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SPECIFIC CONDITIONS GOVERNING 

THE ITHMAR ACCOUNT  

Date: 

Reference No: [CA20210517]  

الشروط الخاصة المنظمة للحساب المتدرج  

 )حساب االثمار( 

التاريخ: 

[CA20210517] :رقم المرجع 

Terms and conditions:    :األحكام والشروط

1. This is a Mudarabah based current account for 

transactions with profit on balance. Profit is paid 

monthly on the average monthly balance of the 

account.  

1- يعد حساب جاري اسالمي قائم على مبدأ المضاربة للمعامالت مع 

جني أرباح على الرصيد. تدفع األرباح شهريا على متوسط 

الرصيد الشهري للحساب.  

2. The account is meant for Saudi individuals, residents, 

GCC, and small enterprises.  

2- هذا الحساب مخصص لألفراد السعوديين و المقيمين والخليجين 

والمنشآت الصغيرة.  

3. To apply for this product, the customer is required to 

have a main current account.  

3- لطلب هذا الحساب، يتعين أن يكون لدى العميل حساب رئيسي 

جاري.  

4. The minimum required balance to earn profit is Saudi 

Riyals (“SAR”) 5,000.  

4- يبلغ الحد األدنى للرصيد المطلوب بالريال السعودي 5,000 

") للحصول على األرباح. لاير سعودي("

5. The account is denominated in SAR.   .5- ويكون الحساب مقوًما بالريال السعودي

6. The customer can receive an ATM card for the account 

and cheque book.  

6- يمكن للعميل الحصول على بطاقة صراف آلي بخصوص هذا 

الحساب ودفتر شيكات.  

7. Monthly profit is calculated on calendar months from 

the start to the end of each month. Profit is paid at 

the beginning of the next month.  

7- تحتسب األرباح الشهرية بناء على األشهر الميالدية من بداية حتى 

نهاية كل شهر. وتدفع هذه األرباح في بداية الشهر المقبل.  

8. All other features and tariffs that apply to a current 

account will apply as per the bank’s General Terms and 

Conditions for Accounts.  

8- تطبق جميع المزايا و والرسوم األخرى التي تسري على الحساب 

الجاري وفقا لألحكام والشروط العامة للحسابات الصادرة عن البنك. 

9. 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 for following month: 

Anticipated profit rates

From 0 to 4999.99 SAR  0%

From 5,000 to 24,999.99 SAR  0.50%

From 25,000 to 99,999.99 SAR  0.50%

From 100,000 to 999,999.99 SAR  0.50%

From 1M  to less 10M SAR  1.10%
From 10 M to less 20M SAR  1.20%
From 20 M and more SAR 

 

 1.30%

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

مع 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 

بإخطار العميل بتغييرات المنتج المطلوبة. تطبق المعدالت الجديدة أو 

األحكام والشروط المنقحة على الشهور الجديدة .  

المعدالت المقترحة 

%0 من 0 إل 4999.99 ريال  

%0.50 من 5,000 إل  24,999.99 ريال 

%0.50 من 25,000 إل 99,999.99 ريال 

%0.50 من 100,000 إل 999,999.99 ريال 

%1.10 من  1 مليون إل أقل من 10 مليون ريال  
%1.20 من 10 مليون إل أقل من 20 مليون ريال  

%1.30من 20 مليون و أكث  

فرع بنك أبوظبي األول، فرع شركة مساهمة أجنبية، سجل تجاري رقم 7004453903، وخاضع لرقابة وإشراف البنك 

المركزي السعودي، ص ب 13524 الرياض 4204، بر ج مفيك، طريق الملك فهد، الملقا، هاتف 8001242222. 



 

  

  
 

  
 

 

 

ُ

__________________________ 

 

____________________________ 

 

______________________ 

 

 ُ ُ

 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

______________________________ 

 

  

Information on Mudaraba 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. 

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.: 

Customer Signature: 

معلومات حول المضاربة وطريقة توزيع االستثمار:  

 سوف يطُبق معدل/نسبة األرباح لمطابقة1-
معدل المضاربة الفعلي مع المعدل 

المتوقع. 

 - ويجوز للبنك إجراء التوزيع بصفة دورية وإبطال القيود المحاسبية2-
المطلوبة. كما يقوم البنك بمراجعة المعدالت المتوقعة بصفة دورية.

 سوف تنشر معدالت الربح المتوقعة ومعدالت توزيع األرباح 3-
وأوزانها في نماذج الطلبات وفي فروع البنك. 

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

أقر/نقر بأني/بأننا قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا بيانات المنتج وتوضيحاته.

كما أوافق/نوافق على شروط وأحكام المنتج والشروط واألحكام

العامة للحسابات الصادرة من البنك. 

اسم العميل:

رقم هوية : 

توقيع العميل:

فرع بنك أبوظبي األول، فرع شركة مساهمة أجنبية، سجل تجاري رقم 7004453903، وخاضع لرقابة وإشراف البنك 

المركزي السعودي، ص ب 13524 الرياض 4204، بر ج مفيك، طريق الملك فهد، الملقا، هاتف 8001242222. 
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