DPP (Dynamic Protection Program)
Signing up for the fully Shari’ah-compliant Dynamic Protection Program (DPP)
as part of the Takaful Education Savings Plan and Takaful Regular Savings Plan
gives you a chance to take advantage of a feature specifically designed to
protect your investments. The DPP not only helps you to take the necessary
precautions, but also ensures that you get at least 100% of the capital you
invested once the plan has reached its maturity. Furthermore, the DPP enables
you to reap the benefits when the markets are on the rise, as well as protects
you in times of recession and downward market trends.
In other words, despite the increasing value of Shari’ah equities over a long period
of time, Participants are also exposed to the fluctuations in equity values due to
volatility. On the other hand, cash is no real alternative for mid-term or long-term
investments and Participants are also afraid of missed chances. At the same
time, traditional risk balancing by adding bonds to the investment portfolio is
not Shari’ah-compliant either. The DPP aims at providing breakthrough solutions
to these issues.
The investment objective of the DPP is to protect the principal investment by
offering a flexible, secure and innovative participation in the stock market growth
in full compliance with Shari’ah requirements. The strategy invests in Shari’ahcompliant local and international equity instruments and thereby participates in
market movements.
The DPP uses a secured unit price also known as the Highwater Mark Price.
It is reviewed on a fixed date once a month, and can only increase (or remain
unchanged) during the entire contribution payment period of the Takaful
contract regardless of the market movements. The DPP feature is also secured
by an international bank with a credit rating of A+.
Participants are able to purchase investment units at market price, and if
they exit the contract before the maturity date, they will get the market value
calculated using the prevailing market price at that time. However, if Participants
hold the contract till maturity, they will exit at the DPP price (or the market price
if it is higher than the latest valid DPP price). As Takaful products are designed
for long-term investors and the investment approach is focused on long-term
capital gains, the investment duration under the DPP is fixed at 10 years.
The DPP was introduced on 7 July 2010, and had already achieved a gain of as
much as 3.3% by its first lock-in date on 22 July 2010. The cumulative return
at the most recent lock-in date was 13.56%* - and it’s safe to say that this
gain can no longer be lost/erased. Even if the market drops and the portfolio
remains below this level until maturity, investors will enjoy this locked-in price
for their investment.

A DPP Participant also has an opportunity to switch from the DPP Investment
Strategy to a Cash Strategy at any time. In order to switch from Cash to the
DPP Investment Strategy, it is required that the remaining Contract Term at
the time of the switch is greater than or equal to ten (10) years.
*The percentage changes from time to time; the ratio quoted here is valid at
the time of printing of this brochure.

يحظى المساهمون في برنامج الحماية الديناميكي بفرصة التحويل من خطة
االستثمار في برنامج الحماية الديناميكي إلى برنامج االستثمار النقدي في أي
 ويشترط للتحويل من الخطة النقدية إلى خطة االستثمار في برنامج الحماية،وقت
 سنوات أو10 الديناميكي أن تكون المدة المتبقية من العقد خالل فترة التحويل
.أكثر
 وتعتبر النسبة المبينة هنا سارية،*تتغير النسبة المئوية من وقت إلى آخر
.وقت طباعة هذا الكتيب
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Summary
- At least 100% of the invested capital will be redeemed at maturity – minimum
10 years.
- Protected unit prices are valid for all past and future contributions.
- Payout at maturity at secured DPP unit price or actual market price, whichever
is higher at maturity.
- Calculation of the protected unit price at a fixed reference date once a month.
- Designed to allow customers to participate in the upward trends of the equity
markets, whilst being protected from suffering in bear markets.
- Full compliance with Shari’ah requirements.
- Participation in the equity market of up to 100%.
- The DPP feature is secured by an International Bank with a credit rating of A+.

Start Saving Today!
For more information, or to apply for the Takaful Education Savings Plan or
Takaful Regular Savings Plan, please call 600 52 22 29 or visit your nearest branch.
DISCLAIMER
Islamic takaful products are made available to clients based on their need analysis and request.
Islamic takaful products are underwritten by respective takaful providers and issued subject
to their terms and conditions. Al Hilal Bank does not offer Islamic takaful advice, nor does
it manage, underwrite or issue Islamic takaful policies. Al Hilal Bank is not responsible for
rejected applications or claims by any takaful company. Premiums received by Al Hilal Bank for
Islamic takaful plans are not bank deposits. This is for information purposes only and does not
constitute an offer or solicitation to purchase Islamic investment products. Islamic investment
products are not bank deposits and are not guaranteed by Al Hilal Bank. They are subject
to investment risks, including possible loss of principal amount invested. Past performance
does not guarantee future results. Please refer to the respective takaful company’s terms and
conditions for each of their takaful and/or investment products.
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الملخص
 سيتم استرداد مائة في المائة على األقل من رأس المال المستثمر في موعد. سنوات كحد أدنى10 – االستحقاق
. تسري أسعار الوحدات المحمية على جميع مساهمات الماضي والمستقبل توزيع العوائد في موعد االستحقاق بسعر الوحدة المضمون في برنامج الحماية. أيهما أعلى،الديناميكي أو حسب السعر الراهن في السوق
. حساب سعر الوحدة المحمية في تاريخ مرجعي ثابت مرة واحدة كل شهر صمم خصيصًا ليتيح للعمالء فرصة المساهمة في أسواق األسهم التي تشهد. مع حمايتهم من تكبد معاناة االستثمار في األسواق الهابطة،حركة نمو
. التوافق التام مع أحكام الشريعة اإلسالمية. المساهمة في أسواق األسهم بنسبة تصل إلى مائة في المائة ضمــان ميــزة برنــامجA+  يتـــولى بنــك عالمي حـــائز على تصنيف ائتمـــاني.الحماية الديناميكي

!ابدأ االدخار من اليوم
 أو لتقديم طلب التسجيل في برنامج،للحصول على المزيد من المعلومات
 ُيرجى االتصال على الرقم. االدخار التعليمي التكافلي أو برنامج االدخار المنتظم
. أو التفضل بزيارة أقرب فرع600 52 22 29
إخالء المسؤولية
 وتصدر،بناء على تحليل احتياجاتهم ودراسة متطلباتهم
تتوفر جميع المنتجات التكافلية للعمالء
ً
،المنتجات التكافلية من ِقبل مقدمي الخدمات التكافلية المعنيين وبموجب أحكامهم وشروطهم
 كما ال يتولى إدارة وثائق،وال يتعهد مصرف الهالل بتقديم أي مشورة بخصوص التكافل اإلسالمي
 ال يتحمل مصرف الهالل أي مسؤولية ناجمة عن رفض أي.التكافل اإلسالمية أو ضمانها أو إصدارها
 وال تعتبر أقساط التأمين التي يتلقاها مصرف الهالل،شركة تكافلية لطلبات العمالء أو مطالباتهم
، إن الغرض من هذا الكتيب هو اإلعالم فحسب.من أجل الخطط التكافلية اإلسالمية ودائع مصرفية
 إن منتجات االستثمار اإلسالمي ليست.وال يعتبر عرضًا أو استدراجًا لشراء منتجات االستثمار اإلسالمي
 وتخضع هذه المنتجات لمخاطر االستثمار،ودائع لدى المصرف وليست مضمونة من ِقبل مصرف الهالل
، وال يضمن األداء السابق النتائج المستقبل ّية،التي تشمل خسارة محتملة لرأس المال المستثمر
.أو االستثمار/ُيرجى مراجعة أحكام وشروط شركة التكافل الخاصة بكل منتج من منتجات التكافل و

برنـــامج الحمــايـة الديناميـكي ()DPP
يمنحك برنامج الحماية الديناميكي المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
باعتباره جزءًا من برنامج االدخار التعليمي التكافلي وبرنامج االدخار التكافلي
المنتظم فرصة االستفادة من ميزة هدفها األساسي حماية استثماراتك ،فقد
صمم برنامج الحماية الديناميكي ليساعدك في اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة
و ضمان الحصول على مائة في المائة على األقل من رأس المال الذي تستثمره
عند بلوغ المبلغ المستثمر موعد استحقاقه ،وباإلضافة إلى ذلك ،يمكّ نك برنامج
الحماية الديناميكي من الحصول على األرباح خالل فترة انتعاش األسواق ،فض ً
ال
عن حمايتك في أوقات الركود وتراجع حركة السوق.
وبعبارة أخرى ،و على الرغم من زيادة قيمة األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية على المدى الطويل فأن المساهمون يتعرضون أيضًا لتقلبات في
قيمة األسهم ج ّراء تقلبات السوق .ومن ناحية أخرى ،ال تعتبر األموال النقدية بدي ً
ال
حقيقيًا لالستثمارات متوسطة أو طويلة المدى حيث يخشى المساهمون الفرص
الضائعة ،وفي الوقت نفسه ،ال تتوافق عملية موازنة المخاطر التقليدية عن طريق
إضافة سندات إلى المحفظة االستثمارية مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،لذلك فقد
صمم برنامج الحماية الديناميكي ليوفر الحلول المبتكرة لهذه المشكالت.
يتمثل الهدف االستثماري لبرنامج الحماية الديناميكي في حماية رأس المال
المستثمر وذلك بإتاحة الفرصة لالستفادة من نمو سوق األوراق المالية بكل
مرونة وأمان بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويعتمد البرنامج مبدأ
االستثمار في األصول المحلية والدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وبالتالي المساهمة في تحركات السوق.
مؤمن ُيع ّرف أيضًا باسم الحد
يعتمد برنامج الحماية الديناميكي سعر وحدة
ّ
األقصى للسعر ،ويتم مراجعة هذا السعر في موعد ثابت مرة واحدة شهريًا،
ويمكن فقط أن يزداد (أو يبقى ثابتًا بال تغيير) أثناء دورة سداد مساهمات عقد
التكافل بالكامل بغض النظر عن تحركات السوق ،كما يتولى بنك عالمي حائز
على تصنيف ائتماني  A+ضمان ميزة برنامج الحماية الديناميكي.
يتمتع المساهمون بالقدرة على شراء وحدات االستثمار بسعر السوق ،وحال
فسخهم للعقد قبل موعد االستحقاق ،سيتم حساب القيمة السوقية لهم
حسب السعر السائد في السوق في هذا الوقت ،أما إذا أكمل المساهمون العقد
حتى موعد استحقاقه ،فإنهم يستفيدون من سعر برنامج الحماية الديناميكي
(أو سعر السوق إذا كان أعلى من آخر سعر ساري لبرنامج الحماية الديناميكي)،
وبما أن المنتجات التكافلية مصممة خصيصًا لالستثمار طويل األمد فض ً
ال عن
تركيز هدف االستثمار على أرباح رأس المال على المدى الطويل فقد تم تحديد
مدة االستثمار في إطار برنامج الحماية الديناميكي لمدة  10سنوات.
ُطرح برنامج الحماية الديناميكي في  7يوليو  ،2010وقد حقق بالفعل مكاسب
بمقدار  3.3في المائة من خالل تسجيله أول تاريخ للربح الثابت في  22يوليو ،2010
وبلغ العائد التراكمي في آخر تاريخ للربح الثابت  13.56في المائة* ويمكن القول
بأن هذه المكاسب غير قابلة للخسارة أو اإللغاء حتى وإن حدث انهيار بالسوق
وظلت المحفظة دون هذا المستوى بحلول موعد االستحقاق ،فإن المستثمرين
سيتمتعون بسعر ثابت الستثماراتهم.

