
إستمارة طلب حساب جاري لالفراد والشركات
Personal / Corporate Account Application

“Building your tomorrow today”

Licansed as conventional retail bank by the Central Bank of Bahrain (CBB)

مـرخص من قبل مصرف البحرین المركــزي كبنك تجــزئة تقـلیدي





Required Documents: المستندات المطلوبة:

Individual & Joint Personalلألفراد والحسابات المشتركة:

Sole Proprietorship:

With Limited Liability Company:

Passport

CPR

الجـواز

بطاقة الھویة

CR

Passport

CPR

السجل التجاري

الجـواز

بطاقة الھویة

مؤسسة فردیة:

شركة ذات مسؤولیة محدودة:

جواز السفر و بطاقة الھویة لألشخاص

النظام األساسي

عقد التأسیس

إقرار مجلس اإلدارة

CRالسجل التجاري

Board Resolution

Memorandum of Association

Articles of Association

Passport & CPR of authorized
signatories and board of directors members المخولین بالتوقیع و أعضاء مجلس اإلدارة



Please use block letters Date: التاریخ:

استمارة طلب
حســـــــاب جــــــاري لألفراد والشركات

Application Form
Personal / Corporate current account

Contact details:

Residence :                      Mobile :

Fax :                      Office :

E-mail address :

Occupation :

Nationality :

Place of birth :         

Date of birth :

Status

بیانات االتصال :

المنزل :                                                  النقال :

الفاكس :                                                   العمل :

عنوان البرید اإللكتروني :

المھنة :

الجنسیة :

مكان المیالد:

تاریخ المیالد :

الحالة :

بلد اإلقامة :

CPR no.
الرقم الشخصي

تاریخ االنتھاء
Expiry date

تاریخ االصدار
Issue date

رقم الجواز

Title

Passport no.

تاریخ االنتھاء
Expiry date

تاریخ االصدار
Issue date

:.Name / as per IDاالســم / حســب بــطــاقة الـھویة .:

أخرى:السیدة:.السید:اللقب:

Currencyالعملة

Mr.

Gender: Male Female marital status: Single Married أنثى الجنس: متزوجأعزبالحالة االجتماعیةذكر

Mrs. Others

Other (specify)BHD أخرى (حدد)دینار بحربني

City: Country:

Resident Non resident

Country of resident

البلدالمدینة:

غیر مقیممقیم

Employed Un Employed

C. Sources of funds and wealth

Monthly income:

Annual income:

Occupation details:

Name of employer:

Retired Student Others

Source

Source

Self employed

If Self employed

مصادر األموال والثروة

الدخل الشھري المصدر

المصدر

یعمل لحسابھ الخاص متقاعد طالب أخرى

الدخل السنوي

اسم صاحب العمل: إذا كان یعمل لحسابھ الخاص

تفاصیل الوظیفة یعمل ال یعمل

Mailing address : :عنوان المراسالت

Permanent
house address :

  Bldg/Flat: 

Area:

 Road: Block:
عنوان المنزل الدائم:

  Bldg/Flat: 

  P.O. Box: Area:

 Road: Block: مبنى/شقة:
ص.ب:

مجمع:طریق:

المنطقة:

مجمع:طریق:مبنى/شقة:

المنطقة:



Details of relationship with any staff’s / Director’s /
Auditor’s of the bank (if applicable)

التفاصیل الخاصة بصلة القرابة بأي موظف (موظفي)
أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدقق (المدققین) بالبنك (إن وجد)

Sole proprietorship

Single person company

Limited liability company W.L.L

Partnership

Shareholding company

PEP associate

ملكیة فردیة

شركة الشخص الواحد

شركة ذات مسؤولیة محدودة

شركة تضامن

شركة مساھمة

ذو صلة بشخص ذي منصب عام

:Legal statusالوضع القانوني:

For CR Purpose Onlyلغرض السجل التجاري فقط:

CR no.
رقم السجل التجاري

إسم التجاري وفقا للسجل التجاري:

إسم المالك وفقا للسجل التجاري:

Commercial name as per CR :

Owner name as per CR :

Commercial
address
as per CR  :

تاریخ االنتھاء
Expiry date

تاریخ االصدار
Issue date

عنوان الشركة/
المؤسسة

وفقا للسجل التجاري:

Main business activity : : نشاط الشركة الرئیسي

Source of funds and expected deposit amount per month: مصدر األموال ومبلغ اإلیداع الشھري المتوقع:

  Bldg/Flat: 

  P.O. Box: Area:

 Road: Block: مبنى/شقة:

ص.ب:

مجمع:طریق:

المنطقة:



Disclaimer إقـــــــرار
We confirm that the information provided is correct. I/ We also confirm that 
I/we have received a copy of Bahrain Development Bank Terms and 
Conditions related to my / our account with you, which I / We have read, 
understood and accepted. I / we am/are also aware that the account is 
governed by laws inforced from time-to-time in the CBB and Kingdom of 
Bahrain.

أنا / نحن الموقعون أدناه أؤكد / نؤكد صحة البیانات المذكورة. كما أؤكد / نؤكد استالمي / استالمنا نسخة 
من الشروط و القوانین المعمول بھا لدى بنك البحرین للتنمیة وإنني / إننا قرأت / قرأنا وفھمت / وفھمنا 
ووافقت / ووافقنا علیھا. كذلك أؤكد / نؤكد علمي / علمنا بأن ھذا الحساب یخضع للقوانین المعمول بھا 

في مصرف البحرین المركزي ومملكة البحرین من وقت آلخر. 

Signature :

Signature :

Signature :

التوقیع :

التوقیع :

التوقیع :

Signature :

1. Name:

2. Name:

3. Name:

۱. االسم :

۲. االسم :

۳. االسم :

4. Name: ٤. االسم :

التوقیع :

تم مراجعة التواقیع أعاله من قبل:

Authorized signatures

FOR BANK USE ONLY

المخولین بالتوقیع

Account number

الستخدام البنك فقط

I / We Confirm that I am / We are acting on my / our own behalf
and I am / we are the only beneficiary (ies) of the account

أنا / نحن الموقعون أدناه أؤكد / نؤكد بأنني / بأننا، اتصرف / نتصرف في الحساب المذكور
لمصلحتي / ولمصلحتنا، بصفتي / بصفتنا المستفید الوحید / المستفیدین الوحیدین منھ

Prepared by :

Checked by :

Approved by :

Singly
منفرداً

Jointly
مجتمعین

Other instructions: تعلیمات أخرى:

أُِعـد بواسطة:

دقق بواسطة:

أُعتمد بواسطة:

التوقیع :

االسم :

Above signatures verified by:

Signature:

Name:

رقم الحساب



BDB - FATCA & CRS Declaration (Entity)

Please refer to the FAQ document for definitions of the terms used below. For details on tax residency of a country please refer to OECD site
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency or contact your tax advisor.

Please tick “YES” or “NO” to the following questions (as applicable):

No.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

FATCA / CRS status evaluation criteria If YES, submit

Is the entity a Foreign Financial Institution? YES NO Form W-8BEN-E

Form W-8BEN-E

Form W-8BEN-E

Complete patr XXIX of the W-8BEN-E

Form W-9

CRS Controlling Persons Form

Controlling Persons Form

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

Is the entity a US Entity?

Is the entity an investment entity located in a non-participating jurisdiction
and managed by another Financial Institution?

a) Is the entity an Active Non-Financial Foreign Entity (NFFE)/
Non-Financial Entity (NFE)?

a) Is the entity a Passive Non-Financial Entity (NFE)?

1B) Is the entity a Passive Non-Financial Foreign Entity (NFFE)?

2B) Are there any substantial US Owners of the Passive NFFE (owning 10% or more)?

Where the Account Holder is tax resident and
The Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

Please complete the following table indicating:

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate below:

The country where the account holder is resident does not issue TINs to its residents.

No TIN is required (note: only select this reason if the domestic law of the country does not require the collection of the TIN issued).

The account holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the
table below if you have selected this reason).

Reason A

Reason B

Reason C

Country/Jurisdiction of tax residence

Declarations and signature

Name of authorized signatory and date

Signature

____ / ____ / _______

If you are signing under a power of attorney (POA), please attach a certified copy

I/We hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete.
Subject to applicable local laws, I/we hereby consent for the bank or any of its holding companies affiliates or subsidiaries (including branches)
(collectively “the Bank”) to share our information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish our tax liability in
any jurisdiction.
I/We agree and undertake to notify the Bank if there is a change in any information and to provide the Bank with an updated self-certification and
declaration within 30 calendar days of such change.

TIN
if no TIN available

tick the reason Please explain in the following boxes why you are unable to
obtain a TIN if you selected reason B above.

A B C



 _______ / ____ /____

استمارة بنك البحرین للتنمیة (FATCA & CRS) للمؤسسات

الرجاء مراجعھ صفحة األسئلة الشائعة لتوضیح التعریفات الخاصة باألحكام المذكورة أدناه، لتفاصیل أكثر عن اإلقامة الضریبیة لدولة ما، 
یرجى زیارة موقع http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency او التواصل مع مستشاركم الضریبي.

أختر (نعم) أو (ال) لألسئلة التالیة (حسب المناسب):

إذا كانت االجابة نعم ، أرسل معاییر تقییم الحالة الفاتكا / اإلبالغ الموحد
ھل الكیان مؤسسة مالیة أجنبیة ؟

ھل الكیان مؤسسة أمریكیة؟

ھل الكیان مؤسسة استثماریة تقع في دولة غیر مشاركة وتدار من قبل مؤسسة مالیة اخرى؟

أ)    ھل الكیان عبارة عن مؤسسة غیر مالیة ذات دخل ضمني؟

ب) ھل الكیان عبارة عن مؤسسة غیر مالیة أجنبیة ذات دخل ضمني؟

ت) ھل یمتلك شخص امریكي ٪۱۰او اكثر من المؤسسة غیر المالیة األجنبیة ذات الدخل الضمني؟

أ)

یرجى استكمال الجدول التالي بالمعلومات التالیة:
•    الدولة التي یكون فیھ صاحب الحساب خاضعا للضریبة.

•   رقم التعریف الضریبي لصاحب الحساب في كل دولة مشار الیھا.

الرقم
.۱

.۲

.۳

.٤

.٥

.٦

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

 W-8BEN-E نموذج

W-9 نموذج

نموذج األشخاص المسیطرین
الخاص باإلبالغ الموحد

W-8BEN-E نموذج

نموذج األشخاص المسیطرین
الخاص باإلبالغ الموحد

W-8BEN-E نموذج

W-8BEN-E من نموذج XXIX إكمال قسم

في حال عدم وجود رقم التعریف الضریبي، ذكر السبب المالئم أ أو ب أو ج:

اإلقرار إذا والتوقیع

السبب أ 

السبب ب 

السبب ج

الدولة التي یعتبر صاحب الحساب فیھا مقیماً ال تصدر أرقام تعریف ضریبة للمقیمین فیھا.

ال یمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعریف ضریبي او رقم مشابھ لھ (یرجى التوضیح)

رقم التعریف الضریبي غیر مطلوب (مالحظة : یرجى اختیار ھذا السبب فقط إذا كان القانون المحلي للدولة ال یشترط الكشف عن رقم التعریف الضریبي الذي تم إصاره)

رقم التعریف الضریبيبلد اإلقامة الضریبیة
یرجى التوضیح في الخانات التالیة سبب عدم القدرة

على الحصول على رقم تعریف ضریبي في حال اختیار السبب (ب) أعاله.

في حالة عدم وجود الرقم الضریبي
اختر السبب

ج ب  أ

أنا/ نحن الموقعین ادناه نؤكد بأن المعلومات الواردة أعاله صحیحة ودقیقة كاملة.

وفقاً للقوانین المحلیة المعمول بھا، أنا/ نحن الموقعین أدناه نوافق بأن یقوم البنك او أّي من الشركات القابضة، او الشركات التابعة لھ (بما في ذلك الفروع) (یشار الیھم مجتمعین باسم

 "البنك") لتبادل المعلومات مع الجھات التنظیمیة المحلیة او الخارجیة او الھیئات الضریبیة عند الضرورة لتحدید التزامنا الضریبي في أي دولة.

أنا / نحن نوافق ونتعھد بإخطار البنك إذا كان ھناك تغییر في اي من المعلومات التي قمنا بتقدیمھا إلى البنك وتقدیم إقرار ذاتي محدث في غضون ۳۰ یوماً تقویمیا.

أسم الشخص المخول بالتوقیع والتاریخ 

إذا كنت موكالً بالتوقیع، الرجاء إرفاق نسخة من الوكالة المصدقة.
التوقیع 

ھل الكیان عبارة عن مؤسسة نشطھ غیر مالیة اجنبیة / مؤسسة نشطة غیر مالیة

.۱

.۲

.۳



Please complete the following table indicating ( for details on tax residency of a country, please refer to OCED’s website http:www.oced.org/):

Where the Account Holder is tax resident and.

The Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Reason A

Reason B

Reason C 

The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents.

The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain).

(Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN

issue by such jurisdiction).

BDB - FATCA & CRS Declaration (Individual)

Please tick (Yes) or (No) to the following questions (as applicable): اختر (نـعم) أو (ال) لألسنلة التالیة (حسـب المناسب): 

بنك البحرین للتنمـیة -  اسـتمارة لألفراد

Please answer all the below Questions

Are you a US tax resident (e.g.

Green Card Holder)?

Were you born in the US?

Requirements if the answer is `Yes’

W-9

W-9

W-9If you are a US citizen

If you are not a US
citizen

Certificate of
Loss of

Nationality of
the

United States (if
applicable)

+
W-8BEN

Are you a US citizen?
Yes No

نعمال یرجى اإلجابة عن جمیع األسئلة التالیة

ھل أنت مواطن أمریكي؟

إذا كنت مواطنأ أمریكیـا

ھل أنت مولودإذا لم تكن مواطنأ أمریكیـا

شھادة فقدان جنسیة
الوالیات المتحدة

األمریكیة

یرجى استكمال الجدول التالي بالمعلومات التالیة : ( للحصول على تفاصیل حول اإلقامة الضریبیة لبلد ما یرجى الرجوع إلى موقع منظمة التعاون االقنصادى والتنمیة

فـي الوالیات المتحدة األمریكیة؟

ھل أنت خاضع للضرانب
فـي

(مثال : حامل للبطافة الخضراء)؟

الـمتطلبات إذا كان الجـواب    نعم

http:www.oecd.org/
الدولة الذي یكون فیھا صاحب الحساب خاضعأ للضریبة.

رقم التعریف الضریبي لصاحب الحساب في كل دولٍة مشار الیھا

وإذا لم یكن رقم التعریف الضریبي متوفراً، فیرجى ذكر السبب المالئم  أ أو ب أو ج:

الدولة التي یعتبر صاحب الحساب فیھا مقیماً التصدر أرقام تعریف ضریبة فیھا.

ال یمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعریف ضریبي أو رقم مشابھ ( یرجى التوضیح).

رقم التعریف الضریبي غیر مطلوب

( مالحظة: یرجى اختیار ھذا السبب فقط إذا كان القانون المحلي للدولة  ال یشترط الكشف عن رقم التعریف الضریبي الذي تم إصداره).

السبب أ

السبب ب

السبب ج

الوالیات الـمتحدة األمریكیة

No tin Required



بنك البحرین للتنمیة - استمارة لألفراد

یرجى التوضیح في  الخانات التالیة سبب عدم القدرة على الحصول على  رقم تعریف
ضریبي في حال اختیار السبب (ب) أعاله

وفقا للقوانین المحلیة المعمول بھا، انا/ نحن الموقعین ادناه نوافق بان یقوم البنك او أّي من الشركات القابضة، او الشركات التابعة لھ (بما في ذلك الفروع) (یشار الیھم مجتمعین باسم "البنك")
لتبادل المعلومات مع الجھات التنظیمیة المحلیة او الخارجیة او الھیئات الضریبیة عند الضرورة لتحدید التزامنا الضریبي في أي دولة.

في حال عدم وجود الرقم الضریبي اختر
بلد اإلقامة الضریبیةالرقم الضریبي السبب

أبج

Country/Jurisdiction of tax residence

BDB - FATCA & CRS Declaration (Individual)

TIN If not TIN available tick the

A

1.

2.

3.

B C

Please explain in the following boxes why you are unable

to obtain a TIN if you selected reason B above.

I/We confirm the information provided above is true, accurate and complete.

I/We  hereby consent  for  Bahrain Development  Bank  B.S.C.  (c) or  any  of its  holding companies,  affiliates  or  subsidiaries (collectively "the

Bank") to share my information with domestic and overseas tax authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction.

I/We  agree and undertake to notify the Bank if there is any charge in any information  and provide the Bank with an updated self-certification and

declaration within 30 calendar days of such change.

Signature (s)

Name:

If you are not the account  holder. If you  signing under a power of attorney  (POA), please attach a certified  copy

Date

reason

أنا/ نحن الموقیعن أدناه نؤكد بأن المعلومات الواردة أعاله صحیحة ودقیقة كاملة.

أنا / نحن نوافق ونتعھد بإخطار البنك إذا كان ھناك تغییر في اي من المعلومات التي قمنا بتقدیمھا الى البنك وتقدیم إقرار ذاتي محدث في غضون ۳۰ یوماً تقویمیا.

التوقیع التاریخ



1- In these terms and conditions the word “Customer” shall mean the undersigned and 
the word “Bank” shall mean Bahrain Development Bank BSC; these terms and 
conditions shall also include amendments made thereto from time to time; the  word  
“Account” shall mean the account to be opened in accordance with the instructions 
overleaf, and the singular masculine may mean the plural and feminine as the case 
may be.

2- The Customer will receive monthly statements of accounts through his e-mail 
registered with the bank. If the Customer raises no objection to such statements within 
thirty (30) days of the statement date, they shall be deemed accepted. The explicit or 
tacit acceptance of a statement implies the acceptance of all entries in the statement 
save where manifest error is evident.

3- Without prejudice to any of the conditions herein contained the bank has the right at 
any time to rectify and/or correct any error or omission or repetition in any account 
statement or confirmation advice. An account statement or confirmation advice 
rectified or orrected shall be binding as between the Bank and Customer.

4- The Bank is authorized to debit and charge to the Account all cheques or orders signed 
in accordance with the current signing instructions, whether such Account be in credit 
or overdraft or may become overdrawn in consequence of such debit or charge 
without prejudice to the right of the Bank to refuse to allow any overdraft.

5- The Bank acts only as the Customer’s collecting agent and assumes no responsibility 
for realization of any items deposited with the Bank for collection. Proceeds of 
cheques or other instruments deposited are not available for withdrawal until collected 
by the Bank. The Bank reserves the right to debit any account that may have been 
exceptionally credited with an item subsequently unpaid on collection.

6- If the Bank shall authorize or permit the Customer to overdraw the Account to a 
certain  period as the Bank shall in its absolute discretion determine, interest on such 
overdrawn account shall be calculated at the Bank’s current interest rate from time to 
time and interest is to be added every month to the principal amount overdrawn and it 
shall become an integral part of the indebtedness of the Customer to the Bank.

7- All operations between the bank and the customer of whatsoever nature shall be 
considered and treated for all purpose as a single integral and indivisible account and 
the Bank shall (without prejudice to the generality of the foregoing) have the right (but 
not the obligation) to set off any account in the name of the Customer against any 
other such account.

8- The Bank has the right of lien on all assets and properties of whatever nature (whether 
cash, stocks, shares, bills, precious metal or otherwise whatsoever) deposited or held 
by the Bank in the name of the Customer and shall hold the same as security for 
payment of any indebtedness due from the Customer to the Bank (whether by way of 
principal, interest, fees, commission, charges or otherwise whatsoever and whether 
such indebtedness shall be fluctuating balance or otherwise) without prejudice to, and 
the same shall not be affected by any other security held by the Bank for such indebted-
ness.

9- Stop payment orders shall be accepted by the Bank in the event of loss of the Cheque, 
stolen or bankruptcy of its holder when such notices are to be given in writing to the 
Bank along with police report.

10- All payment orders, exchange operations and sales or purchases of stocks, bonds or 
shares in Bahrain or elsewhere, undertaken by the Bank for the Account of the 
Customer shall be at the risk and peril of the Customer and at his own expenses. 
Neither the Bank nor any of its agents or correspondents nor any respective employees 
shall be liable for any mutilation, interruption, error of transmission, omission or 
delay occurring in any transmission medium (including without limitation, Cables, 
radio telephonic or electronic system, airlines, carrier services and telex system) 
howsoever occurring.

11- The Bank shall have the right to close the account and to request settlement thereof.

12- Photocopies or microfilms of cheques shall be considered identical in all respects to 
the original cheques and shall constituted conclusive proof of payment by the Banks. 
In case the original cheque is stolen, lost or mutilated, the photocopy or microfilm 
thereof shall be construed as original. The Bank shall not be held liable and will be 
absolved from any and all liabilities deemed form loss of the original cheque from any 
cause beyond its control.

13- The Bank may from time to time end these terms and conditions and notify the 
Customer by Such means as deemed fair.

14- All communication by the Bank shall be deemed to have been transmitted when sent to 
or held at the disposal of the Customer in accordance with his latest instruction, in a 
manner which deviates therefrom. The date of the copies or mailing lists in the 
possession of the Banks shall be deemed to be the time of dispatch.

15- Any failure of delay on the part of the Bank in exercising of any of its right under 
these terms and conditions shall not be construed as a waiver of such right, and no 
specific or temporary waiver shall be construed as permanent general waiver.

16- These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the 
laws of the Kingdom of Bahrain and the Customer hereby submits to the non-exclu-
sive jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

17- All account terms and conditions are subject to the rules and regulations of the Central 
Bank of Bahrain and the laws of the Kingdom of Bahrain.

18- All terms and condition might be changed per Bank Policy.

فــي ھذه األحكام والشــروط، تعني كلمة "عمیل"األشــخاص الموقعین أدنــاه، وتعني كلمة   -۱
"بنك" بنك البحرین للتنمیة ش. م. ب. كما تتضمن ھذه األحكام والشــروط التعدیالت التي 
تجرى علیھا من حین آلخر؛ تعني كلمة "الحساب" الحساب الذي سیتم فتحھ وفقًا للتعلیمات 

الواردة أعاله، وقد یعني المفرد المذكر صیغة الجمع والمؤنث وذلك بحسب الحالة.

یتلقى العمیل كشوفات حسابات شھریة عبر البرید األكتروني المسجل لدى البنك. إذا لم یبد   -۲
العمیــل أي اعتــراض علــى مثل ھــذه التصریحات خالل ثالثیــن (۳۰) یوًمــا من تاریخ
الكشــف، فســتعتبر تلك الكشــوفات موافق علیھا من طرف العمیل. باســتثناء ما وضح من 
الخطأ الظاھر، سیعتبر القبول الصریح أو الضمني للكشوفات موافقة العمیل على جمیع ما 

ورد فیھا من بیانات.

دون اإلخالل بأي من الشــروط الواردة في ھذه الوثیقة یحق للبنك في أي وقت شــاء تعدیل   -۳
أو تصحیح أي خطأ أو حذف أو تكرار في أي كشــف حســاب أو اشعار تأكید. یكون كشف 

الحساب أو اشعار التأكید بعد التعدیل أو التصحیح ملزما بین البنك والعمیل.

یعتبــر البنــك مخــوال أن یُقّید في حســاب العمیل قیمة الشــیكات أو األوامــر الموقعة وفق  -٤
التعلیمــات التوقیــع الحالیة، ســواء كان ذلك الحســاب على شــكل ائتمان أو الســحب على 
المكشوف أو قد یصبح كذلك نتیجة لذلك الخصم أو الخصم دون اإلخالل بحق البنك برفض 

السماح ألي سحب على المكشوف.

ال یتصــرف البنك إال كوكیــل تحصیل للعمیل وال یتحمل أیة مســؤولیة عن تحقیق أي من   -٥
األمور المودعة لدى البنك للتحصیل. إن عملیات ادخال الشــیكات أو غیرھا من الســندات 
األخرى المودعة في الحســاب ال تعتبر جاھزة للســحب إال بعد تحصیلھا بواســطة البنك. 
یحتفــظ البنــك بحق الخصم من أي حســاب یُحتمــل أن اُودع فیھ بند اســتثنائي لم یدفع عند 

التحصیل.

إذا قام البنك بتخویل العمیل أو الســماح لھ بالســحب على المكشوف إلى فترة معینة یحددھا   -٦
البنك وفقا لتقدیره المطلق، فإن الفائدة على ھذا الحســاب المكشــوف یتم احتســابھا بســعر 
الفائدة الحالي للبنك من حین آلخر وتضاف الفائدة كل شــھر إلى المبلغ األصلي المكشــوف 

ویصبح جزًءا ال یتجزأ مما في ذمة العمیل تجاه البنك.

جمیــع العملیــات التي تتم بین البنك والعمیل مھما كانت طبیعتھا وفي كل الحاالت ســتعتبر   -۷
وتعالج كحساب واحد غیر قابل للتجزئة ویكون للبنك الحق (دون اإلخالل بعمومیة ما تقدم) 

(ولیس على سبیل االلزام) الحق في تسویة المبالغ ضمن الحسابات المقیدة باسم العمیل.

للبنك حق الحجز على جمیع األصول والممتلكات مھما كانت طبیعتھا (ســواء كانت نقدیة   -۸
أو مخزونات أو أسھم أو فواتیر أو معادن ثمینة أو غیر ذلك) مودعة أو محتفظ بھا من قبل 
البنك باســم العمیل ویحتفظ بھا كضمان لســداد أي مدیونیة مســتحقة من العمیل إلى البنك 
(ســواء عن طریق أصل أو فائدة أو رســوم أو عمولة أو رسوم أو غیر ذلك، وسواء كانت 
ھذه المدیونیة رصید متغیر أو غیره) دون اإلخالل بھا، ال یتأثر بأي ضمان آخر یحتفظ بھ 

البنك لمثل ھذه المدیونیة.

یتم قبول أوامر وقف الدفع من قبل البنك في حالة فقدان الشیك أو السرقة أو اإلفالس لحاملھ   -۹
بشرط تقدیم ھذه اإلخطارات كتابیا إلى البنك مع تقریر الشرطة.

جمیع أوامر الدفع، وعملیات الصرف، والمبیعات أو المشــتریات من األسھم والسندات أو   -۱۰
األســھم في البحرین أو أي مكان آخر، والتي یقوم بھا البنك لحســاب العمیل، تكون عرضة 
للمخاطر بما في ذلك مخاطر العمیل وتكون على نفقتھ الخاصة. ال یتحمل البنك أو أ ي من 
وكالئھ أو مراسلیھ أو أ ي من الموظفین المعنیین مسئولیة أي تشویھ أو انقطاع أو خطأ في 
التحویــل أو الحــذف أو التأخیر في أي وســیط التحویل (بما في ذلك على ســبیل المثال ال 
الحصر، األســالك أو النظام الھاتفي الالســلكي أو النظام اإللكتروني، شــركات الطیران، 

خدمات الناقل ونظام التلكس) مھما كانت طریقة حدوث تلك األمور.

یكون للبنك الحق في إغالق الحساب وطلب تسویتھ.  -۱۱

تعتبــر النُســخ أو المیكروفیلم من الشــیكات متطابقة من جمیع النواحي للشــیكات األصلیة   -۱۲
وتشكل دلیال قاطعا على الدفع من قبل البنوك. في حالة سرقة الشیك األصلي أو ضیاعھ أو 
تشــویھھ، یجب اعتبار النســخة المصــورة أو المیكروفیلم الخاصة بــھ على أنھا أصلیة. ال 
یتحمل البنك أیة مسؤولیة قانونیة، ویتم إبراء ذمتھ من جمیع المطالبات الناتجة عن خسارة 

الشیك األصلي ألي سبب خارج عن إرادتھ.

یجوز للبنك من حین آلخر أن ینھي ھذه األحكام والشــروط واخطار العمیل بالوســائل التي   -۱۳
یعتبرھا البنك عادلة.

تعتبــر جمیــع المراســالت التي یســتخدمھا البنك عند إرســالھا إلى العمیل قــد وصلت أو   -۱٤
أصبحــت تحت تصرفــھ وفق ا ألحدث التعلیمــات التي یقدمھا العمیل للبنــك. یعتبر تاریخ 

النسخ أو القوائم البریدیة في حوزة البنوك ھو وقت اإلرسال.

ال یجــوز تأویــل أي تأخیــر مــن البنك في ممارســة أي مــن حقوقھ بموجب ھــذه األحكام   -۱٥
والشــروط على أنھ تنازل عن ھذا الحق، وال یجوز تفســیر أي تنازل محدد أو مؤقت بأنھ 

تنازل عام دائم.

تخضع ھذه األحكام والشروط وتفسر وفقًا لقوانین مملكة البحرین، ویخضع العمیل بموجبھ   -۱٦
إلى االختصاص القضائي غیر الحصري لمحاكم مملكة البحرین.

تخضع جمیع أحكام وشــروط الحساب لقواعد وأنظمة مصرف البحرین المركزي وقوانین   -۱۷
مملكة البحرین.

قد یتم تغییر جمیع األحكام والشروط وذلك وفقًا لسیاسة البنك.  -۱۸

Customer Signature تـوقـیـع الـعـمـیــل

I hereby acknowledge that I Have read and accept the terms and conditions in
the Application Form

أقر بھذا بأنني قرأت البنود والشروط الواردة في استمارة الطلب وأوافق علیھا

Terms and conditions الشروط واألحكام
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