
 

 

 

SPECIFIC CONDITIONS GOVERNING MUDARABAH BASED ISLAMIC SAVINGS 
ACCOUNT AND ISLAMIC INVESTMENT ACCOUNT  
 
First Abu Dhabi Bank PJSC (the "Bank") is licensed and regulated by the Central Bank 
of the United Arab Emirates (“CBUAE”).  Its registered office address is P.O. Box 6316, 
Abu Dhabi, UAE. 
 
These specific conditions (the “Specific Conditions”) are supplemental to the General 
Terms and Conditions for Islamic Accounts (the “General Conditions”) and together 
constitute an integral part of the agreement governing a Mudarabah based Islamic 
Savings Account and Islamic Investment Accounts (each, an “Account”) as described 
in the Schedule to these Specific Conditions.  Definitions of capitalized terms used in 
these Specific Conditions shall have the meaning given to them in the General 
Conditions, unless given a different meaning in these Specific Conditions. 
 
        Specific terms applicable to Accounts 
 
1. The Bank offers Accounts based on Mudarabah as set out in the Schedule to 

these Specific Conditions.  Subject to Clause 2 below, the Customer authorizes 
the Bank to apply any and all amounts deposited into any Account (as may be 
comingled with any other funds of the Bank) towards formation of an Islamic 
pool of funds (the “Islamic Funds Pool”).  The Islamic Funds Pool will then be 
invested and deployed by the Bank (acting as Mudarib) for the purposes of 
making Shariah-compliant investments into certain assets and/or managing an 
Islamic assets portfolio (the “Islamic Assets Pool” or “Investment Pool”) of the 
Bank, in each case, on an unrestricted basis, as the Bank may determine and 
manage as it deems fit in accordance with the principles of Shariah and the terms 
of these Specific Conditions and the General Conditions. 
 
Investment and Eligibility for Profit Distribution 
 

1. A share of profit distribution attributable to an Account shall only be payable in 
respect of an Account which satisfies the requirements for the minimum 
investment amount and minimum average balance set out in the Schedule to 
these Specific Conditions (the “Minimum Requirements”).  If the Minimum 
Requirements are not met with respect to an Account, certain fees and charges 
specified in the Bank’s Schedule of Charges will be applicable for maintaining the 
Account, and the Customer agrees to waive his or her rights and hence shall not 
be entitled to any return or profit calculation and distribution attributable to that 
Account. 
 

2. Compliance with the Minimum Requirements is monitored with respect to an 
Account on a monthly basis by calculating the daily minimum closing balance 
available in such Account and establishing whether during each day of the 
relevant month such balance is equal or higher than the applicable Minimum 
Requirements.  
 

Warning: The Customer will not be entitled to any profit distribution attributable 
to an Islamic Savings Account if the minimum monthly average balance standing 
to the credit of such Account is less than the required balance according to the 
applicable Minimum Requirements.  

 
3. The Customer acknowledges and agrees that a certain percentage of the 

monthly average balance of each Account will be allocated to form a reserve 
required to meet the regulatory reserve requirement of the CBUAE as well as 
addressing cash liquidity reserve purposes (the “Reserve”).  
 

4. After the deduction of the Reserve, the percentage applicable to the relevant 
Account type set out in a column “Percentage of Invested Funds” of the Schedule 
to these Specific Conditions (the “Percentage of Invested Funds”) of the average 

م حساب التوفير الإسلامي القائم على المضاربة   ِّ الشروط الخاصة التي تنظ 

 وحساب الاستثمار الإسلامي

الإمارات "( مرخص من قبل مصرف دولة البنكإنَّ بنك أبوظبي الأول ش.م.ع )"

، التنظيمية  سلطته"( ويعمل تحت م.إ.ع.م.م. العربية المتحدة المركزي )"

 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.6316وعنوان مكتبه المسجل هو ص. ب.:  

"( مكملة للشروط والأحكام  الشروط الخاصة تكون هذه الشروط الخاصة )"

"( وتشكل معاً جزءاً لا يتجزأ من عامةالشروط الالعامة للحسابات الإسلامية )"

م أحكام حساب التوفير الإسلامي القائم على المضاربة  ِّ الاتفاقية التي تنظ 

"( كما هو حسابوحسابات الاستثمار الإسلامية )وُيشار إلى كل منهما باسم "

موضح في الجدول المرفق بهذه الشروط الخاصة. ويكون لتعريفات 

بارزة المستخدمة في هذه الشروط الخاصة   المصطلحات المكتوبة بأحرف

المعنى المحدد لها في الشروط العامة، ما لم يتم تحديد معنى مختلف في  

 هذه الشروط الخاصة. 

 الشروط الخاصة الُمطبَّقة على الحسابات     

يقدم البنك حساااابات على أسااااا المضااااربة كما هو مبين في الجدول  .1

أدناه،   2العميل للبنك، وفقاً للبند  المرفق بهذه الشاروط الخاصاة. ويصار  

 باستخدام جميع المبالغ المودعة في أي حساب 

  وعاااء  )والتي يمكن خلطهااا مع أي أموال أخرل للبنااك( من أجاال تكوين  

 "(؛ على أن يتم بعاد للاك الامموا  الاإسااااالاامياة  وعاا   أموال إسااااالاامي )"

من قبال البناك )بصااااافته الأموال الإسااااالاامياة    وعاء اساااااتثماار  توظيف و

المضاارب( لأررا  إجراء اساتثمارات متوافقة مع الشاريعة الإسالامية في 

المصااااو     وعا  أصااااول معينة و   أو إدارة محفظة أصااااول إساااالامية )"

"( تابعة للبنك، على أن يكون للك، في الاسااااتثمار  وعا   " أو "الإساااالامية

الات، على أساااا رير مقيد، وفق ما يقرره البنك ويديره  كل حالة من الح 

حسبما يراه مناسباً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام هذه الشروط  

 الخاصة والشروط العامة.

 الاستثمار والمهلية لتوزيع المرباح 

لاا تُادفع حصااااااة توزيع الاأرباا  المنساااااوباة إلى الحساااااااب إلاا فيماا يتعلق  .1

بمتطلباات الحاد الاأدنى لمبلغ الااساااااتثماار والحاد الاأدنى  بحساااااااب يفي  

لمتوساااار الرصاااايد المحدد في الجدول المرفق بهذه الشااااروط الخاصااااة 

"(. وإلا لم يتم اساااااتيفااء الحاد الاأدنى من الحا  الامى ى ما المتطلباات)"

المتطلبات فيما يتعلق بالحسااب، فسايتم فر  بعا الرساوم والتكاليف  

، ويوافق العميل على لصاايانة الحساااب بنكالمحددة في جدول رسااوم ال

لاا يحق للعميال الحصاااااول على أي عاائاد أو باالتاالي   التناازل عن حقوقاه و

 يعود لذلك الحساب. هتوزيع  و  ساب ربح تح ا

تم مراقباة الاامتثاال للحاد الاأدنى من المتطلباات فيماا يتعلق باالحساااااااب  .2

لرصيد الإرلاق  على أساا شهري عن طريق حساب الحد الأدنى اليومي  

المتوفر في هذا الحسااااب وتحديد ما إلا كان هذا الرصااايد، خلال كل يوم 

من أيام الشااهر لي الصاالة، يساااوي الحد الأدنى للمتطلبات المطبقة أو 

 يتجاوزه.

 

تحااريرل لااا يحااال للعميااع الحياااو  علااى اح توزيااع للمربااااح منسااوب إلاااى 

حسااااب تاااوفير إسااالامي إحا اااااى الحااا  الااامى ى لمتوسااا  الرصاااي  ال ااا رح 

هاارا الحساااب انااع مااا الرصااي  المطلااوب وفقااا  لمتطلبااات المساا ع فااي 

 الح  المى ى المعمو  ب ا.

من متوساار يقر العميل ويوافق على أنه ساايتم تخصاايص نساابة معينة   .3

الرصاايد الشااهري لكل حساااب لتكوين احتياطي مطلوب لتلبية متطلبات  

الاحتياطي التنظيمي لمصااارف الإمارات المركزي بالإضاااافة إلى معالجة 

 "(.لاحتياطيأررا  احتياطي السيولة النقدية )"ا

بعد خصام الاحتياطي، تشكل النسبة المووية المطبقة على نوع الحساب  .4

عمود "النساابة المووية للأموال المسااتثمرة" في لي الصاالة المحدد في 

النساااااباة الملوياة للامموا   الجادول المرفق بهاذه الشاااااروط الخااصااااااة )"



 
 

 

monthly balance of such Account shall constitute the eligible balance which may 
be used by the Bank for the purposes of formation of the Islamic Funds Pool (the 
“Eligible Balance”) and shall be used by the Bank for the purposes of investing 
into the Islamic Assets Pool.  

 
The Profit Calculation Method 
 

5. The profit earned from the return on the Islamic Assets Pool in respect of the 
respective Eligible Balance of an Account will be calculated based on the 
proportion of such Eligible Balance of that Account in the Islamic Funds Pool to 
the total value of the Islamic Assets Pool for a specific calculation period.  The 
calculation period (the “Calculation Period”) will be one month in respect of an 
Islamic Savings Account and the term for which the funds are deposited in 
respect of an Islamic Investment Account.  The profit earned will be directly 
linked to the performance of the Islamic Assets Pool (the “Distributable Profit”). 
 

6. The Distributable Profit with respect to any Account will be distributed between 
the Bank and the Customer based on the agreed profit-sharing ratio (the “PSR”) 
of 70% of the Distributable Profit to be payable to the Bank as a Mudarib and 
30% of the Distributable Profit to be payable to the Customer as Rabb al Mal (the 
capital provider).  The Bank may from time to time grant to the Customer a Hibah 
(gift, rewards or bonus) in monetary or any other form.  Such Hibah is granted at 
the sole discretion of the Bank from its own profit or shareholders’ funding.  Any 
change to the PSR shall be communicated to the Customer pursuant to the 
General Conditions and changes to the PSR will only become applicable starting 
from the next Calculation Period for such Account.  
 

7. All aggregate profits attributable to an Account for a relevant Calculation Period 
applicable to such Account will be credited to that Account or, upon the 
instruction of the Customer, any other account of the Customer on the second 
week of the next month (for an Islamic Savings Account) and at maturity (for an 
Islamic Investment Account).  

 
The Customer irrevocably authorizes the Bank to allocate (i) part of the gross 
distributable profit generated by the Islamic Assets Pool (the “Gross Profit”) as a 
profit equalization reserve (the “PER”) and (ii) part of the Customer’s portion of 
the Gross Profit according to the applicable PSR as an investment risk reserve 
(the “IRR”) (if applicable).  The PER and the IRR will be reasonably determined by 
the Bank in its sole discretion, subject to any maximum amounts (if any) of PER 
and the IRR set out in the relevant key facts statement relating to the Account.  
The PER and IRR will be used to manage, ensure and stabilize the rate of return 
attributable to an Account in order for it to be in line with the long term market 
return rate when the actual profit generated by the Islamic Assets Pool is lower 
than the indicated anticipated profit. Any Zakah calculation or payment 
requirement (if applicable) on the IRR and/or the PER shall be performed based 
on the advice by the Bank’s Internal Shariah Supervision Committee. 
 

8. The Customer shall retain the right to benefit from the amounts which constitute 
the IRR and the Customer’s portion of the PER according to the applicable PSR 
based on the profit distribution calculation performed by the Bank, unless the 
Account is closed prior to the date of distribution of the profit applicable to such 
Account.  The Customer hereby waives any right to receive the amounts which 
constitute the IRR and the Customer’s portion of the PER if the Customer closes 
the Account prior to the dissolution of the Investment Pool.  The Customer 
hereby releases the Bank and any other account holders from any liabilities that 
may arise in this respect.  

 
9. Upon dissolution of the Investment Pool, any amounts constituting the IRR 

and/or the Customer’s portion of the PER which have not been distributed to the 

"( لمتوساار الرصاايد الشااهري لهذا الحساااب، الرصاايد الم هل  المسااتثمر 

الأموال الإسااالامية    وعاء  الذي يمكن أن يساااتخدمه البنك لأررا  تكوين  

 "( وسااااوف يسااااتخدمه البنك لأررا  الاسااااتثمار في الرصااااي  الم هع)"

 الأصول الإسلامية. وعاء

 طريقة حساب الربح 

الأصاااول الإسااالامية فيما   وعاء  يتم احتسااااب الأربا  المكتسااابة من عائد   .5

يتعلق بالرصااايد الم هل المعني للحسااااب بناًء على نسااابة هذا الرصااايد  

 الأموال الإساااالامية إلى إجمالي قيمة   وعاء الم هل لذلك الحساااااب في 

الأصاااااول الإسااااالامية لفترة حسااااااب محددة. وساااااوف تكون فترة    وعاء

"( شااااهراً واحداً فيما يتعلق بحساااااب التوفير  فتر  الحسااااابالحساااااب )"

الاإسااااالاامي والمادة التي يتم خلاالهاا إياداع الاأموال فيماا يتعلق بحساااااااب  

  وعاء ربح المحقق مباشاارة بأداء  الاسااتثمار الإساالامي؛ على أن يتم ربر ال

 "(.الربح القابع للتوزيع الأصول الإسلامية )"

سااااايتم توزيع الربح القاابال للتوزيع فيماا يتعلق باأي حساااااااب بين البناك   .6

 ساابة تقساايم  والعميل على أساااا نساابة تقساايم الربح المتفق عليها )"

للبناك ٪ من الربح القاابال للتوزيع المساااااتحق الادفع  70"( بنساااااباة  الربح 

٪ من الربح القاابال للتوزيع المساااااتحق للعميال  30بصااااافتاه مضاااااااربااً و  

بصااااافتاه رب الماال )مزود رأا الماال(. ويجوز للبناك أن يقوم من وقات 

لآخر بمنح العميل هبة )هدية أو منحة أو مكافأة( ساواء نقداً أو بأي شاكل  

أو  آخر. ويتم منح هاذه الهباة وفقااً لتقادير البناك المطلق من ربحاه الخااص

المسااااااهمين. يجا إبلام العميل بأي تييير يطرأ على نسااااابة   أموال  من 

تقساايم الربح وفقاً للشااروط العامة ولن تصاابح التيييرات التي تطرأ على 

سااب التالية لهذا  تح إنسابة تقسايم الربح قابلة للتطبيق إلا بدءاً من فترة ال

 الحساب.

الإجمالية المنساوبة إلى الحسااب  ضااف الى للك الحسااب جميع الأربا   ي .7

ساااب لات الصاالة المطبقة على للك الحساااب أو ُتضاااف،  تح اعن فترة ال

بنااًء على تعليماات العميال، إلى أي حساااااااب آخر للعميال في الاأسااااابوع  

الثااني من الشاااااهر التاالي )في حاالاة حسااااااب التوفير الاإسااااالاامي( وعناد  

 إسلامي(.الالاستحقاق )في حالة حساب الاستثمار 

( جزء من 1يفو  العميال البناك تفويضاااااااً لاا رجعاة فياه لتخصااااايص )

الاأصاااااول الاإسااااالااامياة    وعااء  إجمااالي الربح القااابال للتوزيع النااات  عن  

"( و الامربااح   توزيع احتيااطي الاأرباا  )" توزيع   "( كااحتيااطي إجماالي الربح )"

لمعدل تقساااايم الربح ( جزء من حصااااة العميل من إجمالي الربح وفقاً  2)

ن  إ)  "(احتياطي مخاطر الاساتثمارالمطبق كاحتياطي لمخاطر الاساتثمار )"

الااأربااا  واحتياااطي مخاااطر   توزيع   . ويتم تحااديااد معاادل احتياااطي  وجااد(

الااساااااتثماار من قبال البناك وفقااً لتقاديره المطلق، مع مراعااة أي مباالغ  

الااأربااا  واحتياااطي مخاااطر   توزيع   قصاااااول )إن وجاادت( من احتياااطي  

الاسااااتثمار المنصااااوص عليها في بيان الحقائق الرئيسااااية لات الصاااالة 

الأربا  واحتياطي توزيع  المتعلقة بالحسااااااب. ويتم اساااااتخدام احتياطي 

مخاطر الاسااتثمار لإدارة وضاامان واسااتقرار معدل العائد المنسااوب إلى 

الحسااب من أجل أن يتماشام مع معدل عائد الساوق على المدل الطويل  

الأصااااول الإساااالامية أقل من   وعاء عندما يكون الربح الفعلي النات  عن 

أي حساااااااب للزكااة أو متطلباات الادفع )إن    الربح المتوقع الُمشااااااار إلياه.

 الأربا     توزيع   وجدت( على احتيااطي مخااطر الاساااااتثماار و   أو احتياطي 

 .لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنكتوجيه من بناًء على يجا أن تطبق 

يحتفظ العميل بحقه في اساااااتلام المبالغ التي تشاااااكل احتياطي مخاطر  .8

الاأرباا  وفقااً لمعادل    توزيع   ل من احتيااطي  الااساااااتثماار وحصااااااة العميا 

تقسااااايم الربح المعمول به، ما لم يتم إرلاق الحسااااااب قبل تاري  توزيع  

الربح المطبق على هاذا الحساااااااب. ويتناازل العميال بموجباه عن أي حق  

في اساااااتلام المبالغ التي تشاااااكل احتياطي مخاطر الاساااااتثمار وحصاااااة 

الحساااااااب قبال حال  الاأرباا  إلا أرلق العميال   توزيع   العميال من احتيااطي  

الاسااااتثمار. ويعفي العميل بموجبه البنك وأي أصااااحاب حسااااابات   وعاء

 آخرين من أي التزامات قد تنشأ في هذا الشأن.



 
 

 

Customer by operation of Clause 10 above shall be donated to charity approved 
by the Bank’s Internal Shariah Supervision Committee.  
 
Islamic Savings Account  
 

10. An Islamic Savings Account can be opened in AED and other major foreign 
currencies offered by the Bank; however, no debit cards will be issued in 
connection with an Account in any currency other than AED.  Deposits and 
withdrawals may be made from any of the Bank’s branches or ATM/CCDM within 
the UAE or abroad.  
 

11. The Bank may, at its sole discretion, restrict and limit the number of withdrawals 
which may be made from an Islamic Savings Account during a calendar month 
(whether from branches or otherwise) and/or impose a service charge if the 
number of withdrawals exceeds the number of transactions specified in the 
Schedule of Charges.  

 
12. The Bank may, at its sole discretion, pay the Customer the additional profit 

exceeding the agreed PSR based on the anticipated profit rates indicated or 
displayed (as applicable) on the Bank’s website and/or branches.  Such additional 
profit contemplated by the difference between the actual profit declared for 
distribution and anticipated profit will be funded from the PER and/or the IRR (as 
applicable) and/or the Bank’s portion of profit and/or its shareholders’ funds.   
 

13. The Customer acknowledges and agrees, that the PSR, the Percentage of the 
Invested Funds may vary from time to time as reasonably determined by the 
Bank subject to a prior notice of 30  days  ] communicated to the Customer via 
the agreed methods of communication.  

 
14. Any Islamic Savings Account closed during a particular month will not be eligible 

for calculation of profit or loss for that month and the Customer agrees to waive 
entitlement to the profits attributable to such Islamic Savings Account, if any.  
However, at the time of closing the Islamic Savings Account any profit earned 
and distributable prior to the date of such closure for the previous month(s) will 
be credited to any other Account or bank account of the Customer held with the 
Bank.  If the Customer does not have any account with the Bank, the Bank will 
write to the Customer at the Customer’s last known address according to the 
Bank’s records requesting the Customer to claim and collect such remaining 
profit amount (the “Remaining Profit Amount”). 
 

15. No cheque books are issued for any Islamic Savings Account.  
 

16. Without prejudice to the Customer’s rights to the Remaining Profit Amount and 
any additional profits generated by the Remaining Profit Amount, if the 
Customer does not make a claim within the time period prescribed by the Bank 
after the date of closing the Islamic Savings Account, the Bank shall be entitled 
to treat the Islamic Savings Account as dormant pursuant to the General 
Conditions.  
 

17. Remaining Profit Amounts relating to the closed Islamic Savings Accounts shall 
be held in a non-profit bearing account until a further decision is taken in this 
regard by the Bank.  
 

18. The profit will be set out in the Islamic Savings Account statement and no 
separate advice will be sent to the Customer.  
 
Islamic Investment Account (term deposit)  
 

الاسااااتثمار، يتم التبرع بأية مبالغ تشااااكل احتياطي مخاطر   وعاء  عند حل   .9

الاسااتثمار و   أو حصااة العميل من احتياطي مخاطر الاسااتثمار، التي لم  

أعلاه، إلى م ساااااساااااة خيرية   10يتم توزيعها على العميل بموجا البند  

 معتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك.

 

 حساب التوفير الإسلامي

يمكن فتح حساااااب توفير إساااالامي بالدرهم الإماراتي والعملات الأجنبية   .10

ت  الرئيسااااية الأخرل التي يقدمها البنك؛ ومع للك، لن يتم إصاااادار بطاقا 

خصااااام فيما يتعلق بأي حسااااااب بأي عملة رير الدرهم الإماراتي. ويمكن  

إجراء عمليات الإيداع والساااااحا من أي فرع من فروع البنك أو من أجهزة  

الصاااااراف الاآلي   أجهزة إياداع النقود والشااااايكاات داخال دولاة الاإماارات  

 العربية المتحدة أو خارجها.

لتقااديره الخاااص، .11 للبنااك أن يقوم، وفقاااً  عاادد    يجوز  بتقييااد والحااد من 

عمليات السااحا التي يمكن إجرااها من حساااب التوفير الإساالامي خلال  

أي شاهر ميلادي )ساواء من الفروع أو رير للك( و   أو فر  رساوم خدمة  

إلا تجاوز عدد عمليات الساااحا الحد الأقصااام المسااامو  به المحدد في 

 جدول الرسوم.

جوز للبناك، وفقااً لتقاديره الخااص، أن يدفع للعميال ربحااً إضاااااافيااً يتجااوز  ي .12

معادل تقسااااايم الربح المتفق علياه لمعادل الربح بنااًء على معادلاات الربح 

المتوقعة الموضااحة أو المعروضااة )حسااا الاقتضاااء( على موقع البنك 

ني  الإلكتروني و   أو الفروع؛ على أن يتم تمويل هذا الربح الإضاافي المع 

للتوزيع والربح المتوقع من  المعلن  الربح الفعلي  الفرق بين  خلااال  من 

الاأرباا  و   أو احتيااطي مخااطر الااساااااتثماار )حسااااااا    توزيع   احتيااطي  

 الاقتضاء( و   أو حصة البنك من الربح و   أو أموال مساهميه.

المووية يقر العميل ويوافق على أن معدل تقساايم الأربا  و   أو النساابة   .13

للأموال المساتثمرة قد يتباين من وقت لآخر على النحو الذي يقرره البنك 

على أن يتم إبلام   يوًما 30بشاااكل معقول تخضاااع لإشاااعار مسااابق لمدة 

 العميل به عبر طرق الاتصال المتفق عليها.

إلا تم إرلاق أي حساااب توفير إساالامي خلال شااهر معين فلن يكون للك  .14

ويوافق العميل    الربح أو الخساارة لذلك الشاهر ساابتح االحسااب م هلاً ل

على التناازل عن اساااااتحقااقاه للاأرباا  المنساااااوباة إلى حساااااااب التوفير  

. ومع للاك فا ن أي أرباا  محققاة وقاابلاة   الاإسااااالاامي هاذا ، إن وجادت

الشااااهر )الأشااااهر( السااااابقة سااااوف   عن  للتوزيع قبل تاري  هذا الإرلاق  

التوفير الإسااالامي، إلى أي حسااااب أو ُتضااااف، في وقت إرلاق حسااااب  

حساااب مصاارفي آخر للعميل لدل البنك. وإلا لم يكن للعميل أي حساااب  

مع البناك، فسااااايقوم البناك بمخااطباة العميال على آخر عنوان معروف 

للعميل وفقاً لسااااجلات البنك ليطلا منه المطالبة بمبلغ الربح المتبقي  

 "( وتحصيله.مبلغ الربح المتبقي)"

 صدار دفاتر شيكات لأي حساب توفير إسلامي.لا يتم إ .15

أربااا   .16 المتبقي وأي  الربح  العمياال في مبلغ  الااإخلااال بحقوق  عاادم  مع 

إضاافية ناتجة عن مبلغ الربح المتبقي، إلا لم يقم العميل بتقديم مطالبة  

خلال الفترة الزمنية التي يحددها البنك بعد تاري  إرلاق حسااااااب التوفير  

 حق له معاملة حسااب التوفير الإسلامي على أنه  الإسالامي، ف ن البنك ي

 وفقاً للشروط العامة. حساب خامد

الااأربااا  المتبقيااة المتعلقااة بحساااااااابااات التوفير   .17 الاااحتفاااب بمبااالغ  يتم 

حتى يتخذ البنك قراراً آخر في  ربحي الإساالامية الميلقة في حساااب رير  

 هذا الشأن.

ساايتم تحديد الربح في كشااف حساااب التوفير الإساالامي ولن يتم إرسااال   .18

 إشعار منفصل إلى العميل.

 الاستثمار الإسلامي )الوىائع لمجع(حساب 



 
 

 

19. Subject to Clauses 23 and 24 below, any withdrawal from an Islamic Investment 
Account will be permitted only upon receipt of written instructions from the 
Customer received by the Bank two (2) Business Days prior to the relevant 
withdrawal date. 
 

20. Based on instructions given by the Customer in the Request, on maturity:  
(a) the investment will be automatically renewed for the same period at the 

prevailing PSR and the applicable anticipated profit rate and all profits 
attributable to such Islamic Investment Account will be credited at 
maturity to another Account of the Customer with the Bank;  

(b) the investment amount, together with all profits deposited into such 
Islamic Investment Account will be credited at maturity to another Account 
of the Customer with the Bank; or 

(c)  the investment will follow any other instructions of the Customer 
approved by the Bank. 

 
21. In the event of a loss, the share of loss born by the Customer attributable to a 

particular Customer’s Account will be debited from such Account and the 
remaining balance renewed as appropriate.  
 

22. If the Customer has provided the Bank with instructions to automatically renew 
participation in the Islamic Investment Account for a similar period but 
subsequently intends to withdraw the invested funds at maturity, the Customer 
must give the Bank a written notice to that effect, at least four (4) Business Days 
prior to the final maturity date.  
 

23. At the time of placement and at any renewal of Islamic Investment Account, a 
receipt of deposit setting out the applicable value date, maturity date and 
invested amount will be provided to the Customer.  The receipt of deposit will 
either be hand delivered to the Customer against proper acknowledgement of 
receipt or posted by ordinary mail to the Customer’s contact address as per the 
Bank’s records.  

 
24. Receipts of deposit are not negotiable or transferable and cannot be pledged as 

security without the Bank’s approval.  
 

25. Each Customer shall keep the receipt of deposit under their own safe custody 
and should return it at the time of closing the Islamic Investment Account.  The 
Bank shall not be responsible for any losses or damages due to mishandling of 
the receipt by any unauthorized person.  

 
26. Partial withdrawal of funds from an Islamic Investment Account will not be 

permitted.  In the case of any premature withdrawals the profit attributable to 
an Islamic Investment Account will be recalculated and adjusted based on the 
prevailing board rate for the completed shorter term nearest to the one 
corresponding to such premature withdrawal and will be subject to the Bank’s 
absolute discretion and terms applicable at the time of such withdrawal. 
 
By way of an example of application of the above provision: 
 
If the deposit made into an Islamic Investment Account was initially placed for 
12 months and was then prematurely withdrawn after 5 months, the profit rate 
applicable will be recalculated and adjusted based on the 3 months prevailing 
board rate (which will be the rate for the nearest shorter period) and not on the 
6- or 12-months rate.  
 

27. If an Islamic Investment Account is not to be renewed for an additional period 
and the Customer’s authenticated instructions for distribution of the funds at the 
maturity date of such Islamic Investment Account are not received by the Bank 

أدناه، لن ُيساامح بأي سااحا من حساااب الاسااتثمار    24و   23وفقاً للبندين   .19

الإسالامي إلا عند اساتلام تعليمات مكتوبة من العميل يتلقاها البنك قبل 

 ( من تاري  السحا المعني.2يوَمي عمل )

تاالي عناد  بنااًء على التعليماات الصااااااادرة من العميال في الطلاا، يتم ال .20

 الاستحقاق:

(a)   يتم تجديد الاساتثمار تلقائياً لنف  الفترة بمعدل تقسايم الربح الساائد

ومعدل الربح المتوقع المطبق، وُتضااف جميع الأربا  المنساوبة إلى 

هذا الحساااب )حساااب الاسااتثمار الإساالامي( عند الاسااتحقاق إلى أي 

 حساب آخر للعميل لدل البنك؛

(b)   الاسااااتثمار، بالإضااااافة إلى جميع الأربا  المودعة في يتم إيداع مبلغ

هذا الحسااب )حسااب الاساتثمار الإسالامي( عند تاري  الاساتحقاق إلى 

 أي حساب آخر للعميل لدل البنك؛ أو

(c)   بع الاستثمار أي تعليمات أخرل صادرة من العميل مما يوافق عليه يت 

 البنك.

حصااة الخسااارة التي في حالة حدوث خسااارة، ُتخصاام من هذا الحساااب  .21

يتحملها العميل والتي تنسااااا إلى حساااااب معين من حسااااابات العميل  

 ويتم تجديد الرصيد المتبقي حسا الاقتضاء.

إلا أصاااادر العميل للبنك تعليمات لتجديد الاشااااتراا تلقائياً في حساااااب   .22

الااساااااتثماار الاإسااااالاامي لفترة ممااالاة ولكناه نول لااحقااً ساااااحاا الاأموال  

تحقاق، ف نه يجا على العميل إرسااال إشااعار كتابي  المسااتثمرة عند الاساا 

( أياام عمال من تااري  4للبناك بهاذا الشااااااأن، قبال ماا لاا يقال عن أربعاة )  

 الاستحقاق النهائي.

يتم تزويد العميل، في وقت الإيداع وفي أي تجديد لحسااااااب الاساااااتثمار   .23

وتاري  الاساااتحقاق والمبلغ   لايداعا  تاري  الإسااالامي، ب يصاااال إيداع يحدد 

المساااتثَمر. ويتم تساااليم إيصاااال الإيداع يدوياً إلى العميل مقابل الإقرار  

الصااحيح بالاسااتلام أو يتم إرساااله بالبريد العادي إلى عنوان العميل وفقاً  

 لسجلات البنك.

إنَّ إيصالات الإيداع رير قابلة للتداول أو التحويل ولا يمكن رهنها كضمان   .24

 قة البنك.بدون مواف

يجاا على كال عميال الااحتفااب با يصااااااال الاإياداع في حوزتاه الاآمناة ويجاا   .25

عليه إعادته في وقت إرلاق حسااااااب الاساااااتثمار الإسااااالامي. ولن يكون 

البنك مسااااا ولاً عن أي خساااااائر أو أ ااااارار ناتجة عن ساااااوء التعامل مع  

 الإيصال من قبل أي شخص رير مصرَّ  له.

إن السااحا الجزئي للأموال من حساااب الاسااتثمار الإساالامي رير ُمصاارَّ   .26

، سااايتم تاري  الاساااتحقاق به. وفي حالة حدوث أي عمليات ساااحا قبل 

الربح المنساوب إلى حسااب الاساتثمار الإسالامي وتعديله   احتسااب  إعادة  

التي تم إكمالها التي تكون للمدة الأقصاار    اللوحة السااائد معدلبناًء على 

هي الأقرب للمدة المقابلة لمثل هذا السحا المبكر وسوف يخضع للك 

 لتقدير البنك المطلق والشروط المطبقة في وقت هذا السحا.

 على سبيل المثال لتطبيق الحكم أعلاه:

شااهراً ام تم   12إلا تم الإيداع في حساااب اسااتثمار إساالامي مبدئياً لمدة  

ساااب معدل تح اأشااهر، فساايتم إعادة    5بعد  الإسااتحقاقأ أي سااحبه قبل 

أشااهر  3لمدة   اللوحة السااائد معدلالربح المعمول به وتعديله بناًء على 

 شهراً. 12أو  6)والذي سيكون سعر الفترة الأقصر الأقرب( ولي  بمعدل 

الا لم يتم تجديد حساااب الاسااتثمار الإساالامي لفترة إضااافية ولم يتساالم   .27

تاااري   المصااااااادق عليهااا لتوزيع الااأموال في  البنااك تعليمااات العمياال 

اساااااتحقاق للك الحسااااااب )حسااااااب الاساااااتثمار الإسااااالامي( قبل تاري  

الاسااااتحقاق المذكور، فلن يتم دفع أي ربح عن مبلغ الاسااااتثمار لأي فترة  

ة الااساااااتثماار الاأولياة المحاددة لاذلاك الحساااااااب )حساااااااب  بعاد انتهااء فتر 

 الاستثمار الإسلامي(.



 
 

 

prior to such maturity date, no profit shall be paid on the investment amount for 
any period beyond the expiration of the initial investment period set for such 
Islamic Investment Account.  

 
 
 

MUDARABAH SCHEDULE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type of Account 
Minimum 
Requirement  

Percentage of 
Invested Funds 

Flexi Investment 
Account 

10,000/- 35% 

Savings  
Account 

3,000/- 45% 

1 Month Islamic 
Investment Account 

10,000/- 50% 

3 Month Islamic 
Investment Account 10,000/- 60% 

6 Month Islamic 
Investment Account 10,000/- 70% 

9 Month Islamic 
Investment Account 10,000/- 80% 

12 Month Islamic 
Investment Account 10,000/- 90% 

 
 

 إلستثمار بالمضاربة جدول ا
 

 األموال  نسبة
 الحساب  نوع للرصيد  األدن   الحد المستثمرة 

 سياسة  وفق يحدد
 آلخر  وقت من البنك

 سياسة  وفق تحدد
 آلخر  وقت من البنك

 الجاري  الحساب

 المرن  االستثمار حساب 10,000/- %35

%45 -/3,000 
 التوفي   حساب

 االستثماري

%50 -/10,000 
 لمدة  استثمار حساب
 واحد شهر

%60 -/10,000 
 3حساب استثمار لمدة 

 أشهر 

 6حساب استثمار لمدة  10,000/- %70
 أشهر 

9حساب استثمار لمدة  10,000/- %80  
 أشهر 

%90 -/10,000 
حساب استثمار لمدة  

12 
 
 
 شهرا

 


