
1. Deposits subject to stipulations hereof shall be invested pursuant to the provisions of Islamic 
Shari’a and regulations decided by Central Bank of Kuwait for “Mudarabah” contract. 
“Mudarabah” is partnership between “Rab Almal”(the customer) and “Almudarib”(the bank).

2. Credit balance allocated for investment in this open fixed investment deposit is considered 
Customer’s Capital for “Mudarabah” contract with the Bank. The Customer, pursuant to such 
contract, authorizes the bank to invest this amount in “Mudarabah” operations as the Bank 
find it reasonable and in the interest of both parties (The Customer & the Bank), provided the 
Bank gets a pre-decided percentage in the “Mudarabah” contract 20% of the realized profit. In 
case of loss, the Customer shall assume their share of loss equivalent to his capital invested in 
“Mudarabah” operations. The credit balance in this account, which is not involved in investment 
operations, shall be considered “Qard Hassan” from the customer to the bank.

3.  Unconditional fixed investment deposits ( one month – three months – 6 months – one year 
– one year and half - Two years) shall be renewed automatically at the same tenor unless the 
Bank is notified otherwise.

4. The Bank issues deposit certificates / notification to the Customers who have unconditional 
fixed investment deposits indicating date of contract, amount of investment deposit, maturity 
date, and the tenor of such deposit.

5.  Customer may not withdraw or break their 3 or 6 or 12 or 18 or 24 months investment deposit 
prior to maturity date agreed upon. In case the customer has the desire to withdraw or break the 
deposit prior to maturity date and after one month from opening investment deposit account, 
and upon Bank’s approval, the deposit shall be treated as saving account regarding loss and 
profit until withdrawing or breaking date. Therefore, the Bank shall discount the difference 
between distributions / profits and previous tenors (if paid) and the due profits in saving 
accounts against such period. As for the deposits opened in the main foreign currency adopted 
by the bank, such processing shall be applied on deposits invested more than three months.

6. Customer or his / her legal representative may recall the deposit amount as agreed upon 
maturity date.

7. Notification regarding investment deposit certificate shall be issued in the name of Customer, 
and ownership of deposit may not be transferred in the name of another person.

8. Investment deposit funds shall be invested on the basis of common “Mudarabah” and the Bank 
may have the discretion to decide all action taken to realize joint interest including type and 
form of investment.

9.  Short term investment deposits returns are paid on a quarterly basis against investment of the 
deposit during such period.

 One year investment deposits returns are paid at the end of each fiscal year against investment 
period in such year provided that profit realized during the remaining period shall be paid on 
maturity date of the investment deposit at the end of the next fiscal year.

 Long term investment deposits (One year and half and Two years) returns are paid on a quarterly 
basis against investment of the deposit during such period.

10. Profits on investment deposits, in case realized, shall be deposited in the account.

11. Investment deposit funds shall be invested on the second working day if it is in the main 
currencies adopted by Kuwait International Bank except the Japanese Yen, which will be after 
two working days of deposit date, and pursuant the following investment percentage:

تستثمر الودائع اخلاضعة لهذه الشروط طبقاً ألحكام عقد املضاربة في الشريعة اإلسالمية والضوابط الصادرة   .1
عن بنك الكويت املركزي، واملضاربة هي املشاركة بني »رب املال« )العميل( و »املضارب« )البنك(.

يعتبر الرصيد الدائن واملخصص لالستثمار في هذه الوديعة الثابتة املطلقة هو رأسمال العميل في عقد املضاربة   .2
مع البنك وقد فوض العميل البنك مبوجب العقد املشار إليه في استثمار هذا املبلغ في عمليات املضاربة حسب ما 
يراه البنك مناسباً ملصالح الطرفني )العميل والبنك( على أن يحصل البنك على نسبة محددة من األرباح احملققة 
تصل إلى 20% وفي حال وجود خسارة يتحمل العميل حصته من اخلسارة بقدر رأسماله املستخدم في عمليات 
املضاربة. ويعتبر الرصيد الدائن في هذا احلساب والذي ال يدخل في عمليات االستثمار قرضاً حسناً من العميل 

إلى البنك.

3.   جتدد الودائع االستثمارية الثابتة املطلقة ) شهر – ثالثة أشهر – ستة أشهر- سنة واحدة – سنة ونصف - سنتان( 
تلقائيا وبنفس املدة ما لم يتم إخطار البنك بغير ذلك.

يصدر البنك شهادات إيداع/ إشعارات لصالح أصحاب الودائع االستثمارية الثابتة املطلقة مبيناً فيها تاريخ إبرام   .4
العقد، ومبلغ الوديعة االستثمارية، كذلك تاريخ استحقاق ومدة الوديعة االستثمارية.

5.   ال يحق للمودع سحب أو كسر الوديعة االستثمارية الثابتة املطلقة املودعة لفترة 3 أو 6 أو 12 أو 18 أو 24 شهر 
قبل مضي املدة املتفق عليها. وعند سحب أو كسر تلك الوديعة قبل تاريخ االستحقاق وبعد شهر من تاريخ فتح 
الوديعة االستثمارية. بشرط موافقة البنك على ذلك، فإن وديعته تعامل معاملة حساب التوفير في الربح واخلسارة 
حتى تاريخ سحبها أو كسرها وعلى ذلك يقوم البنك بخصم الفرق بني التوزيعات / األرباح عن الفترات السابقة 
الرئيسية  األجنبية  بالعملة  الودائع  وأما  الفترة.  تلك  عن  التوفير  حساب  على  املستحقة  واألرباح  وجدت(  )إن 

املعتمدة لدى البنك فستطبق عليها شروط الودائع التي استثمرت ألكثر من ثالثة أشهر.

يحق لصاحب الوديعة االستثمارية أو من له حق التصرف فيها استرداد مبلغ الوديعة بعد انتهاء املدة املتفق عليها.  .6

تصدر شهادة الوديعة االستثمارية باسم صاحب الوديعة، وال يجوز نقل ملكية الوديعة لشخص آخر.  .7

يتم استثمار أموال الودائع االستثمارية على أساس املضاربة املطلقة وللبنك حرية التصرف في كل ما يراه مناسباً   .8
لتحقيق املصلحة املشتركة مبا في ذلك حتديد أسلوب ومجاالت االستثمار.

9.  الودائع االستثمارية قصيرة األجل: تدفع أرباحها في نهاية كل ربع سنة مالية، عن الفترة التي استثمرت فيها 
عن هذا الربع. 

الودائع االستثمارية احملددة بسنة واحدة: يدفع عائدها في نهاية السنة املالية عن الفترة التي استثمرت فيها في   
تلك السنة على أن يدفع الربح عن الفترة املتبقية حتى تاريخ استحقاق الوديعة االستثمارية في نهاية السنة املالية 

التالية.

الودائع االستثمارية طويلة األجل )سنة ونصف وسنتان(: تدفع أرباحها في نهاية كل ربع سنة مالية، عن الفترة   
التي استثمرت فيها عن هذا الربع.

10.  تدفع أرباح الودائع االستثمارية في حال حتققها يإيداعها في احلساب. 

بالعمالت  االستثمارية  الوديعة  عملة  تكون  عندما  عمل  يوم  ثاني  في  االستثمارية  الودائع  مبالغ  استثمار  يتم    .11
الرئيسية املعتمدة من بنك الكويت الدولي عدا الني الياباني فيتم استثمارها بعد يومني عمل من اإليداع، وذلك 

حسب نسب االستثمار اآلتية:

احلد األدنى لالستثمارنسبة االستثمارنوع الوديعة
1,000 د.ك.65%شهر واحد 

1,000 د.ك.70%ثالثة اشهر

1,000 د.ك.75%ستة اشهر

1,000 د.ك.90%سنة واحدة

1,000 د.ك.95%سنة ونصف

1,000 د.ك.99%سنتان

وللبنك احلق في تغيير تلك النسبة بعد إخطار العميل بالطرق التي يراها مناسبة وفي حال عدم اعتراض العميل 
خالل أسبوعني يعتبر هذا التعديل نافذاً.

Type of Deposit Investment Percentage Minimum Amount Deposit

One month 65% KD 1,000

Three months 70% KD 1,000

Six months 75% KD 1,000

One year 90% KD 1,000

One year and half 95% KD 1,000

Two years 99% KD 1,000

The Bank may amend such percentages after notifying the customer using appropriate channels 
of communications, and in case no objection received within two weeks, then amendment shall 
be effective.

Terms and Conditions for KIB Term Deposit KIB الشروط واألحكام الخاصة بوديعة


