
Account Opening Form

CIF

إستمــارة فـتــح حــسـاب



تفاصيل الحساب

حساب شخصي

بيانات العمل

Account Details

Personal Account

Employment / Business Details

Customer Details (1)

Address and Contact Numbers

Account Name:

Type of Account:

Currency:

Legal Status:

Name:

Name of Employer:

Residence Address:

Passport No.:

Profession:

Expiry Date:

CPR/ID:

Employer Address:

Mailing Address

Expiry Date:

Nationality:

Date of Birth:

Tel. (Office):

Tel. (Residence):

Mobile:

Place of Birth:

Fax:

Tel. (Office):

Fax:

Marital Status:

E-mail:

ا�سم احل�ساب:

نوع احل�ساب:

العملة:

الو�سع القانوين:  

اال�سم:

ا�سم �ساحب العمل:

عنوان االإقامة:

تاريخ االإنتهاء:

املهنة:

رقم اجلواز:

تاريخ االإنتهاء:

عنوان العمل:

عنوان املرا�سالت:

البطاقة ال�سخ�سية / الهوية: 

اجلن�سية:

مكان امليالد:

الفاك�س:

هاتف املكتب:

الفاك�س:

تاريخ امليالد:

هاتف املكتب:

هاتف املنزل:

النقال:

احلالة االجتماعية:

الربيد االإلكرتوين:

Saving

Individual

Single Married

Non-profit Organisation

CurrentThimaar

Joint Personal

Sole Proprietorship

USDBHD

Modaraba

Company

Others

Partnership

Others

Others

التوفري

�سخ�سي

اأعزب متزوج

موؤ�س�سة غري ربحية

ثماراجلاري

�سخ�سي م�سرتك

ملكية فردية

الدينار البحرينيالدوالر االأمريكي

امل�ساربة

�رشكة

اأخرى

�رشاكة

اأخرى

اأخرى

بيانات الزبون )1(

العنوان وأرقام اإلتصال

Account Opening Form
إســتـمــارة فـتــح حــســــاب



Non Personal Accountحساب غير شخصي

Name:

Commercial Registration No. (CR):

Banking License No. (In case of banks & financial institutions):

Regulatory Body or Listing Body:

Registration Address:

Mailing Address:

Type of Business Activity:

Date of Incorporation:

Place of Incorporation:

Telephone Number(s):

Fax Number(s):

E-mail(s):

Name of External Auditor:

Expiry Date:

اال�سم:

تاريخ االإنتهاء:

رقم الرتخي�س امل�رشيف )يف حالة البنوك واملوؤ�س�سات املالية(:  

اجلهة امل�رشفة اأو اجلهة املدرج لديها:        

العنوان امل�سجل: 

نوع الن�ساط التجاري:

تاريخ التاأ�سي�س:

مكان التاأ�سي�س:

رقم الهاتف / الهواتف:

رقم الفاك�س:

الربيد االإلكرتوين:

ا�سم مدقق احل�سابات اخلارجي:

عنوان املرا�سالت:

رقم ال�سجل التجاري:

Salary

Investments

Below BD 500 BD 500 - BD 999

BD 1000 - BD 2999 Above BD 3000

Business Earnings

Other

Personal Saving الراتب

ا�ستثمارات

عوائد جتارية

مرياث

اإدخارات �سخ�سية

500 دينار بحريني -  999 دينار بحريني

اأكرث من 3000 دينار بحريني

Inheritance

مصادر الدخل أو األموال أو الثروات 

الدخل الشهري اإلجمالي

Source of Income or Fund or Wealth

Monthly Gross Income / Turnover

اأقل من 500 دينار بحريني

1000 دينار بحريني -  2999 دينار بحريني

Estimated Wealth

Investments in Properties (Land/Building) BD

Investments in Securities (Shares & Bonds) BD

Investments with Banks BD
(Savings, Current &Term Deposit)        

Investments in Business (Capital) BD

Others BD

تقدير الثروة

د ب اال�ستثمارات العقارية )اأر�س / بناء( 

د ب اال�ستثمارات يف االأوراق املالية )اأ�سهم و�سندات( 

د ب اال�ستثمارات مع البنوك 

)ح�سابات التوفري واجلارية والودائع الأجل(

د ب اال�ستثمارات يف جمال االأعمال )راأ�س املال( 

د ب اأخرى 

اأخرى



For Joint Accountsللحسابات المشتركة

Customer Details (2)

Name:

Name:

Residence Address:

Residence Address:

Passport No.:

Passport No.:

Expiry Date:

Expiry Date:

CPR / ID No.:

CPR / ID No.:

Mailing Address:

Mailing Address:

Expiry Date:

Expiry Date:

Nationality:

Nationality:

Date of Birth:

Date of Birth:

Tel. (Residence):

Tel. (Residence):

Mobile:

Mobile:

Place of Birth:

Place of Birth:

Tel. (Office):

Tel. (Office):

Fax:

Fax:

Marital Status:

Marital Status:

E-mail:

E-mail:

اال�سم:

اال�سم:

عنوان االإقامة:

عنوان االإقامة:

تاريخ االإنتهاء:

تاريخ االإنتهاء:

رقم اجلواز:

رقم اجلواز:

تاريخ االإنتهاء:

تاريخ االإنتهاء:

عنوان املرا�سالت:

عنوان املرا�سالت:

البطاقة ال�سخ�سية / الهوية: 

البطاقة ال�سخ�سية / الهوية: 

اجلن�سية:

اجلن�سية:

مكان امليالد:

مكان امليالد:

هاتف )املكتب(:

هاتف )املكتب(:

الفاك�س:

الفاك�س:

تاريخ امليالد:

تاريخ امليالد:

هاتف )املنزل(:

هاتف )املنزل(:

النقال:

النقال:

احلالة االإجتماعية:

احلالة االإجتماعية:

الربيد االإلكرتوين:

الربيد االإلكرتوين:

Single

Single

Married

Married

اأعزب

اأعزب

متزوج

متزوج

بيانات الزبون )2(

Customer Details (3) بيانات الزبون )3(



Profit Distribution Sheet (Not applicable on Current Accounts)نشرة توزيع األرباح )ال تطبق على الحسابات الجارية(

This document is an integral part of the General 
Terms & Conditions of the Investment Account

يرجى قيد املبلغ املذكور لهذا االإ�ستثمار على

يرجى حتويل االأرباح على

تعليمات 

Fees and Expenses
The bank shall allocate a percentage (that shall not exceed 1% of the total 
invested amount per annum) of the gross income from investments as a 
Fund Management fee. Other account operating charges shall be applied 
as set out in the bank’s schedule of charges.

Investment Period & Bank’s Share of Profit

General Modaraba Account

Special Modaraba Account

المصاريف والعموالت 
�سيقوم البنك بتخ�سي�س ن�سبة من الدخل االإجمايل لالإ�ستثمارات كر�سوم اإدارية والتي 

تعادل كحد اأق�سى 1% �سنويًا من جمموع املبالغ امل�ستثمرة. كما �سيقوم البنك بتطبيق 

جدول الر�سوم على عمليات ح�سابات االإ�ستثمار.

مدة اإلستثمار وحصة البنك من األرباح
ح�ضاب امل�ضاربة العامة

ح�ضاب امل�ضاربة اخلا�ضة

العملة والمبلغ

Instructions

Please debit the amount intended for this investment from

Please transfer the profit to

Account Number:

Account Number:

ح�ساب رقم:

ح�ساب رقم:

Period Bank’s Share

Undetermined Term (Savings Account) 60%

1 Month 50%

3 Months 45%

6 Months 40%

12 Months 35%

24 Months 30%

36 months 25%

Period Bank’s Share

1 Month 45%

3 Months 40%

6 Months 35%

12 Months 30%

24 Months 25%

36 months 20%

Bahraini Dinar:

US Dollar:

دينار بحريني

دوالر اأمريكي

Currency & Amount

يعترب هذا امل�ستند جزًء مكّماًل ل�رشوط 

واأحكام ح�ساب االإ�ستثمار

ح�ضة البنك املدة 

%60 مطلقة غري حمددة )ح�ساب توفري( 

%50 �سهر واحد 

%45 3 اأ�سهر 

%40 6 اأ�سهر 

%35 12 �سهراً 

%30 24 �سهراً 

%25 36 �سهراً 

ح�ضة البنك املدة 

%45 �سهر واحد 

%40 3 اأ�سهر 

%35 6 اأ�سهر 

%30 12 �سهراً 

%25 24 �سهراً 

%20 36 �سهراً 

خدمة بطاقة الصراف اآللي

القنوات اإللكترونية

ATM Card Service

E-Channels Services

Please issue ATM Card:

Phone Banking and Internet Banking:

SMS Banking:

Preferred Name on the Card:

الرجاء اإ�سدار بطاقة �رشاف اآيل:

خدمة الهاتف امل�رشيف وخدمة االإنرتنت:

خدمة الر�سائل الق�سرية:

اال�سم املف�سل على البطاقة:

Yes

Yes

Yes

No

No

No

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال



إقرار وتعهد

األفراد
الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية:

الكيانات القانونية

Declaration

Individuals

Please answer the below questions:

Legal Entities

Account Holder’s 
Signature:

توقيع �ساحب 

احل�ساب:

I hereby (authorise) / (do not authorise) the Bank to contact me for 
special promotion and send me promotional offers, the undersigned 
declare with full legal capacity and with my own will that all 
information provided above is correct, I also undertake to service a 
written notification to the Bank in the event of any change on the 
mentioned information and I confirm that I have received a copy from 
the terms and conditions which I have read, understood and agreed 
on, and declare that I will act:

 On my own behalf in operating this account

 On behalf of a third party; an authorisation document signed by a 
third party is attached/Board of Directors resolution

Account Number:

Account Opened by: Name Signature Date:

Approved by: Name Signature Date:

For Bank’s Use Only إلستعمال البنك فقط

بالعرو�س  للرتويج  بي  باالت�سال  البنك  اأفو�س(  )ال   / )اأفو�س(  اأدناه  املوقع  اأنا 

اخلا�سة اأو املنتجات املقدمة، وباإرادتي املنفردة وبكامل اأهليتي القانونية اأقر اأن جميع 

اأّي  تغيري  حالة  يف  كتابيًا  البنك  باإ�سعار  اأتعهد  كما  �سحيحة،  اأعاله  املذكورة  البيانات 

من البيانات املذكورة، واأوؤكد على ا�ستالمي لن�سخة من ال�رشوط واالأحكام وقد قراأت 

وفهمت ووافقت عليها واأقر باأنني �سوف اأت�رشف:

باالأ�سالة عن نف�سي يف اإدارة هذا احل�ساب

بالنيابة عن طرف ثالث، وعليه جتدون مرفقًا طيه تخوياًل موقعًا من الطرف 

الثالث/قرار جمل�س االإدارة

Account to be operated:

Type of ATM Card

يدار احل�ساب من قبل املخولني:  

نوع بطاقة الـ�سـراف االآلــي:

Singly

Classic

Jointly

Debit Plus Premier

منفردين

كال�سيك

جمتمعني

دّبت بال�س برمييري

1. Are you a government position holder (in the grade of 
undersecretary, member of parliament and above) 

 If yes, details to be provided 

2. Have you ever had any other name(s)?
 If yes, details to be provided

3. Do you have any dual nationality?
 If yes, details to be provided

1. Do any of the owners/partners/directors hold any 
official positions with the government?

 If yes, details to be provided

2. Did the business ever operate under different names?  
If yes, details to be provided

3. Does any member of the principals, owners or 
managements have dual nationality?

 If yes, details to be provided

4. Has the Legal Entity been or is in the process of being 
wound up, dissolved, struck off or terminated? 

 If yes, details to be provided

5. Are there any significant changes to the corporate 
ownership and/or legal structure during the last 
immediate six months? If yes, details to be provided

هل اأنت من موظفي احلكومة )يف درجة وكيل وزارة اأو ع�سو   .1

يف الربملان وما فوق(؟  

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل كان لديك يف اأي وقت م�سى اأي ا�سم اآخر؟   .2

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل   

هل لديك جن�سية مزدوجة؟   .3

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل اأي من اأ�سحاب / ال�رشكاء/ اأع�ساء جمل�س االإدارة له من�سب   .1

ر�سمي يف احلكومة؟ 

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل جتارتك عملت حتت اأ�سماء خمتلفة من اأي وقت م�سى؟   .2

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل هناك اأي ع�سو من االأ�سيلني اأو املالك اأو   .3

اأع�ساء االإدارة لديه جن�سية مزدوجة؟   

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل الكيان القانوين للموؤ�س�سة يف طور االنق�ساء، احلل اأو   .4

ال�سطب اأو االإنهاء؟   

اإذا كان اجلواب نعم، الرجاء موافاتنا بالتفا�سيل  

هل هناك اأي تغيريات كبرية يف ملكية ال�رشكات اأو   .6

الهيكل القانوين خالل االأ�سهر ال�ستة املا�سية؟   

اإذا كان اجلواب نعم الرجاء اإبراز ما يثبت   

Yes

Yes

No

No

نعم

نعم

ال

ال



Required Documentsالمستندات المطلوبة

Non-Profit 
Organization

Banks / 
Financial 

Institutions

Companies
Sole 

ProprietorshipIndividual / 
Joint

Details / IDs  of the Shareholders Holding more than 20% of the Issued Capital

CPR / I.D.

Passport (Non-Bahrainis) 

Commercial Registration (CR) or Certificate of Incorporation

Banking License

Partnership Agreement (only in case of Partnership Companies)

Board Resolution

Memorandum of Association

Articles of Association

CPR  / I.D. of all Authorised Signatories and Passports (for non-Bahrainis)

List of Directors Names, Country of Residence and Nationality

البطاقة ال�سخ�سية / الهوية  

اجلواز ) لغري البحرينيني( 

ال�سجل التجاري اأو �سهادة التاأ�سي�س 

الرخ�سة امل�رشفية    

اتفاقية ال�رشاكة  )فقط يف حالة وجود �رشاكات( 

قرار جمل�س االإدارة   

ن�سخة من عقد التاأ�سي�س 

ن�سخة من النظام االأ�سا�سي       

البطاقة ال�سخ�سية / الهوية جلميع املفو�سني بالتوقيع وجواز ال�سفر )لغري البحرينيني( 

قائمة باأ�سماء اأع�ساء االإدارة وجن�سياتهم وبلد االإقامة 

تفا�سيل / الهوية للم�ساهمني الذين يحملون اأكرث من 20% من راأ�س املال ال�سادر 

Latest Financial Report

AML/KYC Questionnaire

Authorized Signatory Booklet

Approval of the Concerned Authority

اأحدث تقرير مايل      

ا�ستبيان حول التعرف على العميل / مكافحة غ�سل االأموال                  

كتيب املفو�سون بالتوقيع   

موافقة من اجلهة املخت�سة    

مؤسسات غير 
ربحية

البنوك / 
الشركاتالمؤسسات المالية 

الشخصي / الملكية الفردية
المشترك
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