضمــان صريــح أو ضمنــي فيمــا
( التوصيــة علــى شــراء أو الدخــول فــي أي منتــج يتــمi) يتعلــق بـــ
( النتائــج التــي يجــب أن يحصــل عليهــا أي عميــلii) الترويــج لــه
 يجــب أن يســتند أي قــرار لالســتثمار.( أي مســألة أخــرىiii) أو
فــي المنتــج الــذي يتــم الترويــج لــه إلــى تحليــل مســتقل مــن
قبــل العميــل للمعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب أو
 فضـا ً الــى،مســتند الطــرح أو مســتند قانونــي آخــر ذات الصلــة
.فهــم العميــل لشــروط وأحــكام المنتــج الــذي يتــم الترويــج لــه
يتحمــل العميــل مســؤولية استشــارة مستشــاريه القانونييــن
.أو الضريبييــن أو المالييــن بهــذا الشــأن

Customer’s Signature:

:توقيع المتعامل

Date: ___ / ___ / _____

_____ / ___ / ___ :التاريخ

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
اتصــل بمديــر العالقات الخاص بك أو
+971 4 609 2222 :فــي اتصال
Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني
www.dib.ae :تفضل بزيارة

