
PROFIT INADVANCE TERM DEPOSIT

NTD Number/Reference: رقم الوديعة/ إشارة: 

  

Full Name:  :االسم الكامل

  

RIM:  :رقم الحساب

Branch:  :الفرع
QID: البطاقة الشخصية القطرية: 

  

Principal Amount (QAR):

Amount in figures: 

Amount in Words: 

مبلغ الوديعة )ريال قطري(:

المبلغ باألرقام:  
المبلغ بالحروف:  

Deposit Tenure:
 6 Months    12 Months    18 Months   

فترات اإليداع:
 6 شهور    12 شهراً    18 شهراً  

Auto Renewal Option  
 Yes    No

خيار التجديد التلقائي:
 نعم     ال

Any Special instruction: تعليمات خاصة:  

Profit amount to be paid:

Current A/c: 

Savings A/C: 

يتم إيداع األرباح في:

حساب جاري:  
حساب توفير:  

Credit Card Against Deposit:
 Yes    No

Incase of “Yes” please fill in the Credit Card 
application form

بطاقة ائتمانية مقابل الوديعة:
 نعم     ال

في حالة اإلجابة بنعم الرجاء تعبئة نموذج طلب بطاقة 
ائتمانية

Please debit my account number  

  and open a 
term deposit as per the details mentioned above

الرجاء خصم المبلغ من حسابي رقم

  وفتح حساب 
وديعة ألجل وفقًا للبيانات المذكورة أعاله

TERMS AND CONDITONS

a) This is an account where the depositor (RabbAlmal) 
authorizes the Bank (Mudharib) to invest the deposit 
according to the unrestricted Mudharaba agreement under 
the principles of Islamic Shari’ah.

b) The minimum investment is determined by the Bank and will 
be communicated by placing the details at a place conspicuous 
to customers.

الشروط واألحكام

أ( في هذا الحساب يوّكل المودع )رب المال( البنك بصفته )المضارب( في 
استثمار أموال الوديعة وفقًا التفاقية مضاربة غير مقيدة خاضعة لمبادئ الشريعة 

اإلسالمية.

ب( إن الحد األدنى لالستثمار يتم تحديده من قبل البنك ويتم إعالن كافة 
التفاصيل من خالل مكان واضح للعمالء.



PROFIT INADVANCE TERM DEPOSIT

TERMS AND CONDITONS

c) Advance Profit on the deposit amount will be paid to cus-
tomer account using the historical profit rate announced 
on the existing Mudaraba pool of the Bank. On the last day 
of every month the actual profit to be calculated using the 
Mudrabha profit distribution mechanism and any difference 
in the advance profit paid and the actual profit earned will be 
recorded. The reconciliation between the actual profit earned 
and the profit paid in advance will be made at the time of matu-
rity/renewal.

d) Incase you early break of the deposit the Bank will debit the 
complete advance profit from the principal amount and recal-
culate the profit based on the prevalent Savings Account rate 
and credit to the customer account.

e) Funds of the unrestricted fixed deposit shall be invested 
according to unrestricted Mudharaba basis in the joint in-
vesting pool between the depositors and the shareholders. The 
Bank invests a percentage according to the tenor period and 
according to the Bank’s standard procedures. The net profits 
from the joint investment pool shall be distributed between 
the depositors and shareholders according to their respective 
share in the investment. The Bank as Mudharib shall be entitled 
to a percentage of the realized net profit. As agreed Mudharib 
shall bear any loss attributable to negligence or violation of 
Mudharaba terms. The percentages mentioned above are availa-
ble upon request.

f) Adjustment in the advance Profit on deposits where their ma-
turity date is during the month shall be calculated on the ba-
sis of the last working day results and on the basis of exonera-
tion and reconciliation between the Bank and the Customer.
The percentage of the profit on this accounts hall be stated 
in the profit statements. The Bank may adjust this percentage 
any time after the announcement of profit of the ongoing 
Mudarabha at its discretion, provided it notifies the Custom-
er by way of announcement at the Bank or any of the Bank’s 
branches.

g) The depositor may not draw the whole or a part of their de-
posit before its expiry, excepting special cases where the manage-
ment of the Bank may allow the depositor to draw the whole 
or a part of the deposit, and to adjust the profit up to the date 
of withdrawal based on the investment savings account’s de-
clared profit rate for the previous period and the management 
has the right to decide about the treatment of the deposit in 
such case.

h) The Customer shall be considered as agreeing to the renewal 
of the deposit automatically on maturity, unless they instruct 
otherwise within four (4) working days before the expiry of the 
investment.

i) These terms and conditions shall forma an integral part of 
the signed GTC of Banking Services Agreement between the Bank 
and the customer.

الشروط واألحكام

ت( يتم دفع الربح مقدمًا بإياداعه في حساب العميل على األموال المودعة 
باستخدام معدل الربح العام المعلن في صندوق المضاربة الحالي للبنك.  

في اليوم األخير من كل شهر يتم حساب الربح الفعلي وذلك باستخدام آلية 
توزيع ربح المضاربة ويتم تسجيل أي من الفروق بين الربح المدفوع مقدمًا والربح 

الحقيقي المكتسب إلجراء التسوية بين الربح الحقيقي المكتسب والربح 
المدفوع مقدمًا عند حلول موعد االستحقاق/ التجديد.

ث( في حالة كسر الوديعة قبل موعد االستحقاق يقوم البنك بسحب جميع 
األرباح المدفوعة مقدمًا من رأس المال ويعيد حساب الربح بناًء على معدل الربح 

المتعامل به لحسابات التوفير ويتم تقييده لحساب العميل.

ج( يتم  استثمار أموال وديعة ثابتة غير مقيدة وفق مبادئ المضاربة غير المقيدة 
في صندوق استثماري مشترك بين المودعين والمساهمين وبالتالي يقوم 

البنك باستثمار نسبة مالئمة وفقًا لفترة االستحقاق وإجراءات البنك االعتيادية. 
ويتم توزيع األرباح الصافية من صندوق االستثمار المشترك بين المودعين 

والمساهمين وفق حصة كل منهما في االستثمار. ويستحق البنك نسبة من 
صافي األرباح المتحققة. ويتحمل المضارب حسب االتفاق، أية خسائر ناتجة عن 

إهمال أو مخالفة لشروط المضاربة. والنسبة المئوية المذكورة أعاله متاحة عند 
الطلب.

ح( يتم تسوية الربح المدفوع مقدمًا على الودائع إذا كان تاريخ االستحقاق خالل 
الشهر، وذلك على أساس نتائج آخر يوم عمل من الشهر ومن خالل تبرئة وترضية 
بين البنك والعميل. ويجب أن يتم ذكر نسبة الربح على هذا الحساب في كشف 

الربح وللبنك مطلق الحرية في اجراء أي تعديل على نسبة الربح بعد اإلعالن عن 
األرباح بما يتعلق بالمضاربات السارية، شريطة أن يتم إخطار العميل من خالل 

وضع إعالن في البنك أو أحد فروعه.

خ( ال يجوز للمودع أن يسحب وديعته كاملة أو جزءاً منها قبل انتهاء المدة، إال في 
حاالت خاصة شريطة أن تسمح له إدارة البنك بسحب جزٍء منها أو كاملها، وأن 

تحتفظ بحق تعديل معدل الربح إلى حين تاريخ السحب وفق معدل الربح المعلن 
لحساب التوفير بما يتعلق بالفترة الماضية كما أنها تحتفظ بحق اتخاذ القرار 

بشأن تعامل الوديعة في تلك الحالة.

د( يعتبر  العميل موافقًا على تجديد الوديعة تلقائيًا عند نهاية المدة ما لم يُبلَّغ 
بخالف ذلك قبل )4( أربعة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة االستثمار.

ذ( تشكل هذه األحكام و الشروط جزًء ال يتجزأ من اتفاقية الخدمات المصرفية 
الموقعة بين البنك و العميل.

Customer Signature: توقيع العميل:



PROFIT INADVANCE TERM DEPOSIT

For Bank use Only الستخدامات البنك فقط

Sales/Employee no. : رقم موظف المبيعات:

  

Sales Branch Manager: مدير مبيعات الفرع:

  

Banking Channel: القناة المصرفية:

  

Manager Signature/Stamp: توقيع المدير/الختم:

Staff Signature/Stamp: توقيع الموظف/الختم:

Operation Department: إدارة التشغيل:

Date: / /
           day       month      year

/ / التاريخ: 
                      يوم           شهر           سنة

Signature captured by: إدخال التوقيع بواسطة:

Date: / /
           day       month      year

/ / التاريخ: 
                      يوم           شهر           سنة

Signature authorised by: تم إعتماد التوقيع من قبل:
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