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A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

The General Terms and Conditions of Accounts

الشروط واألحكام العامة للحسابات

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 
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the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 

V3 - November 2021

used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 
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the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3
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paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.
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14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3
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name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3
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name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 
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H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10
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lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 
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similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 

08

The General Terms and Conditions of Accounts
الشـــروط واألحـكـــام الـعـــامـــة للحســــابـات

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 
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receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4
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maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 
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6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 
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used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.



A) Opening an Account

1. It is permissible for any natural or legal person (the 
“Accountholder”) to open accounts (either in person or 
digitally) with Bahrain Islamic Bank B.S.C (the “Bank” or “BisB) 
in Bahraini Dinars or any other currencies o�ered by the Bank, 
subject to observing the specific requirements relating to each 
account type. 

2. An Accountholder can operate an account either solely or 
jointly. In case of an account managed jointly, the 
Accountholders must specify the authorities of the joint 
signatories. The Bank does not assume any responsibility for 
any dispute arising from any conflict between the joint 
Accountholders.

3. The Accountholder shall provide all o�cial documents 
required by the Bank to open the account to prove his/its 
identity/legal capacity, and shall be committed to observe the 
rules and regulations of the Central Bank of Bahrain (the 
“CBB”) and the e�ective rules in the Kingdom of Bahrain.

4. The Accountholder shall be committed to provide any 
documents or additional information that may be requested 
from him upon opening the account. The Bank shall have the 
right to refuse to open an account if the applicant fails to 
provide any information or documents requested for this 
purpose. The Bank shall also be entitled, pursuant to duly 
served notification to the nonresident accountholders, limit or 
restrict the services provided to the nonresident Account 
holder, under the applicable laws. Such restrictions include but 
not limited to granting of credit or other facilities, credit cards 
and cheque books. 

5. The Accountholder shall have the right to obtain a copy of all 
documents related to his account. The Bank shall have the 
right to retain the Accountholder’s records upon closure of 
account for five years, unless the applicable laws require a 
longer tenor. The transactional records will be maintained for 
the period of five years from the transaction date. The 
Account holder(s) may have access to the prevailing Fees and 
Service Charges through the branches and the Bank’s website. 

6. For any complaints or queries, the Account holder may 
contact the  Customer Complaint O�cer as detailed below:

Customer Complaint O�cer
Contact Number: (+973) 17 51 51 51
Email: complaints@bisb.com 

7. The Account holder acknowledges that he himself/itself has 
opened the account. In case the account is  opened by a third 
party, a duly notarized power of attorney must be submitted 
by the attorney evidencing his authority to open the account 
on behalf of the account holder. If the Accountholder is a 
company, a board resolution must be submitted to establish 
the authority of the person requesting the opening of the 
account on behalf of the company (account holder).

8. The Bank shall work as a collection agent for the Account 
holder and for reasons not related to it; the Bank shall not bear 
any liability with regard to the non-collection or payment of 
any cheque or other securities kept in its deposit for the 
purpose of cashing or collection

فتح الحساب أ)  
ــح  ــاري ("صاحــب الحســاب")، فت يجــوز ألي شــخص، طبيعــي أو اعتب  .1
الحســابات (شــخصيًا أو الكترونيــًا)  لــدى بنــك البحريــن اإلســالمي 
بالدينــار  االســالمي")  البحريــن  "بنــك  أو  ("البنــك"  ش.م.ب 
البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى مــن العمــالت المتاحــة مــن البنــك، 

مــع مراعــاة المتطلبــات الخاصــة بنــوع كل حســاب.

أو  فــردي  بشــكل  ســواء  الحســاب  ادارة  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .2
مشــترك. فــي حــال ادارة الحســاب بشــكل مشــترك  يتوجــب علــى 
بالتوقيــع  المخوليــن  صالحيــات  تحديــد  الحســاب  أصحــاب 
نــزاع  أيــة مســؤولية تنشــأ عــن أي  البنــك  المجتمعيــن، وال يتحمــل 

بيــن أصحاب الحســاب المشــترك.     

الرســمية  المســتندات  كل  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .3
هويته/كيانــه  إلثبــات  الحســاب،  لفتــح  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة 
البحريــن  مصــرف  ولوائــح  ضوابــط  بمراعــاة  يلتــزم  كمــا  القانونــي، 

المركــزي والقوانيــن الســارية المفعــول بمملكــة البحريــن.

معلومــات  أو  مســتندات  أيــة  بتقديــم  الحســاب  صاحــب  يلتــزم   .4
أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  بعــد  منــه  تطلــب  قــد  إضافيــة 
ــح الحســاب إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم  يرفــض طلــب فت
يحــق  كمــا  الغــرض،  لهــذا  منــه  طلبــت  مســتندات  أو  بيانــات  أي 
المقيــم  غيــر  الحســاب  لصاحــب  يرســل  اشــعار  بموجــب  للبنــك، 
لصاحــب  المقدمــة  الخدمــات  تقييــد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحســاب غيــر المقيــم، علــى النحــو المعمــول بــه فــي القوانيــن 
المطبقــة. تشــمل هــذه القيــود دون حصــر، خدمــات توفيــر دفتــر 

الشــيكات وبطاقــات االئتمــان وتوفيــر الســيولة الماليــة وغيرهــا. 

ــة المســتندات  ــى نســخة مــن كاف ــب الحســاب الحصــول عل ــق لصاح يح  .5
ذات الصلــة بحســابه، هــذا ويحتفــظ البنــك بملــف صاحــب الحســاب بعــد 
اغالقــه لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا 
خمــس  لفتــرة  المعامــالت  بســجالت  االحتفــاظ  ســيتم  أطــول.  مــدة 
الحســاب  لصاحب/أصحــاب  يمكــن  المعاملــة.  تاريــخ  مــن  ســنوات 
ــروع  ــة الســائدة مــن خــالل الف ــى رســوم الخدم /الحســابات االطــالع عل

وموقع البنك اإللكتروني.

الحســاب،  لصاحــب  شــكاوى  أو  استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  فــي   .6
العنــوان  علــى  العمــالء  علــى مســؤول شــكاوى  االتصــال  فبامكانــه 

التالي : 

مسؤول شكاوى العمالء 
رقم الهاتف :17515151 (973+) 

 complaints@bisb.com : البريد االلكتروني

يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقــوم بفتــح الحســاب بنفســه، وفــي حالــة فتــح   .7
الحســاب بواســطة الغيــر, فيجــب تقديــم وكالــة قانونيــة موثقة مــن الوكيل 
تفيــد تخويلــه بفتــح الحســاب بالنيابــة عــن صاحبــه, أمــا إذا كان صاحــب 
الحســاب شــركة فيجــب تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يفيــد تخويــل  

طالب فتح الحساب بفتحه بالنيابة عن الشركة (صاحبة الحساب).

يعمــل بنــك البحريــن اإلســالمي وكيــل تحصيــل لصاحــب الحســاب، دون أن   .8
يتحمل أيه مسئولية فيما يتعلق بعدم تحصيل أو صرف أي شيك أو أوراق 

مالية أخرى تودع لديه بهدف صرفها أو تحصيلها بسبب ال يرجع للبنك.

9. It is not permissible for the accountholder to withdraw any 
amount from his account that is due for collection unless the 
amount is actually collected.

10. The value of cheques or other securities shall not be 
considered due for withdrawal unless the Bank has collected 
it. The Bank reserves the right for itself to deduct any amount 
that has been mistakenly credited to any account or if the 
amount is not owing to the accountholder.

11. Cheques drawn on the Bank that satisfy all legal requirements 
shall be added to the account on the same day deposited, 
provided that their values  are available in the drawer's 
account (the source).

12. The accountholder if he is a legal entity (except public 
shareholding companies whose shares are traded among the 
public) must notify the Bank immediately of any change or 
modification that may occur on its Memorandum of 
Association, Articles of Association, board of directors or its 
legal entity in general, and must also notify the Bank in case of 
the death of any of its partner.

13. The Account holder may, if not satisfied with the services 
provided by the Bank, or if it/he has any recommendations 
with regards to these Terms and Conditions, communicate 
with the Bank, which will in turn refer the account holder’s 
complaint/feedback to the relevant authorities and provide 
the appropriate solution as deemed possible.  

14. The Bank may be required from time to time to share/disclose 
the Account holders’ personal information with its 
parent/group entities, for certain legitimate purposes, 
including but not limited to, reporting, contributing to the 
formation of the group policies and strategies and discussing 
governance requirements. Such disclosure will be in line with 
the Data Protection Law No, [30] of [2018] (“PDPL”). By 
signing these General Terms and Conditions of Accounts, BisB 
assumes the Account holders’ full consent to the disclosure of 
their personal information to BisB’s parent/group entities.

B) Investment of Funds and Profits Distribution Rules

1. Except for current accounts, Reverse Murabaha and 
Investment Wekalahs the amounts deposited in the accounts 
are invested on the basis of absolute Unrestricted Mudarabah, 
where the distribution of anticipated profits is made according 
to the types of accounts and periods of profit distribution. The 
prevailing Mudaraba Shares, by product, are displayed in the 
branches and Bank’s website.  The Bank reserves the right to 
change the Mudaraba Shares from time to time according to 
its sole discretion, provided that it announces the new 
Mudaraba Shares in all of its branches and website. The Bank 
shall not bear the responsibility for not achieving a profit or 
making a loss, except if the Bank transgresses or violates the 
terms of Unrestricted Mudarabah, which the Account holder is 
obliged to prove.

2. The accounts are processed according to the operation ratios 
adopted in the Bank's policies and approved by the Sharia'a 
Board, which are to be notified by the Bank as deemed 
appropriate.

3. The Bank may allocate a percentage that varies between 1% and 
10% of the Unrestricted Mudaraba profits to calculate the rate of 
profits reserve, and may also deduct an amount for bad debts, 
based on the loss incurred in the receivable assets, finance and 
investment and then the distribution of profits are made 
according to the ratios specified in item (B-1) above. The Bank 
also allocates a percentage that varies between 1% and 10% of 

9.  ال يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب أي مبلــغ مــن حســابه برســم التحصيــل 
إال بعد تحصيل المبلغ فعليًا.

10. ال تعتبــر قيمــة الشــيكات أو األوراق الماليــة األخــرى مســتحقة الســحب 
إال إذا حصــل البنــك قيمتهــا، ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم 
أي مبلــغ يكــون قــد ســبق قيــده لصالــح أي حســاب بطريــق الخطــأ أو إذا 

كان المبلغ غير مستحق لصاحب الحساب. 

11. الشــيكات المســحوبة علــى بنــك البحريــن اإلســالمي والتــي تتوافــر 
فيهــا جميــع الشــروط القانونيــة تضــاف إلــى الحســاب فــي ذات اليــوم 
الســاحب  حســاب  فــي  قيمتهــا  توافــر  بشــرط  فيــه  أودعــت  الــذي 

(المصدر).

12. يجــب علــى صاحــب الحســاب إذا كان شــخصًا اعتباريــًا (باســتثناء شــركات 
أن  الجمهــور)  بيــن  للتــداول  أســهمها  المطروحــة  العامــة  المســاهمة 
يخطــر البنــك فــورًا بــأي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى عقــد تأسيســه أو 
نظامــه األساســي أو فــي مجلــس إدارتــه أو كيانــه القانونــي بشــكل 

عام، كما يجب عليه إخطار البنك في حالة وفاة أحد الشركاء.

13. يجــوز لصاحــب الحســاب فــي حــال عــدم رضــاه عــن الخدمــات المقدمــة 
ــة مقترحــات بشــأن هــذه الشــروط  ــه أي مــن البنــك او فــي حــال كان لدي
بإحالــة  بــدوره  ســيقوم  الــذي  البنــك  مــع  التواصــل  واألحــكام، 
شــكوى/مالحظات صاحــب الحســاب الــى الجهــات المعنيــة وتوفيــر الحــل 

المناسب لها قدر االمكان.

14. قــد يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر أن يقــوم بمشــاركة/اإلفصاح عــن 
المعلومــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات مــع الشــركة األم/كيانــات 
المجموعــة ألغــراض مشــروعة محــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
سياســات  تشــكيل  فــي  والمســاهمة  (اإلبــالغ،  الحصــر  ال  المثــال 
حيــث  الحوكمــة)،  متطلبــات  ومناقشــة  المجموعــة  واســتراتيجيات 
ســيكون هــذا االفصــاح وفقــا لقانــون حمايــة البيانــات رقــم، (30) لعــام 
(2018) ("قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية"). يفتــرض البنــك مــن 
خــالل التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات موافقــة 
أصحــاب الحســابات التامــة علــى اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية 

إلى الشركة األم/كيانات المجموعة.

ب) استثمار المبالغ وقواعد توزيع األرباح

الحســابات  الحسابات-باســتثناء  فــي  المودعــة  المبالــغ  تســتثمر   .1
والــوكاالت  مشــتريا  البنــك  باعتبــار  والمرابحــة  الجاريــة 
االســتثمارية-على أســاس المضاربــة المطلقــة، حيــث يتــم توزيــع 
توزيــع  وفتــرات  الحســابات  ألنــواع  وفقــا  المتوقعــة  األربــاح 
بحســب  المعتمــدة  المضاربــة  ربــح  نســب  عــرض   ويتــم  األربــاح. 
يحتفــظ  االلكترونــي.  البنــك  موقــع  وعلــى  الفــروع  فــي  المنتــج 
البنــك بحقــه فــي تغييــر نســب المضاربــة مــن وقــت آلخــر وفــق 
المضاربــة  نســب  عــن   البنــك  يعلــن  أن  علــى  المطلــق  تقديــره 
يتحمــل  وال   ، االلكترونــي  وموقعــه  فروعــه  بجميــع  الجديــدة 
فــي  إال  خســارة  تحقيــق  أو  ربــح  تحقيــق  عــدم  مســئولية  البنــك 
المضاربــة  لشــروط  مخالفتــه  أو  تقصيــره  أو  البنــك  تعــدي  حالــة 

والتــي يتوجــب علــى صاحــب الحســاب إثباتهــا.

2.  يتــم تشــغيل الحســابات وفقــا لنســب التشــغيل المتبعــة فــي سياســات 
البنــك والموافــق عليهــا مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، والتــي يتوجــب 

اإلعالن عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

3. يجــوز للبنــك ان يخصــص نســبة  تتــراوح بيــن 1% و10% مــن أربــاح 
المضاربــة لحســاب معــدل احتياطــي األربــاح، كمــا يجــوز لــه أن يقتطــع 
الخســارة  علــى  بنــاء  تحصيلهــا  فــي  المشــكوك  للديــون  مخصصــًا 
ــل واالســتثمار، ومــن  التــي وقعــت فــي موجــودات الذمــم والتموي
ثــم يتــم توزيــع األربــاح طبقــًا للنســب المحــددة فــي البنــد ( ب-1) 

the account holder's profits for the investment risks reserve 
account. The Bank reserves the right to change these 
percentages according to its sole discretion, as approved by the 
Sharia’ Board at the Bank, provided that the Bank announces 
the new ratios in all of its branches as deemed appropriate.

4. The Bank may mix its funds with those deposited in the 
Mudarabah account, the Bank will then be deemed a partner in 
its own funds and a Mudarib on the Accountholder’s financial 
stake. The Bank is entitled for its money to speculation profit 
and profit capital. 

5. The distribution of profits is made after deducting the 
expenses relating to the investment of accounts balances 
(direct expenses) whether from the special pool of investors 
or that is shared with the Bank. The Bank shall not have the 
right to burden the Account holder with business expenses 
which the Mudarib should bear:

• Expenses of investment departments and the bodies of 
approving their decisions

•  Expenses of Accounts and the Follow – Up departments.

•  Advertising expenses.

•  Sta� expenses.

6. If the Mudaraba profits calculated at the end of the fiscal 
year are higher than the profits percentage calculated in 
accordance with the judgmental evaluation principle of the 
account holder, whose deposit tenor has expired or been 
terminated during the fiscal year, the Accountholder will 
be considered to have waived his share of the excess 
profits, including the remaining reserves of investment risk, 
calculated upon the expiry of the deposit period, for the 
benefit of the existing accounts holders at the time of 
calculating the actual profits at the end of the year, such is 
based on the mix and match principle  applicable in this 
type of investments.

7. If a loss occurs in one of the speculation operations, such will 
be deducted from the profits of other operations, and if the 
loss exceeds the profits, then it will be deducted from the 
capital. The essence of such lies in the overall results provided 
at the end of the fiscal year evaluation. A loss of a certain 
period may not be deducted from the profit of another, except 
the reserves.

8. The Bank may distribute Mudaraba profits under the account 
before the valuation, provided that the di�erence between the 
actual profits calculated after the valuation and the dividends 
distributed before the valuation is settled as the Bank deems 
appropriate.

9.  The shareholders may also in their capacity as Mudarib, waive 
part of their share in Mudaraba  profits to other account 
holders,  after conducting the valuation altogether if required 
by the Bank's Board of Directors, and in accordance with the 
Bank's rules and policy.

C) Deposit, Withdrawal and Transfer

1. It is permissible for the Accountholder to use the means of 
deposit, withdraw and transfer that are available at the Bank 
from time to time or that may be introduced later provided 
that he adheres to the required conditions for that.

2. The Accountholder should receive the o�cial receipt/notification 
when depositing any amount and should verify the validity of 
the received receipt/notification. In case of any dispute, the 
Accountholder must immediately notify the Bank.

3. Withdrawals can be made by submitting the respective 

أعــاله، وأن يخصــص البنــك نســبة تتــراوح بيــن 1% و10%مــن أربــاح 
ويحتفــظ  االســتثمار،  مخاطــر  احتياطــي  لحســاب  الحســاب  صاحــب 
البنــك بحــق تغييــر هــذه النســب وفــق تقديــره المطلــق وعلــى النحــو 
ــن  ــك ع ــن البن ــى أن يعل ــه عل ــة الشــرعية لدي ــة الرقاب ــره هيئ ــذي تق ال

النســب الجديــدة بجميــع فروعــه بالطريقــة التــي يراها مناســبة.

4.  يجــوز للبنــك خلــط مالــه بأمــوال حســاب المضاربــة ،  وعندئــذ يصبــح 
البنــك شــريكًا بمالــه ومضاربــًا بمــال صاحــب الحســاب ، ويســتحق البنــك 

عن ماله ربح المضاربة وربح رأس المال.

بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  خصــم  بعــد  الربــح  توزيــع  يتــم   .5
أرصدةحســابات االســتثمار (المصروفــات المباشــرة) ســواء منصنــدوق 

الخاص بالمستثمرين أو المشترك لهم مع البنك.

      وال يحــق للبنــك تحميــل صاحــب الحســاب مصروفــات األعمــال التــي 
يجب على المضارب القيام بها مثل:

مصروفات إدارات االستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها.  .
مصروفات إدارتي المتابعة والمحاسبة.  .

مصروفات الدعاية واإلعالن.  .
مصروفات الموظفين.  .

الســنة  نهايــة  عنــد  المحســوبة  المضاربــة  أربــاح  زيــادة  حالــة  فــي   .6
التقييــم  لمبــدأ  طبقــا  حســبت  التــي  األربــاح  نســبة  عــن  الماليــة 
الحكمــي لصاحــب الحســاب الــذي انتهــت أو أنهيــت مــدة وديعتــه 
عــن  متنــازًال  يعتبــر  الحســاب  صاحــب  فــإن  الماليــة،  الســنة  أثنــاء 
ــا يتبقــى مــن  ــك م ــدة بمــا فــي ذل ــاح الزائ ــغ األرب ــه فــي مبل نصيب
مــدة  انتهــاء  بعــد  المحســوبة  االســتثمار  مخاطــر  احتياطيــات 
حســاب  وقــت  القائمــة  الحســابات  أصحــاب  لصالــح  وديعتــه، 
مبــدأ  علــى  بنــاء  وذلــك  الســنة،  نهايــة  عنــد  الفعليــة  األربــاح 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  بــه  المعمــول  والمبــارأة  الخلطــة 

الحســابات.

مــن  جبــرت  المضاربــة  عمليــات  إحــدى  فــي  خســارة  حصلــت  إذا   .7
ــاح فتحســم مــن  ــر مــن األرب ــاح العمليــات األخــرى وإذا كانــت اكث أرب
فــي  الحاصــل  التقييــم  عنــد  النتائــج  بجملــة  والعبــرة  المــال،  رأس 
أخــرى  فتــرة  بربــح  فتــرة  خســارة  تجبــر  وال  الماليــة،  الســنة  نهايــة 

باســتثناء االحتياطيــات. 

8. يجــوز للبنــك توزيــع أربــاح المضاربــة تحــت الحســاب قبــل التقييــم 
الفعليــة  األربــاح  بيــن  الفــارق  تســوية  تتــم  ان  علــى  الحكمــي 
قبــل  أربــاح  مــن  توزيعــه  تــم  ومــا  التقييــم  بعــد  المحســوبة 

التقييــم علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا.

التنــازل  البنــك بصفتهــم مضاربيــن،  9. كمــا يجــوز للمســاهمين فــي 
عــن جــزء مــن نصيبهــم فــي أربــاح المضاربــة ألصحــاب الحســابات 
األخــرى بعــد اجــراء التقييــم الحكمــي إذا رأى مجلــس إدارة البنــك 

ذلــك، ووفقــًا لقواعــد وسياســة البنــك المتبعــة فــي هــذا الشــأن.

السحب واإليداع والتحويل ج.  

والســحب  اإليــداع  وســائل  اســتخدام  الحســاب  لصاحــب  يجــوز   .1
قــد  التــي  أو  آلخــر  وقــت  مــن  البنــك  لــدى  المتوفــرة  والتحويــل 

تســتحدث فيمــا بعــد علــى أن يتقيــد بالشــروط الالزمــة لذلــك.

يجب على صاحب الحســاب اســتالم الوصل/االشــعار  الرســمي عند إيداع   .2
أي مبلــغ والتأكــد مــن صحــة الوصل/االشــعار المســتلم. وفــي حــال وجــود 

أي خالف،  يتوجب على صاحب الحساب إخطار البنك بشكل فوري. 

ــة المقــررة التــي  ــة و/أو الرقمي تتــم الســحوبات بتقديــم النمــاذج الورقي  .3

paper/digital forms provided by the Bank or through letters 
that bear the approved signature of the account holders or via 
encrypted telexes (the instructions sent via fax will not be 
accepted unless making prior arrangements for that). 

4. The Accountholder shall be given an ATM card (Visa Electron) 
with a confidential pin number (for accounts in Bahraini dinars 
only) for use in the processes of deposit and withdrawal of 
cash through the ATM machines that belong to the Bank, or 
local banks or that belong to the Benefit or Visa International 
Network that spread world-wide. The Accountholder can also 
use the card to pay for the purchases made through the points 
of sale that are scattered around commercial shops in Bahrain 
or abroad, by deducting the amount from the account balance.

5. Deposits and withdrawals are accepted in the same currency 
of account and are exchanged as needed based on the daily 
exchange rate of the Bank after deducting expenses (if any).

6. The Bank may, subject to the request of the account holder, 
transfer any amount(s) from one account to another within the 
Bank, or to an account with another bank, or issued a draft 
(bank cheque or telex) in the same currency of account. When 
needed the exchange is made on the basis of the daily 
exchange rate of the Bank, after deducting expenses (if any). 
If the Account holder requests the Bank to transfer amounts 
from his account to a di�erent one in a di�erent country and 
in a currency other than that of the account, the Bank shall, 
upon exchanging foreign currency with local currency, 
transfer the amount in accordance with the prevailing 
purchase rate at the time of transfer.

7. Accounts that are opened in currencies other than Bahraini 
Dinar are subject to foreign exchange monitoring regulations 
and other regulations in force in the Kingdom of Bahrain. 
Certain deposits and unrestricted investment accounts held 
with the Bank in the Kingdom of Bahrain are regulated by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment 
Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance 
with Resolution No.34 of 2010 or any other resolutions or 
regulations that may be issued in future.  

8. Withdrawals that are made by payment orders or mail 
transfers or via telex are subjected to the schedule of fees 
applicable in the Bank.

9. The Accountholder may authorize the Bank to deduct the 
costs and expenses of telexes, drafts, fees payments, service 
fees and commissions, or any other costs of services that are 
requested by the accountholder from any of his accounts in 
the Bank.

10. In respect of incoming drafts, the amounts are recorded in the 
account after their actual collection, and the Bank shall send a 
notice of such to the Accountholder. 

11. The Bank has the right to reject or accept any deposit in the 
account for the reasons deemed appropriate by the Bank. The 
Bank may set a certain ceiling for the amounts that may be 
deposited in the account, and may also verify the sources of 
those amounts in line with its compliance rules and guidelines 
and those of the Central Bank of Bahrain, and Islamic Sharia’a. 

12. The Bank is entitled to execute seto�s between the accounts 
and settle the outstanding amounts owed by the 
Accountholder in favor of the Bank through deduction from 
his/her credit accounts when the amounts are available in 
them.

13. The bank is entitled to correct any wrong records in the 
accounts, and the Accountholder may not object to such 
correction which is due to the Bank’s mistake. 

يعدهــا البنــك أو بموجــب خطابــات تحمــل التواقيــع المعتمــدة ألصحــاب 
التعليمــات  تقبــل  (ال  المشــفرة  التلكســات  بطريــق  أو  الحســابات 

المقدمة بطريق الفاكس إال بعد إجراء ترتيب مسبق).

تســلم لصاحــب الحســاب بطاقــة صــراف آلــي (فيــزا إلكتــرون) مــع رقــم   .4
ــار البحرينــي فقــط) ليتــم اســتخدامها  ســري (بالنســبة للحســابات بالدين
فــي عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة الصــراف 
اآللــي التابعــة لبنــك البحريــن اإلســالمي أو التابعــة للبنــوك المحليــة أو 
التابعــة لشــبكة البنفــت أو فيــزا العالميــة المنتشــرة فــي جميــع دول 
العالــم، كمــا يمكــن لصاحــب الحســاب اســتخدام البطاقــة لســداد قيمــة 
المشــتريات مــن خــالل نقــاط البيــع المنتشــرة بالمحــال التجاريــة فــي 

مملكة لبحرين وخارجها وذلك بالخصم من رصيد حسابه. 

تقبــل اإليداعــات والســحوبات بنفــس عملــة الحســاب، ويتــم الصــرف   .5
عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف اليومــي للبنــك بعــد خصــم 

المصاريف (إن وجدت).

6.  يجــوز للبنــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أن يحــّول أي مبلغ/مبالــغ 
مــن حســاب إلــى حســاب آخــر داخــل البنــك أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك 
عملــة  بنفــس  تلكــس)  أو  مصرفــي  (شــيك  حوالــة  تصديــر  أو  آخــر 
الحســاب، ويتــم إجــراء الصــرف عنــد الحاجــة علــى أســاس ســعر الصــرف 
اليومــي للبنــك بعــد خصــم المصاريــف (إن وجــدت). وفــي حــال طلــب 
صاحــب الحســاب مــن البنــك تحويــل مبالــغ مــن حســابه الــى حســاب آخــر 
بدولــة أخــرى وبعملــة غيــر عملــة الحســاب يحــول البنــك المبلــغ بعــد 
صــرف العملــة المحليــة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الشــراء الســائد 

عند التحويل.

البحرينــي  الدينــار  غيــر  أخــرى  بعمــالت  المفتوحــة  الحســابات  تخضــع   .7
ألنظمــة الرقابــة علــى النقــد األجنبــي واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا 
ــع وحســابات  ــن. كمــا تخضــع بعــض حســابات الودائ ــة البحري فــي مملك
االســتثمار غيــر المقيــدة الموجــودة لــدى البنــك فــي مملكــة البحريــن 
ــدة الصــادر عــن  ــر المقي ــع وحســابات االســتثمار غي ــة الودائ لنظــام حماي
ــة  ــام  2010أو أي ــرار رقــم 34 لع ــزي بموجــب الق ــن المرك مصــرف البحري

قرارات أو أنظمة أخرى قد تصدر مستقبًال. 

أو  بالبريــد  التحويــالت  أو  الدفــع  أوامــر  بموجــب  الســحوبات  تخضــع   .8
بالتلكس لجدول الرسوم المعمول به لدى بنك البحرين اإلسالمي.

تكاليــف  خصــم  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يخــول   .9
الخدمــات  وأجــور  الرســوم  ودفــع  والحــواالت  التلكســات  ونفقــات 
والعمــوالت أو أيــة مصاريــف أخــرى للخدمــات التــي يطلبهــا صاحــب 

الحساب من أي حساب من حساباته لدى البنك.

تقيــد المبالــغ فــي الحســاب بالنســبة للحــواالت الــواردة بعــد تحصيلهــا   .10
فعليَا، ويرسل البنك إشعارًا بذلك لصاحب الحساب. 

يحــق للبنــك رفــض أو قبــول أي ايــداع فــي الحســاب لألســباب التــي   .11
للمبالــغ  معينــًا  ســقفًا  يحــدد  أن  أيضــًا  ولــه  مناســبة،  البنــك  يراهــا 
المودعــة فــي الحســاب، ولــه التحقــق مــن مصــادر تلــك المبالــغ بموجــب 
قواعــد وتوجيهــات االمتثــال المطبقــة لديــه وضوابــط مصــرف البحريــن 

المركزي، والشريعة االسالمية الغراء.

الديــون  وتســوية  المقاصــة  إجــراء  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .12
ــح البنــك خصمــا مــن حســاباته  المســتحقة علــى صاحــب الحســاب لصال

الدائنة عند توافر المبالغ بها. 

للبنــك الحــق أن يعــدل أي قيــود خاطئــة فــي الحســابات وال يحــق  .13
كان  الــذي  التصحيــح  هــذا  علــى  االعتــراض  الحســاب  لصاحــب 

بســبب خطــأ البنــك.

14. No correction is to be made to the account records if such is 
requested by a third party, unless with the consent of the 
customer, except for cases where the request for correction is 
issued by the o�cial judicial authorities.

15. The Account holder acknowledges the Bank’s right to change 
the type of account for the reasons deemed appropriate by 
the Bank, upon notifying the Accountholder of the same, the 
Accountholder shall be entitled to accept or reject such 
change, in case of rejection, the Account holder will be obliged 
to close the account. 

16. Notwithstanding the above, the Accountholder acknowledges 
the Bank’s right to undertake any action on the account 
without prior notice, if such action is required by a regularity 
authority or a court of law in the kingdom of Bahrain.

17. The Accountholder acknowledges the Bank’s right to claim for 
the amounts that have been accidentally expended to him and 
shall be obliged to pay and settle the amounts in the manner 
and date that is determined by the Bank.

18. Each heir or other persons authorized to receive the balance 
available in any account, shall prove their legal eligibility and 
submit the evidence establishing such authorization including 
the statutory portion issued by the concerned authorities in 
accordance with the regulations and applicable laws.

19. The Accountholder acknowledges his/her obligation to 
provide the Bank with his/her most recent information, such as 
that relating to his/her personal address and any substantial 
changes that may a�ect the reason for which the account was 
opened and the status of reporting the account to the tax 
authorities, under the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) or any 
other laws or reporting standards that may be issued in future.  

D) Freezing and Closing the Account   

1. The Bank reserves the absolute right to freeze or close any 
account in any of the following cases:

• If the Accountholder committed any violation of the Central 
Bank of Bahrain regulations or the laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain. 

• If he Accountholder failed to provide any documents or 
information requested from him by the Bank or any other 
o�cial authority. 

• If the Accountholder stopped using the account or failed to 
request for renewal, for a specific  period of time, as per the 
following time frames: 

(A) Twelve (12) consecutive months for current and call accounts 

(B) Twenty-Four (24) consecutive months for saving and 
restricted investment accounts with no fixed maturity date of 
any type 

(C) Six (6) months from maturity date for Unrestricted 
investment accounts and other accounts which have fixed 
maturity dates where there has been no claim or renewal 
request.

• For any other reason that the Bank sees appropriate according 
to its sole discretion and/or the CBB directives issued from 
time to time.

2. The Bank shall notify the accountholder in case of closing or 
freezing the account by way of mail , email or any other means as 
deemed appropriate by the Bank provided that it is approved by 
the Parties .

3. If the account is closed or frozen, any ATM card issued in the 

هــذا  كان  إذا  الحســاب  قيــود  فــي  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  14.ال 
ذلــك  يكــن  لــم  مــا   ، ثالــث)  (طــرف  الغيــر  مــن  بطلــب  التعديــل 
طلــب  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت  باســتثناء  الزبــون   بموافقــة 

التصحيــح صــادرًا مــن الجهــات القضائيــة المختصــة. 

بتغييــر  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .15
ــك مناســبة، بعــد اشــعار  ــي يراهــا البن ــوع الحســاب لألســباب الت ن
فــي  الحــق  الحســاب  لصاحــب  ويكــون  بذلــك،  الحســاب  صاحــب 
قبــول هــذا التغييــر أو رفضــه، وفــي حــال الرفــض يتوجــب علــى 

صاحــب الحســاب اغــالق الحســاب. 

دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، يقــر صاحــب الحســاب بحــق   .16
الحســاب دون إشــعار مســبق،  إجــراء علــى  اتخــاذ أي  البنــك فــي 
ــة  أو ســلطة  ــة تنظيمي ــًا مــن قبــل هيئ إذا كان هــذا اإلجــراء مطلوب

قضائيــة فــي مملكــة البحريــن.

فــي  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  بأحقيــة  الحســاب  صاحــب  يقــر   .17
مــع  الخطــأ  طريــق  عــن  لــه  المصروفــة  بالمبالــغ  عليــه  الرجــوع 
يحــدده  الــذي  التاريــخ  وفــي  بالكيفيــة  بدفعهــا وســدادها  التزامــه 

البنــك.

الســتالم  مخوليــن  آخريــن  أشــخاص  أو  وارث  كل  علــى  يتعيــن   .18
القانونيــة  صفاتهــم  إثبــات  حســاب  أي  فــي  الموجــود  الرصيــد 
ــك الفريضــة الشــرعية  ــا فــي ذل ــل بم ــد هــذا التخوي ــا يفي ــراز م وإب
والقوانيــن  للنظــم  طبقــا  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

المعمــول بهــا.

ببياناتــه  بتزويــده  البنــك  تجــاه  بالتزامــه  الحســاب  صاحــب  يقــر   .19
وأيــة  الشــخصي  بعنوانــه  المتعلقــة  كتلــك  المحدثــة  الشــخصية 
تــم   أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  علــى  تطــرأ  قــد  جوهريــة  تغييــرات 
لســلطات  الحســاب  عــن  االبــالغ  ووضعيــة  الحســاب  فتــح 
للحســابات  الضرائــب  امتثــال  قانــون  بموجــب  الضرائــب،  
أيــة قوانيــن  أو   الموحــدة  الفاتــكا)  و معاييــر االبــالغ   ) االجنبيــة 

أو معاييــر أخــرى قــد تصــدر مســتقبًال.

تجميد وغلق الحساب د.  

يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بالحــق المطلــق فــي تجميــد أو غلــق أي    .1
حساب في أي حالة من الحاالت التالية:

إذا ارتكب صاحب الحساب أية مخالفة للوائح مصرف البحرين      .
 المركزي أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين.

إذا تخلف صاحب الحساب عن تقديم أية مستندات أو معلومات    .
 يطلبها منه البنك أو أي جهة رسمية أخرى.

إذا توقف صاحب الحساب عن تشغيل الحساب أو تخلف عن طلب   .
تجديد الحساب لمدة زمنية محددة ، وفقًا للحاالت التالية :

أ. لمدة اثني عشر شهرًا متصلة فيما يتعلق بالحسابات الجارية   
والحسابات تحت الطلب. 

ب. 24 شهرا متتاليًا لحسابات التوفير وحسابات االستثمار المقيد   
التي تخلو من مواعيد استحقاق محددة من أي نوع.

ج. ستة أشهر من تاريخ االستحقاق لحسابات االستثمار غير المقيد   
والحسابات األخرى التي تتضمن مواعيد استحقاق محددة، والتي لم 

تتم فيها أي مطالبة أو طلب تجديد

ألي سبب آخر يراه البنك مناسبًا وفق تقديره المطلق.  .
يخطــر البنــك صاحــب الحســاب فــي حالــة غلــق أو تجميــد الحســاب، عــن    .2
طريــق البريــد االلكترونــي، أو البريــد العــادي أو أي وســيلة اتصــال أخــرى 

يراها البنك مناسبة تم االتفاق عليها بين البنك والزبون.

فــي حالــة غلــق الحســاب أو تجميــده تعتبــر أيــة بطاقــة صــراف آلــي    .3

name of the account shall be automatically cancelled and the 
Bank may stop its validity with e�ect from the date of closing 
or freezing the account.

4. Notwithstanding the above, the account will not be treated as 
“dormant” if:

• the Accountholder has other active accounts.

• the account is blocked/constrained or subject to litigation as 
per the requirements of an o�cial authority.

•  the Accountholder has deceased.

5. Dormant  Accounts may be activated upon the Accountholder’s 
submission of the required documentation.

E) Abandonment of Responsibility

1. The Bank shall not bear any responsibility for any loss or 
damage that may be caused to the accountholder as a result 
of the following:

a) Any order, resolution or judgment issued by any competent 
o�cial authority.

b) Any law that prohibits or imposes certain restrictions on the 
use of accounts or the stoppage of dealing with them.

2. In case of transactions conducted through electronic services, 
automated teller machines or telephone, the accountholder 
shall be held solely responsible for protecting and securing the 
confidential information that belong to him/her, and any 
transactions made through the telephone or the Internet shall 
be binding to the accountholder. The accountholder is obliged 
to discharge the Bank from any responsibility and to 
compensate the Bank for any loss or damage that may result 
from the unauthorized use of his confidential numbers.

3. The Bank undertakes to inform the competent authorities of 
any suspicious transaction that may take place in the account 
as required by its compliance rules and regulations and the 
applicable laws from time to time. 

4. The Bank shall not assume the responsibility of fraud, swindle, 
or any other illegal operations that may occur in the account 
unless that resulted from the Bank’s negligence or 
shortcoming, which should be proven by the Accountholder.

F) Compensation 

1. The accountholder is obliged to compensate the Bank for any 
loss incurred by the Bank as a result of opening the account. The 
Bank is discharged from all claims, damages, or liabilities or 
rights that may arise from the account opening for any reason.

G) Addresses

1. The accountholder shall inform the Bank of his new address 
immediately after changing it, otherwise all correspondence 
sent by the Bank to the old address are considered duly 
received by him.

2. The account statements shall be made available to the 
Accountholder on the address specified herein in accordance 
with the Bank’s procedures and policies. These statements shall 
be considered correct and approved by the Accountholder 
unless he/she objects to them within (15) days from the date of 
issuance. The Accountholder undertakes to inform the Bank of 
any change in his/her address specified herein.

صــدرت باســم الحســاب ملغــاة تلقائيــًا، ويجــوز للبنــك وقــف التعامــل بهــا 
اعتبارًا من تاريخ غلق الحساب أو تجميده.

ــن يتــم التعامــل مــع الحســاب  دون المســاس بمــا هــو مذكــور أعــاله، ل  .4
على أنه "خامل" إذا:

كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى.  .
كان الحساب محجوزًا أو مقيدًا أو محل الجراءات التقاضي القانونية   .

بموجب توجيهات من الجهات المختصة. 

إذا توفي صاحب الحساب  .
يجــوز إعــادة تفعيــل الحســابات الخاملــة بعــد أن يقــدم صاحــب الحســاب   .5

المستندات المطلوبة . 

هـ. إخالء المسئولية

ــة خســائر أو  ــن أي ــة مســئولية ع ــن اإلســالمي أي ــك البحري ال يتحمــل بن  .1
أضرار قد تلحق بصاحب الحساب نتيجة التالي:

أي أمر أو قرار أو حكم قضائي صادر من أية جهة  رسمية  مختصة . ( أ ) 

أي قانــون يحظــر أو يفــرض قيــودًا معينــة علــى اســتخدام   (ب) 
الحســابات أو يوقــف التعامــل بهــا.    

فــي حالــة المعامــالت التــي تتــم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة أو   .2
الصــراف اآللــي أو الهاتــف يكــون صاحــب الحســاب مســئوال بمفــرده عــن 
حمايــة وتأميــن البيانــات الســرية الخاصــة بــه، كمــا أن أيــة معامــالت تتــم 
عــن طريــق الهاتــف أو االنترنــت تكــون ملزمــة لصاحــب الحســاب، ويلتــزم 
صاحــب الحســاب بإبعــاد البنــك عــن أيــة مســئولية وبتعويــض البنــك عــن 
بــه  المصــرح  غيــر  علــى االســتخدام  يترتــب  قــد  أو ضــرر  أيــة خســارة 

ألرقامه السرية.

يلتــزم بنــك البحريــن اإلســالمي بإبــالغ الجهــات المختصــة عــن أي عمليــة   .3
ــه قواعــد  ــذي تتطلب ــى النحــو ال ــى الحســاب عل مشــبوهة قــد تجــري عل

االمتثال لديه واألنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر.

ــات  ــة عملي ــال أو أي ــر واالحتي ــات التزوي ــك مســئولية عملي 4. ال يتحمــل البن
غيــر قانونيــة أخــرى قــد تحــدث فــي الحســاب إال إذا حــدث ذلــك بإهمــال 

البنك أو تقصيره والذي يتوجب على صاحب الحساب اثباته.

التعويض و.  
يلتــزم صاحــب الحســاب بتعويــض بنــك البحريــن اإلســالمي عــن أيــة   .1
ــه مــن  ــي طرف ــح الحســاب ويخل ــك بســبب فت ــد يتكبدهــا البن خســارة ق
ــي قــد تنشــأ  ــات واألضــرار أو االلتزامــات او الحقــوق الت ــع المطالب جمي

عن فتح الحساب ألي سبب كان. 

العناوين ز.  
تغييــر  فــور  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إبــالغ  الحســاب  علــى صاحــب   .1
عنوانــه عــن عنوانــه الجديــد، وإال اعتبــرت المكاتبــات المرســلة مــن البنــك 

على العنوان السابق قد استلمت من طرفه بشكل صحيح. 

ترســل كشــوفات الحســاب لصاحــب الحســاب علــى العنــوان المحــدد فــي   .2
تلــك  وتعتبــر   ، وسياســاته  البنــك  ألنظمــة  طبقــًا  المســتند   هــذا 
لــم  مــا  الحســاب  مــن صاحــب  عليهــا  وموافقــَا  الكشــوفات صحيحــة 
يعتــرض عليهــا خــالل 51 يومــًا مــن تاريــخ  اصدارهــا. كمــا يتعهــد صاحــب 
ــر يطــرأ علــى عنوانه/عنوانهــا المحــدد  ــأي تغيي ــك ب الحســاب باخطــار البن

في هذا المستند. 

H) Applicable Law

1. The relations between the accountholder and the Bank shall 
be subject to the provisions and laws applicable in the 
Kingdom of Bahrain that do not contradict the provisions of 
the Islamic Sharia’a, and in accordance with the standards of 
the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (“AAOIFI”) and the interpretation of the 
Bank’s Sharia Board .Bahrain courts shall have jurisdiction over 
any dispute that may arise from or in relation to these Terms 
and conditions .

I) Modifications of Terms

1. The Bank reserves the right to make any modifications or 
additions to the above terms provided that the Accountholder 
is informed in writing of such modification or addition in 
accordance with the regulatory requirements. 

Terms and Conditions of Current Accounts
(Inclusive & Exclusive of Cheque Book)

1. It is permissible to open a current account in the name of 
individuals, companies, institutions and legal bodies either in 
Bahraini Dinar or any other foreign currency approved by the 
Central Bank of Bahrain.

2. It is not allowed to open a current account in the name of any 
natural person who is under the age of 21 (twenty one) years.

3. Deposits and withdrawals in/from the current account are 
made in local currency or foreign currencies in accordance 
with the exchanging system as per the daily exchange rates in 
force by the Bank.

4. The credit balance in this account is considered as a Qard Al 
Hasan from the Accountholder to the Bank and is payable on 
demand and therefore does not result in profits or losses.

5. The Bank may establish from time to time the minimum limit of 
account balance whether the account is in Bahraini Dinars or in 
other currency. The Bank has the right to deduct a monthly fee 
that is specified from time to time on every account in which 
the balance is less than the minimum limit. The Bank is obliged 
to announce the due fee and the minimum balance limit in all 
of its branches. 

6. The Bank may, at its absolute discretion, hand the Accountholder 
a cheque book for a fee that is determined by the Bank from time 
to time.

7. The Accountholder or his agent may withdraw cash from the 
balance of the credit account from any of the Bank’s branches.

8. The Accountholder who has been granted a cheque book 
undertakes to maintain the cheque book and use it by himself 
(or by his agent) to withdraw any amount from his account. In 
case of the loss of any of these cheques or their seizure by a 
third party, the accountholder shall undertake to notify the 
Bank immediately to stop cashing the lost or seized cheques. 
The Bank shall not bear the responsibility of cashing any stolen 
or forged cheque or; as a result of it; committed any act or 
conduct that violates the law before reporting it. 

9. In case of returning cheques drawn on the current account 
which is inclusive of cheque book, due to the lack of balance, the 
Bank shall apply the rules and regulations applied by the Central 
Bank of Bahrain, without prejudice to the Bank’s right to retain 
the returned cheque for five (5) years, provided that the Bank 
disposes of the cheque in the manner it deems appropriate. 

10. A fee will be collected from the Accountholder who has been 
granted a cheque book for any returned cheque due to the 

القانون الساري ح.  
البحريــن  وبنــك  الحســاب  صاحــب  بيــن  العالقــات  تخضــع   .1
اإلســالمي لألحــكام والقوانيــن الســارية بمملكــة البحريــن بمــا ال 
للمعاييــر  ووفقــًا  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتعــارض 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  مــن  المعتمــدة  الشــرعية 
للمؤسســات الماليــة االســالمية وبموجــب تفســير هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التابعــة للبنــك، وتختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي 

أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه الشــروط واالحــكام أو مرتبطــة بهــا .

ط. تعديل الشروط
يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى   .1
الشــروط أعــاله بشــرط إشــعار صاحــب الحســاب كتابيــًا بهــذه التعديــالت 

أو اإلضافات وفقًا للمتطلبات التنظيمية . 

شروط وأحكام الحسابات الجارية
(المشمولة و غير المشمولة بدفتر شيكات)

والمؤسســات  والشــركات  األفــراد  باســم  جــاٍر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
والهيئــات االعتباريــة ســواٌء بالدينــار البحرينــي أو بالعمــالت األجنبيــة 

المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.

ال يجــوز فتــح حســاب جــاٍر باســم أي شــخص طبيعــي يقــل عمــره عــن 21   .2
(إحدى وعشرين) سنة.

يتــم اإليــداع والســحب من/فــي الحســاب الجــاري بالعملــة المحليــة أو   .3
بالعمــالت األجنبيــة أو بنظــام التصــارف وفقــًا ألســعار الصــرف اليوميــة 

للعمالت المعمول به في بنك البحرين اإلسالمي.

يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب بمثابــة قــرض الحســن مــن   .4
ــد الطلــب وبالتالــي ال تترتــب  صاحــب الحســاب للبنــك واجــب الدفــع عن

عليه أية أرباح أو خسائر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب ســواٌء كان   .5
الحســاب بالدينــار البحرينــي أو بأيــة عملــة أخــرى. ويحــق للبنــك اقتطــاع 
رســم شــهري يتــم تحديــده مــن وقــت آلخــر علــى كل حســاب يقــل رصيــده 
والحــد  المســتحق  الرســم  بإعــالن  البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــدِّ  عــن 

األدنى للرصيد في جميع فروعه.

صاحــب  تســليم  المحضــة  التقديريــة  لســلطته  وفقــًا  للبنــك  يجــوز   .6
الحساب دفتر شيكات مقابل رسم يحدده البنك من وقت آلخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب أو وكيلــه الســحب نقــدًا مــن رصيــد الحســاب   .7
الدائن من أي فرع من فروع البنك.

يتعهــد صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات بالمحافظــة علــى   .8
دفتــر الشــيكات واســتخدامه مــن قبلــه (أو وكيلــه)  لســحب أي مبلــغ مــن 
حســابه، وفــي حالــة فقــدان أيٍّ مــن هــذه الشــيكات أو االســتيالء عليهــا 
مــن قبــل طــرف ثالــث يتعهــد صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك علــى الفــور 
إليقــاف صــرف الشــيكات المســتولى عليهــا أو المفقــودة، وال يتحمــل 
البنــك مســئولية صــرف أي شــيك مســروق أو مــزور أو ارتكــب بشــأنه أي 

فعل أو تصرف مخالف للقانون قبل اإلبالغ عنه.

ــاري المشــمول  ــى الحســاب الج ــع شــيكات مســحوبة عل ــال ترجي فــي ح  .9
بدفتــر شــيكات بســبب عــدم وجــود رصيــد فــإن البنــك ســيطبق األنظمــة 
واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، مــع احتفــاظ 
ــع لمــدة خمــس ســنوات،  ــاظ بالشــيك المرتج ــه فــي االحتف ــك بحق البن
ــى  ــراه مناســبًا وعل ــذي ي ــك باألســلوب ال ــه بعــد ذل بشــرط التخلــص من

النحو الذي يحدده المصرف.

يتــم تحصيــل رســم مــن صاحــب الحســاب المشــمول بدفتــر شــيكات   .10

lack of su�cient balance. The Bank has the right to change this 
fee from time to time and is obliged to announce the new fee 
in a manner it sees appropriate. 

11. It is not permissible for the Accountholder to issue a cheque 
unless it is in accordance with the special specimen of cheques 
that are produced by the Bank.

12. The Bank has the right to pay and record in this account 
whether the balance is a creditor or debtor balance as a result 
of such record (all cheques, withdrawals, other payment 
orders and bills).  The Bank may also record in the account any 
draft it receives irrespective of its type, and the accountholder 
should pay the amount of deficit in the account as soon as the 
Bank requests that.

13. The Bank has the right to refuse fulfilling the value of cheques, 
bills and other payment orders in connection with this account 
if there is no su�cient balance in the account number 
recorded on the cheque even if the accountholder has another 
creditor account with the Bank, unless a prior agreement is 
made between the accountholder and the Bank.

14. The Bank is entitled to refuse the issuance of a new cheque book 
for the accountholder who has been granted a cheque book if the 
account’s movement indicates the nonuse of the previous cheque 
book, unless the accountholder gives a convincing justification.

The Terms and Conditions of Investment Saving Account

1. It is permissible to open an investment saving account for any 
person, whether natural or legal, provided that the natural person’s 
age is not less than 18 years old, except for the vevo accounts 
which may be opened by those exceeding 15 years of age.

2. Bank may from time to time, establish the minimum limit of 
account balance. Bank has the right to determine a monthly 
fee that is specified from time to time on every account in 
which the balance is less than the minimum limit. Bank is 
obliged to announce the due fee and the minimum balance 
limit in all of its branches.

3. The Bank invests the funds deposited in the investment saving 
accounts in accordance with the principle of absolute 
“Unrestricted Mudarabah” based on the details mentioned in 
the General Terms and Conditions. 

4. The accountholder authorizes the Bank to invest on his/her 
behalf the earned profits from the date added to his/her 
account in accordance with the terms of the investment 
saving accounts.

5. The Bank reserves the right to make any amendments or 
additions to the above conditions at any time and these 
amendments or additions shall be e�ective from the date they 
were made, provided that the accountholder is notified in this 
respect in the manner seen appropriate by the Bank.

Tejoori Al Islami Terms and Conditions

a) Definition
Tejoori Al Islami certificate is one that is issued by the Bank to its 
customers wishing to open an Islamic Tejoori account to help 
them save their funds, and yet at the same qualify to win one of 
the prizes allocated to bearers of such certificates.

b) General Conditions
1. An account owner may open a Tejoori Al Islami account by 

depositing not less than BHD 50/- (fifty Bahraini dinars), and 
obtain a Tejoori Al Islami certificate from any of the Bank 
branches.

2. The Bank shall apply Unrestricted Mudaraba on the account 

مقابــل أي شــيك مرجــع لعــدم توفــر الرصيــد الكافــي، ويحــق للبنــك 
تغييــر هــذا الرســم مــن وقــت آلخــر، ويلتــزم البنــك باإلعــالن عــن الرســم 

الجديد حسب الطريقة التي يراها مناسبة.

الخاصــة  للنمــاذج  إال وفقــًا  إصــدار شــيك  الحســاب  يحــق لصاحــب  ال   .11
للشيكات التي يصدرها بنك البحرين اإلسالمي.

يحــق لبنــك البحريــن اإلســالمي أن يدفــع ويقيــد علــى هــذا الحســاب   .12
(جميــع  القيــد  هــذا  لمثــل  نتيجــة  مدينــًا  أو  دائنــًا  الرصيــد  كان  ســواء 
ــاالت) كمــا يحــق  الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع األخــرى والكمبي
للبنــك أن يقيــد فــي الحســاب أيــة حوالــة قــد تــرد إليــه مهمــا كان نوعهــا 
ــب  ــال طل ــز فــي الحســاب ح ــغ العج ــى صاحــب الحســاب ســداد مبل وعل

البنك ذلك. 

الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  رفــض  اإلســالمي  البحريــن  لبنــك  يحــق   .13
والكمبيــاالت وأوامــر الدفــع األخــرى المرتبطــة بهــذا الحســاب إذا لــم 
يوجــد رصيــد كاف بالحســاب المــدون رقمــه فــي الشــيك حتــى لــو كان 
لصاحــب الحســاب حســاب دائــن آخــر لــدى البنــك مــا لــم يتــم االتفــاق 

على ذلك مسبقًا بين صاحب الحساب والبنك.

البحريــن اإلســالمي رفــض إصــدار دفتــر شــيكات جديــد  لبنــك  يحــق   .14
حركــة  تبيــن  لــم  إذا  الشــيكات  بدفتــر  المشــمول  الحســاب  لصاحــب 
الحســاب اســتخدام دفتر الشــيكات الســابق إال إذا قدم صاحب الحســاب 

تبريرًا مقنعًا.

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري
كان  ســواًء  شــخص  ألي  االســتثماري  التوفيــر  حســاب  فتــح  يجــوز   .1
عــن  الطبيعــي  الشــخص  ســن  يقــل  أال  علــى  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
ــاوز  ــي يجــوز فتحهــا ممــن تج vevo الت 18 عامــًا باســتثناء حســابات 

ســن الخامســة عشــر.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وضــع حــد أدنــى لرصيــد الحســاب،   .2
ــى  ــر عل ــدد مــن وقــت آلخ ــك احتســاب رســم شــهري يح ويحــق للبن
البنــك  ويلتــزم  األدنــى،  الحــد  عــن  رصيــده  يقــل  حســاب  كل 
فــي  للرصيــد  األدنــى  والحــد  المســتحق  الرســم  عــن   باالعــالن 

جميــع فروعــه.

بحســابات  المودعــة  األمــوال  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يســتثمر   .3
طبقــًا  المطلقــة  المضاربــة  لمبــدأ  وفقــًا  االســتثمارية  التوفيــر 

للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات.

اســتثمار  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  الحســاب  صاحــب  يفــوض   .4
وذلــك طبقــًا  لحســابه  إضافتهــا  تاريــخ  منــذ  لــه  المتحققــة  األربــاح 

لشــروط حســاب التوفيــر االســتثماري.

للشــروط  إضافــات  أو  تعديــالت  أيــة  إجــراء  بحــق  البنــك  يحتفــظ   .5
أعــاله فــي أي وقــت، ويســري مفعــول التعديــالت أو اإلضافــات 
الحســاب  يتــم إخطــار صاحــب  إجرائهــا علــى أن  تاريــخ  اعتبــارًا مــن 

بهــا بالكيفيــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

شروط و أحكام حساب تجوري اإلسالمي
التعريف أ)  

شــهادة تجــوري اإلســالمي هي شــهادة توفيــر يصدرها البنك لزبائنــه الراغبين 
فــي فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي، لمســاعدتهم علــى اإلدخــار وفــي ذات 

الوقت التأهل للفوز بإحدى الجوائز المخصصة لحاملي  هذه الشهادات. 

ب) الشروط العامة
يجــوز لصاحــب الحســاب فتــح حســاب تجــوري اإلســالمي مقابــل إيــداع مبلغ   .1
ــارًا بحرينيــا) كحــد أدنــى،  ال يقــل عــن (50) خمســين دينــارًا (خمســون دين
والحصــول علــى شــهادة توفيــر تجــوري اإلســالمي مــن أي فــرع مــن فــروع 

البنك. 

similarly to the saving accounts, as per the approval of its 
Shari'a Supervisory Board.

3. The value of each Tejoori Al Islami certificate is BHD 50/- (fifty 
Bahraini dinars), whereas the account owner may acquire any 
number of certificates.

4. The Bank shall not issue Tejoori certificates by virtue of 
cheques until such time when value of the same is collected.

5. Tejoori Al Islami certificates are neither tradable nor 
transferrable.

6. The Bank shall not issue ATM cards or cheques books to 
owners of Tejoori Al Islami accounts.

7. Each Tejoori Al Islami certificate qualifies the owner to enter 
the daily, weekly, monthly, quarterly and annual draws being 
organized by the Bank for bearers.

8. A Tejoori Al Islami certificate qualifies the bearer to enter a 
draw on prizes only seven days from the day of issuance.

9. The opportunity to win by a bearer of a Tejoori certificate 
increases by virtue of increasing the number of certificates 
and increasing the savings tenure. 

10. All nationalities over the age of 18 are eligible to open a Tejoori 
Al Islami account and obtain the certificates. Legal 
representatives may also open an account in the name of 
minors. The certificate shall be issued in the name of a minor 
under the custodianship of a legal representative. Business 
owners and firms may also open a Tejoori Al Islami account.

11. At the absolute discretion of the Bank, the value of prizes for 
bearers of Tejoori Al Islami certificates and date of the draw 
are determined.

12. Bearer of a Tejoori Al Islami certificate may withdraw any 
amount from the account during the o�cial business hours of 
the Bank through its branches, save each (BHD 50/-) dinars 
has one opportunity to qualify for the draw. Any amount less 
than BHD 50/- does not qualify to enter a draw. 

13. A winning certificate and all other certificates under the same 
account shall be exempted from re-entering a draw for the 
remaining prizes. Other certificates qualify to enter future 
draws.

14. The prize value or its equivalent in Bahraini dinars shall be 
deposited in the account of the bearer.

15. The Bank shall not be held responsible for any outcomes 
resulting from the loss of a Tejoori Al Islami certificate by the 
bearer, nor for the negligence to undertake the necessary 
steps for the same.

c) Prize Draw and Receiving 
1. Employees and administrators of BisB are exempted from 

entering the prize draws of Tejoori Al Islami as per the following:

• All members of the Board and Shari'a Supervisory Board are 
exempted from prize draws.

• Family members of sta�,  the Board and Shari'a Supervisory 
Board of the first degree and their kens of the first degree 
(parents, spouses, children) including their personal accounts 
and minors accounts opened by legal guardians are exempted 
from entering the prize draws of Tejoori Al Islami.

2. An employee, members of the Board and members of the 
Shari'a Supervisory Board undertake to notify the Bank in case 
of qualifying in person or any of their relatives to win a prize. 
In cases an employee, the Bank administrator or an a�liate 
company or the kens referred to hereinabove win a prize, the 
Bank is entitled to withdraw the same and retain it upon 

يطبــق البنــك على حســاب تجوري اإلســالمي نظــام المضاربة المطلقة بذات   .2
نسبة حسابات التوفير على النحو الذي تقره هيئة الرقابة الشرعية لديه.

تبلــغ قيمــة كل شــهادة مــن شــهادات حســاب تجــوري اإلســالمي (50)   .3
خمســين دينــارًا بحرينــي ويجــوز لصاحــب الحســاب الحصــول علــى أي 

عدد من الشهادات. 

لــن يصــدر البنــك شــهادات تجــوري مقابــل شــيكات إال بعــد أن يتــم   .4
تحصيل قيمتها.

شهادات تجوري اإلسالمي غير قابلة للتداول أو التحويل.  .5

شــيكات  دفتــر  أو  ألــي  صــراف  بطاقــات  بإصــدار  البنــك  يقــوم  لــن   .6
ألصحاب حسابات توفير تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل كل شــهادة مــن شــهادات تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول   .7
الســحوبات اليوميــة واألســبوعية والشــهرية وربــع الســنوية والســنوية 

التي ينظمها البنك لحاملي شهادات تجوري اإلسالمي. 

تؤهــل شــهادة تجــوري اإلســالمي حاملهــا لدخــول الســحب علــى الجوائــز   .8
بعد مضي 7 سبعة أيام من تاريخ إصدارها. 

تتضاعــف فــرص حامــل شــهادات تجــوري اإلســالمي فــي الفــوز بزيــادة   .9
عدد الشهادات التي يحملها وزيادة فترة التوفير. 

10. يجــوز لألفــراد مــن جميــع الجنســيات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ثمانيــة 
ــى شــهادات  ــوري اإلســالمي والحصــول عل ــح حســابات تج ــًا فت عشــر عام
الحســاب، كمــا يجــوز فتــح الحســابات للقصــر من قبل ممثليهــم القانونيين، 
وتســلم الشــهادة التــي تصــدر باســم القاصــر لممثلــه القانونــي، وكذلــك 

يجوز فتح حسابات تجوري اإلسالمي للمؤسسات والشركات. 

يحــدد البنــك وفــق تقديــره المطلــق قيمــة الجوائــز المخصصــة لحاملــي   .11
شهادات تجوري اإلسالمي وتاريخ السحب. 

12. يمكــن لحامــل الشــهادة ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب خــالل أوقــات الــدوام 
الرســمي للبنــك وفروعــه مــع العلــم بــأن كل (50) خمســين دينــار ســتتأهل 

للسحب بفرصة واحدة، وأي مبلغ يقل عنه لن يتأهل لدخول السحب. 

تســتثني الشــهادة الفائــزة وجميــع الشــهادات األخــرى الصــادرة تحــت   .13
ــز  ذات الحســاب مــن الدخــول فــي ذات الســحب مــرة أخــرى علــى الجوائ

المتبقية، بينما تتأهل كل الشهادات لدخول السحوبات المستقبلية. 

يــودع مبلــغ الجائــزة بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي فــي الحســاب الفائــز   .14
لحامل الشهادة. 

ال يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة نتيجــة تترتــب علــى فقــدان حامــل   .15
شــهادة تجــوري اإلســالمي لهــا أو تقصيــره فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشأن الفقدان. 

ج) إجراءات السحب واستالم الجوائز
يســتثني مــن دخــول الســحب علــى جوائــز تجــوري اإلســالمي جميــع   .1

موظفي وإداري البنك حسب التفصيل التالي:

الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الموظفيــن  جميــع   •
الشــرعية بالبنك. 

وأعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  الموظفيــن  عائــالت  أفــراد  جميــع   •
مــن  وأقاربهــم  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
ويشــمل  األوالد)  الزوجــة،  أو  الــزوج  (الوالــدان،  األولــى  الدرجــة 
قبلهــم  مــن  المفتوحــة  القصــر  وحســابات  الشــخصية  حســاباتهم 

كممثليــن قانونييــن. 

الرقابــة  هيئــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الموظــف  يلتــزم   .2
الشــرعية بالبنــك بإخطــار البنــك فــي حالــة تأهلــه أو أحــد أقاربــه للفــوز 
بالجائــزة، وفــي حالــة فــوز أحــد موظفــي أو إداري البنــك أو الشــركات 

receipt. The draw shall be repeated to select another winner.

3. The Bank retains an absolute right to change the prizes value 
and date at any time. The same must be announced in the 
manner deemed appropriate by the Bank, mainly through the 
Bank’s website, social media accounts, branches and SMS.

4. All prize draws are conducted under the supervision and 
attendance of internal and external auditors, as well as a 
representative of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

5. The draw results are final unless a winner is proved not 
deserving of the prize due to a disqualification of the withdrawal 
terms, violation of the conditions or any other reason.

6. If a winner perishes before receiving the prize, the same is 
retained by the Bank for not more than 3 months from the 
date of expiry for the heirs to provide a limitation of 
succession and a notarized o�cial POA, to determine an 
authorized person to receive the prize. Upon failure to provide 
the limitation of succession and the POA within the said 
period, the Bank shall deposit the prize at the Ministry of 
Justice under the heirs name. 

7. The account owner undertakes to provide correct and 
authentic data. In violation of this commitment, the 
Accountholder owner shall solely bare the resulting losses or 
damages.

8. The winner must attend in person to the allocated venue to 
receive the prize, or delegate any other person in writing to 
receive the prize, provided valid ID cards of both persons are 
submitted.

9. The Bank retains the right to use the name and photo of a 
winner in all current as well as future promotional and 
advertising campaigns, or in any other marketing material 
inside the Kingdom or abroad after obtaining the account 
owner consent.

10. Failure of adhere to any of the hereinabove terms and 
conditions will result in the Bank exercising its right to retain 
the prize under its absolute discretion.

The Terms and Conditions of  “Iqra” Account

a) Definition 

 The “Iqra” Account is a saving account provided to those 
seeking assistance for saving and investment purposes, in 
order to provide the necessary costs required by their 
dependents, as per the Bank’s prevailing policy.

b) General Conditions

1. The Bank opens the “Iqra” account separately for each 
Accountholder who wishes to subscribe to this account in 
his/her name or in the name of his/her children.

2. In case of opening the account in the name of children who 
are under the age of 21 years, the guardian will become the 
legitimate custodian who is authorized to open the account, 
manage it and sign all forms and other documents relating to 
the account and receive the profits and revenues generating 
therefrom. The mandate can be amended/transferred by the 
Accountholder once the minor reaches the legal age of 21 
years. 

3. The Accountholder shall specify through filling the 
subscription form the monthly contribution and the 
contribution period. 

4. The minimum contribution limit is BHD 30 per month.

5. The minimum contribution period is 18 months and the 

ــز مــن  ــه أو اقاربهــم ، يكــون للبنــك الحــق فــي حرمــان الفائ التابعــة ل
الســحب  إجــراء  ويعــاد  االســتالم،  حالــة  فــي  واســتردادها  الجائــزة 

الختيــار الفائــز البديل. 

ومواعيــد  الجوائــز  قيمــة  تغييــر  فــي  المطلــق  بالحــق  البنــك  يحتفــظ   .3
الســحب فــي أي وقــت، وعلــى البنــك أن يعلــن عــن التغييــرات بالطريقــة 
التــي يراهــا البنــك مناســبة، وخاصــة عبــر الموقــع االلكترونــي  للبنــك،  

حسابات التواصل االجتماعي ، الفروع والرسائل النصية . 

ــز تحــت إشــراف وحضــور مدققــي  تجــري جميــع الســحوبات علــى الجوائ  .4
الصناعــة  وزارة  مــن  ومنــدوب  والخارجيــن  الداخلييــن  البنــك  حســابات 

والتجارة والسياحة. 

تعتبــر نتائــج الســحب نهائيــة مــا لــم يثبــت عــدم اســتحقاق الفائــز للجائــزة   .5
بسبب عدم تأهله للسحب أو لمخالفة الشروط أو ألي سبب اخر. 

فــي حالــة وفــاة الفائــز قبــل اســتالم الجائــزة، تحفــظ الجائــزة لــدى البنــك   .6
لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ليقــوم الورثــة بتزويــد 
البنــك بالفريضــة الشــرعية وتوكيــل رســمي موثــق يحــدد المخــول بأســتالم 
الجائــزة، وفــي حالــة عــدم اســتالم الفريضــة الشــرعية والتوكيــل خــالل 

المدة المذكورة يودع البنك قيمة الجائزة لدى وزارة العدل بأسم الورثة. 

بيانــات صحيحــة ومطابقــة للواقــع،  يلتــزم صاحــب الحســاب بتقديــم   .7
وفــي حالــة مخالفــة هــذا االلتــزام يتحمــل وحــده تبعــات مــا يترتــب علــى 

ذلك من خسارة أو ضرر. 

المخصــص الســتالم  الموقــع  إلــى  أن يحضــر شــخصيا  الفائــز  علــى   .8
الجائــزة، ولــه أن يخــول أي طــرف ثالــث كتابيــًا باســتالمها بالنيابــة عنــه مــع 

إرفاق هوية سارية المفعول لكليهما. 

ــع  ــز فــي جمي ــك بالحــق فــي اســتخدام اســم وصــورة الفائ يحتفــظ البن  .9
مــادة  أي  أو  والمســتقبلية،  الحاليــة  والترويجيــة  اإلعالنيــة  الحمــالت 
تســويقية أخــرى ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن بعــد الحصــول 

على موافقة أصحاب الحسابات بذلك. 

ــك  ــكام يحتفــظ البن ــذه الشــروط واألح ــز به ــزام الفائ ــدم الت ــة ع فــي حال  .10
بالحق في االحتفاظ بالجائزة وفقا لسلطته التقديرية المطلقة.

الشروط و األحكام العامة الخاصة بحساب (اقرأ)

التعريف  أ)  
حســاب (اقــرأ ) هــو عبــارة عــن حســاب توفيــر يوفــره البنــك للراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة لغايــات االدخــار واالســتثمار، لتوفيــر التكاليــف  
الالزمــة التــي يحتاجهــا مــن هــم تحــت وصايتهــم بموجــب لوائــح وأنظمــة 

البنك المعمول بها.
ب) الشروط العامة

يفتــح البنــك حســاب ” اقــرأ“ بشــكل منفصــل لــكل صاحــب حســاب يرغــب   .1
في االشتراك في هذا الحساب باسمه أو باسم أوالده.

فــي حالــة فتــح الحســاب باســم األوالد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 21   .2
ــح الحســاب  ــي الشــرعي المخــول بفت ــي األمــر هــو الول ســنة يكــون ول
وإدارتــه والتوقيــع علــى كل االســتمارات والمســتندات األخــرى المتعلقــة 
بالحســاب واســتالم العوائــد واألربــاح الناجمــة عنهــا.  ويجــوز تعديل/نقــل 
الواليــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــور بلــوغ القاصــر الســن القانونــي 

البالغ  21 عامًا .

يحــدد صاحــب الحســاب مــن خــالل مــلء اســتمارة االشــتراك اشــتراكه   .3
الشهري وفترة االشتراك.

الحد األدنى لالشتراك الشهري هو (30) ثالثين دينارًا بحرينيًا.  .4

maximum limit is 10 years which is subject to extension 
according to the agreement between the Bank and the 
Accountholder. 

6. The Bank invests the funds deposited in this account in 
accordance with the principle of absolute “Unrestricted 
Mudarabah” based on the details mentioned in the General 
Terms and Conditions 

7. In case of death of the Accountholder, the Bank o�ers the 
contributing customers a security by covering the total length 
of the contribution period fully, which equals the total monthly 
contributions for the remaining period.  

8. The Bank shall not issue ATM cards or cheque books for Iqra 
accounts.

9. The Bank shall transfer for free the monthly contributions in 
case the Accountholder requested such automatic transfer 
from one of his accounts in the Bank.

10. The Bank shall issue statement of accounts to the Accountholders 
which can be viewed using BisB’s Digital Banking Platform.

11. The Bank’s sta� and those of BisB’s group entities are entitled 
to participate in   this account. 

c)  Early Withdrawal

1. In case the Accountholder desires to withdraw the savings or 
part of it during a period of less than 18 months the Bank will 
return the total contributions of the Accountholder, including 
a profit equivalent to that generating from the investment 
saving accounts.  The prevailing Fees and Service Charges are 
available in the branches as well as Bank’s website.

d) Changing of the Monthly Contribution and the Contribution Period

1. With the consent of the Bank, it is permissible for the 
Accountholder to change the monthly contribution amount and 
the contribution period whether increasing or decreasing at any 
time by a written request and completing the relevant form for 
that purpose, taking into account the minimum limit of the monthly 
contribution, and the minimum and maximum limits of the 
contribution period which are mentioned in items 4 and 5 above.

Call Account Terms and Conditions

1. Any corporate body (Accountholder) can open a Call Account 
in Bahraini Dinars or any other foreign currency acceptable to 
the Bank.

2. By signing this application, the Accountholder irrevocably 
appoints the Bank as an Attorney to invest the deposited 
amount as per the terms and conditions set forth herein.  

3. The deposit funds shall be invested in Sharia compliant 
investment transactions in accordance with the principle of 
Absolute Unrestricted “Wakalah”.

4. The duration of the investment shall commence one working day 
after the day where the date of receiving the deposit in the 
Accountholders Call Account. The Bank has the full right to use 
the deposited funds as it sees appropriate to achieve the mutual 
interest, including determining the ways and areas of investment.

5. The Bank will endeavor through the investment transaction to 
achieve a profit rate from the investment fund as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder. The profit will be 
calculated and distributed on monthly basis without any 
obligation on the Bank to achieve the expected profit rate. 

الحــد األدنــى لفتــرة االشــتراك هــو 18  شــهرًا والحــد األقصــى عشــر   .5
سنوات قابلة للتمديد طبقًا التفاق البنك وصاحب الحساب.

الحســاب وفقــًا لمبــدأ  المودعــة فــي هــذا  البنــك األمــوال  يســتثمر   .6
المضاربــة المطلقــة طبقــًا للتفاصيــل المذكــورة فــي الشــروط واألحــكام 

العامة للحسابات.

المشــتركين  الزبائــن  البنــك  الحســاب، يمنــح  حــال وفــاة صاحــب  7. فــي 
التــي  بالكامــل  ضمانــًا مــن خــالل  تغطيــة إجمالــي فتــرة االشــتراك 

تساوي مجموع االشتراكات الشهرية لفترة االشتراك المتبقية.

لن يصدر البنك بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات لحسابات ”اقرأ“.  .8

ســيحول البنــك االشــتراكات الشــهرية مجانــًا فــي حالــة طلــب صاحــب   .9
الحســاب تحويلهــا بشــكل تلقائــي مــن أحــد حســاباته لــدى بنــك البحريــن 

اإلسالمي. 

لــه  يمكــن  والتــي  الحســاب  لصاحــب  البنــك كشــف حســابات  يصــدر   .10
مراجعتها عبر منصة بنك البحرين االسالمي االلكترونية . 

يحــق لموظفــي البنــك وموظفــي شــركات المجموعــة االشــتراك فــي   .11
هذا الحساب.

االنسحاب المبكر ج)  
ــة رغبــة صاحــب الحســاب ســحب المدخــرات أو جــزء منهــا خــالل  فــي حال  .1
فتــرة تقــل عــن 18 شــهرًا، يلتــزم البنــك بإرجــاع كامــل اشــتراكات صاحــب 
الحســاب، بمــا فــي ذلــك ربــح معــادل للربــح الناتــج مــن حســاب التوفيــر 
االســتثماري. مــع أي رســوم ومصروفــات قــد تطبــق وفقــا للمعلــن عنــه 

لدى الفروع وموقع البنك االلكتروني.

تغيير مبلغ االشتراك الشهري وفترة االشتراك ح)  
يجــوز لصاحــب الحســاب بموافقــة البنــك تغييــر مبلــغ االشــتراك الشــهري   .1
وفتــرة االشــتراك زيــادًة أو نقصانــًا فــي أي وقــت وذلــك بطلــب كتابــي 
وبشــرط مــلء االســتمارة المخصصــة لنفــس الغــرض مــع مراعــاة الحــد 
لفتــرة  واألقصــى  األدنــى  والحديــن  الشــهري  لالشــتراك  األدنــى 

االشتراك المذكورين في البندين 4 و 5 أعاله.

شروط وأحكام حساب تحت الطلب
يجــوز ألي شــخص اعتبــاري (صاحــب الحســاب) فتــح حســاب تحــت الطلــب    .1
بالدينــار البحرينــي أو أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى يوافــق عليهــا بنــك البحريــن 

اإلسالمي (البنك).

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة، يعيــن صاحــب الحســاب (المــوكل) علــى   .2
نحــو غيــر قابــل للرجــوع عنــه البنــك وكيــًال عنــه فــي اســتثمار أموالــه 
المودعــه فــي الحســاب طبقــًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا 

في  هذه االستمارة 

عمليــات  فــي  الحســاب  فــي  المودعــة  األمــوال  البنــك  يســتثمر   .3
ــة  ــدأ الوكال اســتثمارية موافقــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــًا لمب

المطلقة وغير المقيدة. 

يبــدأ ســريان مــدة االســتثمار عقــب يــوم عمــل واحــد مــن تاريــخ بلــوغ   .4
فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  االســتثمار،  ســقف  الحســاب  رصيــد 
األمــوال المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبًا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة 

بما في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار.

يســعى البنــك مــن خــالل العمليــة االســتثمارية لتحقيــق نســبة ربــح  مــن   .5
مبلغ االســتثمار يتفق عليها بين البنك وصاحب الحســاب وتحتســب األرباح 

يوميا وتوزع شهريًا وذلك دون أي التزام بتحقيق نسبة الربح المتوقع. 

6. The Bank shall be entitled to the Wakala Fee as will be agreed 
upon between the Bank and the Accountholder in 
consideration to the Bank’s services as an investment Agent, in 
addition to any profit that may be achieved in any investment 
transaction in excess of the expected profit as an incentive. 

7. The Accountholder may withdraw the deposited funds from 
the Call Account at any time, however if the remaining balance 
becomes less than the minimum provided in the prevailing 
Fees and Charges, the investment transaction and profit 
calculation process shall cease on the same day.

8. The Accountholder authorizes the Bank to add any profits 
calculated as per these terms and conditions into the Call 
Account, or any other account.

9. The Accountholder has no right to mortgage the Call Account 
funds or arrange any rights thereon in favour of any third party.

10. The Bank reserves the discretionary right to reject any request 
for opening an Account without the need for any justification. 

11. The Bank shall not be liable to the Accountholder for any direct or 
indirect financial or economic losses, costs, liabilities or expenses 
(including, without limitation, loss of profit, loss of savings or loss of 
goodwill) and, in particular, the Bank shall not be liable for any failure 
by the Accountholder to duly and punctually perform any of its 
respective duties or obligations set forth in these terms and conditions.

12. The Bank reserves the right to make any amendments, additions 
or changes to these terms and conditions at any time. Such 
amendments, additions or changes shall become e�ective by 
serving a notice period in line with prevailing rules and regulations. 

13. These Terms and Conditions shall prevail in the event of 
conflict with any other relevant terms and conditions. 

14. These Terms and Conditions shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain to the 
extent not contradicting the principles and rules of the Islamic 
Sharia’a as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board. Any dispute 
arising there from shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the Kingdom of Bahrain.

15. In the event of discrepancy between the Arabic and the English 
versions of these terms and conditions, the Arabic version shall prevail.

Investment Deposits Terms and Conditions

1. All deposit and unrestricted investment accounts at BisB are 
subject to the regulations organizing such accounts in the 
Kingdom of Bahrain and it is automatically renewed for a 
similar period unless the Accountholder requests not to renew 
it at least three working days prior to the maturity date.

2. BisB shall issue a certificate in the name of the Accountholder 
stipulating the principle value of an investment deposit, tenure 
and date of a deposit. However, this certificate is non-tradable 
and may not be modified or arranged for any rights.

3. In cases where the deposit certificate is damaged or lost, the 
account owner must contact the Bank to issue a replacement 
according to Bank announced fees who shall not responsible 
for any illicit use of the lost/damaged certificate.

4. BisB shall pool the investment deposit funds in line with the 
principles of Unrestricted Mudaraba, according to the 
prescribed details in the terms and general conditions.

5. The investment deposit tenure shall enter into e�ect one 
working day after the date of receiving such funds. The Bank 
shall dispose of the funds at its discretion to achieve the joint 
interest, including the methods and venues of investment.

6. The account owner may request closing an investment deposit 
account before maturity as per the following conditions:

• The Accountholder must notify the Bank of the wish to close the 
account at least three working days before the intended date of 
closure. In such case, the operation rate and profit returns are 

يســتحق البنــك أجــرة وكالــة قدرهــا يتفــق عليهــا بيــن البنــك وصاحــب   .6
الحســاب مقابــل خدماتــه بصفتــه وكيــًال لالســتثمار باإلضافــة ألي مبلــغ 

يتجاوز الربح المتوقع  وذلك حافزا للبنك لحسن أدائه.

يجــوز لصاحــب الحســاب ســحب المبالــغ المودعــة فــي الحســاب فــي أي   .7
وقــت، وفــي حالــة مــا إذا قــل المبلــغ عــن ســقف االســتثمار  تتوقــف في 

اليوم ذاته عملية استثمار المبلغ كما تتوقف عملية احتساب األرباح.  

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك بإضافــة األربــاح المحتســبة وفقــًا لهــذه   .8
الشروط واألحكام إلى  الحساب أو أي حساب آخر.

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن  األمــوال المودعــة فــي الحســاب أو   .9
ترتيب أية حقوق عليها لصالح أي طرف آخر.

للبنــك كامــل الســلطة التقديريــة فــي رفــض أي طلــب فتــح حســاب دون   .10
الحاجة لتزويد العمالء بسبب الرفض.

11. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة خســائر ماليــة 
ــات أو  ــف أو التزام ــة تكالي ــن أي ــر مباشــرة أو ع ــة مباشــرة أو غي أو اقتصادي
نفقــات (بمــا فــي ذلــك-دون حصــر- فــوات فرصــة تحقيــق أربــاح، أو خســارة 
المدخــرات أو المســاس بالســمعة) وبوجــه خــاص ال يتحمــل البنــك أيــة 
مســؤولية عــن فشــل صاحــب الحســاب فــي تنفيــذ أي واجــب مــن واجباتــه 

أو التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذه االشروط واألحكام.

يحــق للبنــك إجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات أو تغييــرات علــى الشــروط   .12
التعديــالت أو اإلضافــات أو  أعــاله فــي أي وقــت ويســري مفعــول 
التغييــرات فــور إجرائهــا علــى أن يتــم إبــالغ أصحــاب الودائــع بهــا بالكيفيــة 

التي يراها البنك مناسبة.

فــي حالــة تعــارض هــذه الشــروط واألحــكام مــع أيــة شــروط وأحــكام أخــرى   .13
ذات صلة فإن هذه الشروط واألحكام هي التي تسود.  

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن مملكــة البحريــن   .14
بمــا ال يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية حســب تفســير هيئــة 
الرقابــة الشــرعية للبنــك ويخضــع أي نــزاع قــد ينشــأ بشــأنها  لإلختصــاص 

غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

فــي حالــة وجــود أي اختــالف بيــن النصيــن العربــي واالنجليــزي، فــإن   .15
النص العربي هو الذي يسود.

 

شروط وأحكام الودائع االستثمارية
تخضــع كافــة حســابات الودائــع وحســابات االســتثمارات غيــر المقيــدة   .1
لــدى بنــك البحريــن االســالمي للوائــح المنظمــة للودائــع وحســابات 
االســتثمارات غيــر المقيــدة الصــادرة فــي مملكــة البحريــن وتجــدد تلقائيــا 
لمــدة مماثلــة مــا لــم يطلــب صاحــب الحســاب عــدم تجديدهــا قبــل ثالثــة 

أيام عمل على األقل من تاريخ االنتهاء. 

ــغ الوديعــة  ــك شــهادة باســم صاحــب الحســاب تتضمــن مبل يصــدر البن  .2
ــة  ــر قابل ــداع، إال أن هــذه الشــهادة غي ــخ اإلي ــا وتاري االســتثمارية ومدته

للتداول وال يجوز تظهيرها أو ترتيب أية حقوق عليها. 

فــي حالــة تلــف أو فقــدان الشــهادة الخاصــة بالوديعــة االســتثمارية يجــب   .3
علــى صاحــب الحســاب االتصــال بالبنــك الســتخراج شــهادة جديــدة وفــق 
اي  عــن  مســؤوال  البنــك  يكــون  وال  البنــك،  يعلنهــا  التــي  الرســوم 

استخدام غير قانوني للشهادة المفقودة. 

يســتثمر البنــك أمــوال الودائــع االســتثمارية وفقــا لمبــدأ المضاربــة   .4
المطلقة طبقا للتفاصيل المذكورة في الشروط واألحكام العامة. 

يبــدأ ســريان مــدة الوديعــة االســتثمارية عقــب يــوم عمــل واحــد مــن   .5
األمــوال  فــي  التصــرف  حريــة  وللبنــك  الشــهادة،  إصــدار  تاريــخ 
المســتثمرة وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة المشــتركة بمــا 

في ذلك تحديد طرق ومجاالت االستثمار. 

يجــوز لصاحــب الحســاب طلــب إغــالق حســاب الوديعــة االســتثمارية قبــل   .6
تاريخ استحقاقها وذلك وفق الشروط االتية: 

علــى صاحــب الحســاب ابــالغ البنــك برغبتــه فــي اإلغــالق قبــل ثالثــة   •
أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإلغــالق وفــي هــذه الحالــة يتــم 

used in line with the Bank regulations, while retaining the Bank 
right to adjust the Mudaraba profitability ratios at its discretion 
provided announcing the same in the manner it deems 
appropriate. In cases where the account owner receives profits 
exceeding the calculated profitability according to the applicable 
table, the Bank is entitled to discount the excess funds from the 
investment deposit. 

• The Bank shall be entitled to an administration fee as a result 
of closing the investment deposit before the maturity of its 
tenure. The prevailing Fees and Service Charges are available 
in the branches as well as Bank’s website.

7. An Accountholder shall authorize the Bank to add any profits 
to a current or investment savings or any other account.

8. An Accountholder may mortgage the investment deposit in 
exchange for bank facilities.

9. An Accountholder may not mortgage the investment deposit or 
arrange for any other rights of the same to other parties.

10. BisB retains the right to amend or add to the hereinabove 
conditions at any time without the consent of the account owner, 
who shall be notified of the same in the manner determined by the 
Bank 30 days prior to the date of amendment. The account owner 
is entitled to terminate the deposit if the said amends or additions 
are not acceptable.

اســتعمال نســب التشــغيل ومعــدل الربــح حســب النظــام المعمــول بــه 
لــدى البنــك، مــع االحتفــاظ بحــق البنــك فــي تعديــل معــدل ربــح المضاربــة 
حســب مــا يــراه مناســبا بشــرط اإلعــالن عــن ذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا 
البنــك مناســبة، وفــي حالــة اســتالم صاحــب الحســاب أرباحــا تتجــاوز 
للبنــك خصــم  يحــق  بــه  المعمــول  للجــدول  المحتســبة طبقــا  األربــاح 

المبلغ الزائد من الوديعة االستثمارية. 

يســتحق البنــك رســما اداريــا بســبب إغــالق الوديعــة االســتثمارية قبــل   •
انتهــاء مدتهــا وفقــا لمــا هــو معلــن عنــه مــن خــالل الفــروع وموقــع البنــك 

االلكتروني. 

يفــوض صاحــب الحســاب البنــك إلضافــة أيــة أربــاح إلــى حســابه الجــاري   .7
أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر. 

يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن وديعتــه االســتثمارية مقابــل حصولــه علــى   .8
تسهيالت من البنك وفقا للشروط المحددة لذلك. 

ال يجــوز لصاحــب الحســاب رهــن الوديعــة االســتثمارية أو ترتيــب أيــة   .9
حقوق عليها ألي طرف آخر.

10. يحتفــظ بنــك البحريــن اإلســالمي بإجــراء أيــة تعديــالت أو إضافــات علــى 
الشــروط أعــاله فــي أي وقــت دون حاجــة لموافقة صاحب الحســاب ويقوم 
البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بالتعديــل أو اإلضافــة بالكيفيــة التــي يراها 
البنــك مناســبة قبــل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تعديــل الشــروط، ولصاحــب 

الحساب الحق في إنهاء الوديعة إذا لم يقبل بالتعديالت أو اإلضافات.
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