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SPECIFIC CONDITIONS GOVERNING FOR 

HASSAD DEPOSIT  

Date: 

Reference No: [HSA072019] 

نموذج ربط  بمنتجات  
الشروط الخاصة المطبقة  لوديعة الحصاد   

التاريخ: 

 ]HSA072019[  :رقم المرجع

Terms and conditions: 

1.  This is a Mudarabah based term deposit account with 

three different tenors starting 3 months, 6 months, 12 

months.  

2.  There are 3 levels of minimum booking in a product 

Hassad; Saudi Riyals (“SAR”) 350,000, SAR 

500,000 and SAR 1,000,000. 

3.  Anticipated Profit will be paid on the full deposited 

amount in [advance] and credited to the customer’s 

current or savings account at the customer’s request on 

depositing the amount. 

4. The deposit shall be in SAR. 

5. Anticipated  Profit rates are calculated by the bank’s 

Treasury in line with the market rates. Anticipated 

Profits are paid according to the following table 

(annual profit rate). The bank reserves the right to 

cease accepting deposits under this product, change 

the anticipated profit rates or modify any terms and 

conditions for this product subject to a full and clear 

notification of the intended product changes to the 

customer. The new rates or revised terms and 

conditions shall be applicable to new deposits. 

6.  The deposit may be withdrawn in full or in part at any 

time following the deposit, provided that withdrawal 

is made in multiples of SAR 10,000. 

7.  Withdrawn amounts before the lapse of half of the time 

from the deposit shall be subject to anticipated profit 

at 0.25% of the deposit amount. 

8. Anticipated  profits calculated on the amounts 

withdrawn in full or in parts after the lapse of half time 

from the deposit dates shall be 0.5% on the withdrawn 

amount. 

9.  If the deposit amount becomes less than the minimum 

allowed deposit, an anticipated profit rate of 0.5% 

shall be applied to the amount throughout the deposit 

term. 

10.  The difference between the prepaid anticipated profits 

and the anticipated profits applied in case of early 

withdrawal will be deducted from the withdrawn 

amount upon withdrawal. 

11.  The deposit shall be transferred on the maturity date 

to the customer’s current account, savings account or 

as specified by the customer. 

12. This product does not provide overdraft facility. 

األحكام والشروط:  

 يعد حساب  ودائع ألجل قائم على مبدأ المضاربة وله  ثالث  آجال مختلفة  1-
تبدأ من 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا. 

 هناك  3  مستويات للحد األدنى للربط في منتج الحصاد:  350,000  لاير 2-

،500,000 لاير ،أو 1 مليون لاير. 

 تدفع األرباح على مبلغ اإليداع بالكامل مقدما ويتم تحويلها إلى الحساب 3-

الجاري أو حساب االدخار الذي يخص العميل بناء على طلبه بخصوص  

مبلغ اإليداع. 

 ويكون اإليداع بالريال السعودي. 4-

 تحتسب معدالت الربح من قبل إدارة الخزينة  لدى البنك بما يتماشى مع 5-

أسعار السوق. كما تدفع األرباح وفقا للجدول الوارد أدناه )معدل الربح 

السنوي(. يحق للبنك االمتناع عن قبول ودائع تحت هذا المنتج أو تغيير  

معدالت الربح أو تعديل أي أحكام وشروط هذا المنتج مع االمتثال التام 

أو   الجديدة  المعدالت  تطبق  المنتج  المطلوبة.  بتغييرات  العميل  بإخطار 

األحكام والشروط المنقحة على الودائع الجديدة. 

اإليداع، 6- بعد  منها  جزء  أو  بالكامل  الوديعة  سحب  وقت  أي  في   يجوز 

شريطة إتمام السحب بمضاعفات 10,000.00  لاير سعودي. 

المدة 7- فترة  نصف  انقضاء  قبل  الوديعة  من  المسحوبة  المبالغ   تخضع 

المقررة لعمولة بنسبة 0.25% من مبلغ الوديعة. 

 وتكون نسبة األرباح المحسوبة على المبالغ المسحوبة كليا أو جزئيا بعد  8-

انقضاء فترة الـ نصف المدة  من تاريخ السحب بواقع 0.5% على المبلغ  

المسحوب.  

يطبق  9- به،  المسموح  األدنى  الحد  عن  الوديعة  مبلغ  انخفاض  حال   وفي 

معدل ربح بواقع 0.5% على المبلغ طوال فترة اإليداع.  

بين  األرباح  10-  الفرق  المسحوب  المبلغ  من  يخصم  سوف  السحب   وعند 

المدفوعة مسبقا واألرباح المطبقة في حالة السحب المبك ر. 

  يتعين تحويل الوديعة في موعد االستحقاق إلى الحساب الجاري أو حساب 11-

االدخار الذي يخص العميل أو حسبما يحدده العميل. 

وال يقدم هذا المنتج تسهيالت السحب على المكشوف. 12- 

فرع بنك أبو ظبي األول ، مؤسسة مالية برأس مال  10مليار درهم اماراتي .اإلدارة العامة الرياض  طريق الملك فهد حي الملقا ص.ب 272 الرمز البريدي 11411   

For suggestions and complements contacts  920010695لالقتراحات والشكاوي   



11411الرمز البريدي  272اإلدارة العامة الرياض  طريق الملك فهد حي الملقا ص.ب .مليار درهم اماراتي  10فرع بنك أبو ظبي األول ، مؤسسة مالية برأس مال 
 For suggestions and complements contacts                           920010695     لالقتراحات والشكاوي
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13.Based on the calculation run by the bank, in case the

actual profit generated by the Mudaraba pool is more

than the anticipated profit paid to the client (on

account basis), the bank will be entitled to such surplus

amount as incentive. However, if the actual profit is

lower than the anticipated profit, the bank may not

claim back the shortfall amount (difference between

the anticipated profit and the actual profit) and give it

as bonus to the client.

الذي13-  الفعلي  الربح  أن  في حالة  البنك،  يديره  الذي  الحساب  إلى   استنادا 

 يحق قه من المضاربة هو أكثر من األرباح المتوقعة التي يتم دفعها للعميل 

الحساب(، يحق للبنك الحصول على هذا الفائض كحافز.  )على أساس 

 ومع ذلك، إذا كان الربح الفعلي أقل من الربح المتوقع، قد ال يطالب  البنك

ويعطيه الفعلية(  واألرباح  المتوقع  الربح  بين  )الفرق  العجز   بالمبلغ 

كمكافأة للعميل.

Information on Mudarabah and investment 

distribution method: 

1. Profit rate/percentage will be applied to fit the actual

Mudarabah rate against the anticipated rate.

2. The bank may operate the distribution on periodical

basis and over-ride the requisite accounting

restrictions. The bank will revise the anticipated rates

periodically.

3. The anticipated profit and profit distribution rates and

the weights thereof will be published in the application

forms and at the bank’s branches.

4.  Any actual profits exceeding the anticipated profits will

devolve to the bank as bonus. 

Amount Deposited: SAR 

Tenor Chosen: 3 months 6 months 12 months 

Level of Entry Chosen: SAR 350,000 SAR 

500,000 SAR 1,000,000 

I/We have read and understood the product details and the 

illustration thereof. I/We agree to the terms and 

conditions of the product and the bank’s General Terms 

and Conditions for Accounts. 

Customer Name: 

Customer ID /Iqama No.: 

Customer Signature: 

معلومات حول المضاربة وطريقة توزيع االستثمار:

مع  1- الفعلي  المضاربة  معدل  لمطابقة  األرباح  معدل/نسبة  يطبق   سوف 

المعدل المتوقع.  

المحاسبية 2- القيود  التوزيع  بصفة  دورية  وإبطال  إجراء  للبنك   ويجوز 

المطلوبة. كما يقوم البنك بمراجعة المعدالت المتوقعة بصفة دور ية. 

 وسوف تنشر معدالت الربح المتوقعة ومعدالت توزيع األرباح وأوزانه ا3-

في نماذج الطلبات وفي فروع البنك. 

سبيل 4-   على  سوف  تؤول  للبنك  المتوقعة  األرباح  تتجاوز  فعلية  أرباح  أي 

العالوة.  

لاير سعوديقيمة الوديعة:  

 12 أشهر 6 أشهر 3 أشهراألجل المختار: 

المختار: سعودي،  حد  القيد  500,000.00  لاير 350,000.00  لاير 

 1,000,000.00 لاير سعوديسعودي، 
كما  وتوضيحاته.  المنتج  بيانات  وفهمت/فهمنا  قرأت/قرأنا  بأني/بأننا  أقر/نقر 

للحسابات  العامة  واألحكام  والشروط  المنتج  وأحكام  على  شروط  أوافق/نوافق 

الصادرة من البنك.  

اسم العميل: 

 رقم هوية /إقامة العميل: 

توقيع العميل:
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