
Licensed & Regulated as a Conventional Wholesale Bank by the Central Bank of Bahrain
مرخص ومراقب كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

Individual Account Opening Application  طلب فتح حساب أفراد

Account No. :

Branch:

Date:

رقم الحساب :

الفرع :

التاريخ :

For our concern in dealing with your bank, kindly open a
bank account according to the following particulars:

الهتمامنا في التعامل مع البنك، يرجى فتح حساب مصرفي
بإسمنا وفقا للتفاصيل التالية:

Personal Information \ Account Holder   معلومات شخصية / صاحب الحساب
االسم الكامل اللقب

اسم العائلةاسم الجداسم األباالسم األول

Full Name
Surname

National Card No.National Card Expiry Date

Day Monthيوم Yearشهر سنة
رقم البطاقة السكانية

Passport No.
رقم جواز السفر

Place of Issue
مكان اإلصدار تاريخ إنتهاء البطاقة السكانية

Passport Expiry Date

Day Monthيوم Yearشهر سنة
تاريخ إنتهاء جواز السفر

Country of Birth
الدولة مكان الوالدة

City of Birth
المدينة مكان الوالده

Nationality
الجنسية

أنثىذكر

National Resident
مواطن مقيم

Non National - Resident
غير مواطن غير مقيمغير مواطن مقيم

Grandfather's NameFather's NameFirst Name

السيد     السيدة     اآلنسة

Prefix

Mr.          Mrs.       Miss

Gender الجنس Date of Birth

Day Monthيوم Yearشهر سنة

تاريخ الميالد

MaleFemale

Number of Dependents
عدد المعالين

Number of Children
عدد األطفال

Spouse Name
اسم الزوج / الزوجة

Multiple Nationalities
(Please Specify)

جنسيات أخرى ( أذكرها)
Residency
Indicator

مؤشر اإلقامة

Marital Status
الحالة االجتماعية National- Non Resident

مواطن غير مقيم

Non National - Non ResidentMarried
متزوج

Single
أعزب

Divorced
مطلق

Widow
أرمل
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Licensed & Regulated as a Conventional Wholesale Bank by the Central Bank of Bahrain
مرخص ومراقب كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

Permanent Address in home country:
عنوان السكن الدائم في البلد األم

(if different than the residential address)
(في حال االختالف عن عنوان اإلقامة)

Correspondence Address:
عنوان المراسالت

Residential Address   عنوان اإلقامة

Permanent Address   عنوان السكن الدائم

Other, please specify:   آخر، الرجاء الذكر

Employment Status
الوضع الوظيفي

Employment and Income Details  بيانات العمل والدخل
Employed   موظف
Retired  متقاعد
Self-Employed  أعمال حرة 
Unemployed عاطل

Other  أخرى

Employer's name
اسم جهة العمل

Occupation or Public
position held
المهنة أو المنصب

Work Address
عنوان العمل

Flat / Office No. :
Building No. :
Street Name / Road No. :
District / Block No. :
City :
Country :
P.O. Box :
Postal / Zip Code. :
Work Telephone No. :

If self-employed, please state the below : ألصحاب األعمال الحرة، الرجاء التعريف بالتالي :
Commercial Registration No.

رقم السجل التجاري
Date of incorporation

تاريخ التأسيس
Estimated net worth

القيمة الصافية المقدرة

Natural of Business
طبيعة العمل

Source of funds
مصدر االموال

Salary الراتب Rental إيجارات Business Earning  عوائد شركات

Other  أخرى :

Gross Monthly
Salary Amount

قيمة الدخل
الشهري اإلجمالي

List of entities fully /
partially owned

by the client 
قائمة الشركات المملوكة

بالكامل/ جزئيا من
قبل العميل

Source of Wealth
(Description of customer’s
commercial activities

which have generated the
net worth)

 مصدر الثروة
( وصف األنشطة التجارية
للعميل التي ولّدت الثروة )

Salary / Employment   الراتب / العمل
Financial / Real Estate Investment    استثمارات مالية / عقارية
Inheritance   إرث
Owned Business   أعمال حرة
Other (Specify)  (اذكرها) أخرى

Addresses and Contact Details  العناوين وبيانات االتصال
Residential Address  عنوان اإلقامة 
Flat / Office No. :

Building No.

Street Name / Road No. 

District / Block No. 

City

رقم الشقه/المكتب

رقم البناية

اسم /رقم الشارع

المنطقة/الحي

المدينة

Country

P.O. Box

Postal / Zip Code.
Mobile Number 1 (with country code)

Mobile Number 2 (with country code)

الدولة

صندوق بريد

الرمز البريدي
رقم الخلوي ١ ( مع رمز الدولة )

رقم الخلوي ٢ ( مع رمز الدولة )

Telephone Number

Fax Number

E-mail Address

رقم الهاتف

رقم الفاكس

العنوان البريدي

Flat / Office No. :

Building No.

Street Name / Road No. 

District / Block No. 

City

رقم الشقه/المكتب

رقم البناية

اسم /رقم الشارع

المنطقة/الحي

المدينة

Country

P.O. Box

Postal / Zip Code.

الدولة

صندوق بريد

الرمز البريدي

Flat / Office No. :

Building No.

Street Name / Road No. 

District / Block No. 

City

رقم الشقه/المكتب

رقم البناية

اسم /رقم الشارع

المنطقة/الحي

المدينة

Country

P.O. Box

Postal / Zip Code.

الدولة

صندوق بريد

الرمز البريدي

رقم الشقه/المكتب :
رقم البناية :

اسم /رقم الشارع :
المنطقة/الحي :

المدينة :
الدولة :

صندوق بريد :
الرمز البريدي :
هاتف العمل :
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Yes  نعم No  ال

Licensed & Regulated as a Conventional Wholesale Bank by the Central Bank of Bahrain
مرخص ومراقب كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

Account Financial Details  معلومات الحساب المالية
Account Type Statement Frequency

Current

Saving

Call

Deposit Period 6 months  Time Deposit

Correspondent Language    لغة المراسالت Arabic              English

Expected transactions nature.  طبيعة الحركات المتوقعة Transfer          Cheques                  Cash       Othersاخرى                  نقدًا         شيك   حوالة

Debit amount                مبلغ السحوبات

Credit amount                                      مبلغ اإليداعات
 معدل حجم األعمال

التجارية الشهري

Average monthly
business volume

Relationship between the
sender & beneficiary
العالقة بين العميل وبين
متلقي / مرسل الحوالة

Initial deposit amount
قيمة أول إيداع

Expected Countries to
receive transfers from
البلدان المتوقع استقبال

حواالت منها

البلدان المتوقع ارسال
حواالت إليها

Expected Countries to
send transfers to

Relationship with customer  العالقة مع العميل

Purpose of Opening Account 
الغاية من فتح الحساب

Investments استثمارات Loans  قروض
Savings إدخارات Others  أخرى

Are you a politically exposed person or related to
a politically exposed person?

PEP definition
“Politically Exposed Persons” means individuals
who are, or have been, entrusted with prominent
public functions in Bahrain or a foreign country,
such as heads of state or government, senior politicians,
senior government, judicial or military officials, senior
executives of state owned corporations or important
political party officials. Business relationships with
family members or close associates of PEPs involve
reputational risks similar to PEPs themselves.
The definition is not intended to cover middle-ranking
or more junior officials in the foregoing categories.
Bahrain PEPs would include all ministers, all MPs,
and all ministry officials with the rank of undersecretary
or above.

Are you the beneficial owner of this account?
Refers to the natural person with real interest for
whom the business relationship or on his behalf
is conducted or who has ultimate or effective control
over a legal person or has the right to conclude a
legal arrangement on its behalf.

Yes  نعم No  ال

Yes  نعم No  ال

In case the answer is Yes, kindly complete the
related appendix in the Additional Information
Form for Individuals.
في حال كان الجواب (نعم) يرجى استكمال الملحق
الخاص بذلك في نموذج البيانات اإلضافية لألفراد.

If Beneficial Owner is different than the account
holder, kindly fill his/her details in the Additional
Information Form for Individuals.
في حال ان المستفيد الحقيقي غير صاحب الحساب،
يرجى استكمال بيانات صاحب الحق االقتصادي في

نموذج البيانات اإلضافية لألفراد.

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟

يشير إلى الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية،
الذي تتم عالقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له 
سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق

في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها.

هل أنت من األشخاص المعرضين سياسيًا أو متصل
بشخص معرض سياسيًا؟ 

تعريف "األشخاص المعرضين سياسيا":
تعني األفراد الذين هم، أو سبق أن كلفوا بمهام
عامة بارزة في البحرين أو في بلد أجنبي، مثل رؤساء
الدول والحكومات وكبار السياسيين وكبار المسؤولين
الحكوميين والمسؤولين القضائيين أو العسكريين،
وكبار المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة
للدولة أو مسؤولي األحزاب السياسية، أو له عالقات
تجارية مع أفراد عائلة الشخص المعرض سياسيًا أو
من المقربين منه. وال يشمل التعريف المسؤولين
في الدرجة المتوسطة أو الدنيا في الفئات السابقة.
ويشتمل الشخص المعرض سياسيًا في البحرين جميع
الوزراء، جميع النواب، وجميع مسؤولي الوزارة برتبة

وكيل أو أعلى.

جاري

نوع الحساب

وديعة ألجل

جاري مدين

توفير

دوالر
USD

يورو
EUR

اخرى
OtherBHD

دينار بحريني

دوالر
USD

يورو
EUR

اخرى
OtherBHD

دينار بحريني

دوالر
USD

يورو
EUR

اخرى
OtherBHD

دينار بحريني

Currency العمله

 فترة الوديعة
1 month
شهر

3 months  
٣ أشهر ٦ أشهر

1 year
سنة

انجليزي                               عربي 

Quarterly Semi Annual AnnuallyMonthly
شهري ربعي نصف سنوي سنوي

Quarterly Semi Annual AnnuallyMonthly
شهري ربعي نصف سنوي سنوي

Quarterly Semi Annual AnnuallyMonthly
شهري ربعي نصف سنوي سنوي

دورية الكشوفات
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Licensed & Regulated as a Conventional Wholesale Bank by the Central Bank of Bahrain
مرخص ومراقب كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

Foreign Account Tax Compliance (FATCA) & CRS  االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية  والمعايير الموحدة لإلبالغ

Yes
نعم

No
ال

Please answer all the below questions
يرجى اإلجابة على جميع األسئلة التالية

Requirements if the answer is (Yes)

Are you a U.S. Citizen?
هل أنت مواطن أمريكي؟

Are you a U.S. resident or any of its territories?
هل أنت مقيم في الواليات المتحدة األمريكية أو أحد األراضي التابعة لها؟

Are you a U.S. Green Card holder?
هل تحمل البطاقة الخضراء األمريكية (الجرين كارد)؟

Do you have USA Tax Identification Number?
هل لديك رقم ضريبي في الواليات المتحدة األمريكية؟

Do you have a physical address, mailing address
(P.O. Box) or telephone No. in the U.S.?

(هل لديك عنوان إقامة أو عنوان مراسالت (صندوق بريد
أو رقم هاتف في الواليات المتحدة األمريكية؟

Do you have regular transfer funds instructions
to/ from a US bank account?

هل لديك تعليمات تحويل ثابتة لألموال إلى / من حساب
مصرفي في الواليات المتحدة األمريكية؟

W-9 Form
Or 

Documents evidence issued by
governmental entity that support
denying the situation + W-8BEN

W-9 نموذج 
أو

وثائق ثبوتية صادرة عن جهة حكومية
تدعم نفي الحالة+

W-8BEN

(Please tick) : Non U.S. Person U.S. Person

Are you resident in any other country outside Bahrain?
هل أنت مقيم في أي دولة أخرى غير البحرين؟

If the answer is (Yes), kindly complete the below table.
.إذا كان الجواب (نعم)، الرجاء استكمال الجدول التالي

Country of Residence*
دولة اإلقامة*

Tax Identification
Number (TIN)

رقم التعريف الضريبي

If no TIN available,
please choose the

appropriate reason A, B, or C
في حال عدم وجود رقم التعريف

الضريبي، يرجى اختيار
C أو ،A، B   السبب المناسب

If reason (B) is selected, please explain
why you are unable to obtain a

TIN, and provide the documentary evidence
that support the explanation**.

في حال تم اختيار السبب (B)، يرجى بيان
سبب عدم القدرة على الحصول على رقم

التعريف الضريبي مع تقديم الوثائق الثبوتية
** التي تدعم التفسير

1.

2.

3.

4.

5.

If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason
as indicated below:
Reason A – The country where the Account holder is
resident does not issue TINs to its residents.
Reason B – The account Holder is otherwise unable
to obtain a TIN or equivalent number.
Reason C – No TIN is required.
(Note: Only select this reason if the domestic law of the
relevant jurisdiction does not require the collection of the
TIN issued by such jurisdiction)

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي، الرجاء اختيار أحد
األسباب التالية:

السبب A – الدولة محل إقامة صاحب الحساب ال تصدر رقم
ضريبي للمقيمين فيها.

السبب B – صاحب الحساب غير قادر على الحصول على رقم
تعريف ضريبي أو ما يعادله.

السبب C – رقم التعريف الضريبي غير مطلوب.
(مالحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كان القانون المحلي

لدولة اإلقامة ال يشترط الكشف عن رقم التعريف الضريبي).

For detail on FATCA please refer to https://www.irs.gov , for details on tax residency of a country please refer to OECD site
(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency), and consult your tax advisor.

*If you have entered the U.S.A. as one of the countries of Tax residence, please complete your U.S. tax details on the W-9 form.
* اذا كانت الواليات المتحدة األمريكية من ضمن دول اإلقامة للغايات الضريبية الرجاء استكمال المعلومات الضريبية الخاصة بالواليات المتحدة

W-9 األمريكية على نموذج

Yes  نعم No  ال
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المتطلبات اذا كانت اإلجابة (نعم)

، https://www.irs.gov لمزيد من المعلومات فيما يتعلق باالمتثال الضريبي للحسابات األجنبية يرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي
و للمعلومات المتعلقة باإلقامة للغايات الضريبية في دولة ما يرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency و القيام باستشارة المستشار
الضريبي الخاص بك. 

( يرجى اإلختيار ) :      شخص غير أمريكي       شخض امريكي

TIN No. رقم التعريف الضريبي :
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** Documentary Evidence is any official documentation issued by an authorized government body (for example, a government or
agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the jurisdiction
in which it claims to be a resident or the jurisdiction in which the Entity was incorporated or organized.

** الوثائق الثبوتية هي اية وثيقة تعريفية سارية المفعول صادرة عن جهة حكومية (ومن األمثلة عليها، جهاز او هيئة حكومية او تابعة
للدولة أو للبلدية) والتي تتضمن اسم الشخص االعتباري وعنوان المركز الرئيسي للشخص االعتباري في الدولة التي تدعي اإلقامة فيها أو

اسم الدولة التي تم فيها التسجيل أو التأسيس.

Acknowledgement  إقرار وتعهد

I hereby declare that I have duly reviewed, comprehended and
received a copy of the “Terms and Conditions for opening bank
accounts” applied by the bank.  My signature on this application
shall constitute a full declaration for such revision, comprehension,
receipt and agreement to the information contained therein,
without prejudice to the rights of the Bank to amend all or part
of the said Terms and Conditions at any time.  Such amendment
shall be deemed effective on my part upon your advice by ordinary
mail to my address specified in this application; the Bank’s statement
regarding the mailing of such amendment advice shall be binding
on my part.
I undertake to provide the bank (within 30 calendar days) with
renewed/updated documents that need to be provided to keep
the relationship regularized and I assert not to deposit any
amounts or accept any deposits from unknown or illegal source
of fund.
I confirm that the information provided above is true, accurate,
complete and I have not withheld any material fact. 
Subject to applicable local laws, I consent of the bank to share
my information with domestic or overseas regulators of tax
authorities where necessary to establish my tax liability in
any jurisdiction.

اطلعت على "دليل شروط وأحكام فتح الحسابات المصرفية" الخاص
والمطبق لدى البنك واستوعبت جميع ما ورد فيه واستلمت نسخة
عنه ويعتبر توقيعي على هذا الطلب إقراًرا مني باالطالع واالستيعاب
واالستالم والموافقة على ما ورد فيه دون اإلخالل بحقوق البنك في
تعديل جميع ما ورد في هذا الدليل أو أي جزء منه في أي وقت من
األوقات واعتبار التعديل نافذا بحقي بمجرد إشعاري به بكتاب يرسل
بالبريد العادي على عنواني المبين في هذا الطلب، ويعتبر قول

البنك بإرسال اإلشعار ملزما لي.

اتعهد بتزويد البنك (في غضون 30 يوما تقويميا) بكافة الوثائق
المحدثة التي يجب تقديمها للبنك، كما أؤكد على عدم إيداع أية
مبالغ أو قبول إيداعات ذات مصادر مجهولة أو مصادر مشبوهة

أو غير قانونية.

اتعهد بأن المعلومات الواردة في طلب فتح الحساب صحيحة ودقيقة
وكاملة ولم يتم حجب أية حقائق رئيسية.

وفًقا للقوانين المحلية المعمول بها، أوافق بأن يقوم البنك بمشاركة
معلوماتي مع الجهات التنظيمية المحلية أو الخارجية أو الهيئات
الضريبية عند الضرورة لتحديد إلتزامي الضريبي في أي والية قضائية. 

Name :

Signature  التوقيع

*If the authorized signatory is different than the account holder, kindly fill his/her details in the Additional Information Form
for Individuals.

*في حال ان المفوض بالتوقيع غير صاحب الحساب، يرجى استكمال بياناته/ها في نموذج البيانات اإلضافية لألفراد.

Customer Signature**المفوض بالتوقيع 

اإلسم :

For Bank Use Only    الستعمال البنك

Fully completed Account Opening Form تم استكمال بيانات نموذج طلب فتح الحساب

Name screening conducted against international sanction lists تم االستعالم عن العميل على قوائم الحظر الدولية 

Fully completed the “Additional Information Form for Individuals ” تم استكمال نموذج البيانات اإلضافية لألفراد

Completed Know Your Customer “KYC” documents تم استكمال جميع مستندات التعرف على العميل
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Yes
نعم

No
ال

Q1: Is the United States of America (U.S.A) mentioned
as country of tax residence in (FATCA & CRS) section?
(Answer this question only if one/more of FATCA
questions is answered as Yes).

Not applicable

Q2: Is the country associated with the current residence
address in (Addresses and Contact Details) section
in this form mentioned as country of tax residence
in (FATCA & CRS) section ?

Q3: Is the country of residence in the provided documentary
evidence mentioned as country of tax residence
in (FATCA & CRS) section ?

Q4: Is the country associated of current mailing address in
(Addresses and Contact Details) section mentioned
as country of tax residence in (FATCA & CRS) section ?

Q5: Is the country of residence for the power of attorney
mentioned as country of tax residence in (FATCA & CRS)
section? (Answer this question only if there is a
power of attorney on the account)?

Not applicable

سؤال (١): هل الواليات المتحدة األمريكية مذكورة من ضمن
دولة/دول اإلقامة للغايات الضريبية في قسم (االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية والمعايير الموحدة لإلبالغ)؟ (يتم اإلجابة على
هذا السؤال فقط إذا أجاب صاحب الحساب على احدى األسئلة
الخاصة بقانون االلتزام بالمتطلبات الضريبية للحسابات األجنبية

األمريكي (FATCA) بنعم).
ال ينطبق

سؤال (٢): هل اسم الدولة الواردة على عنوان االقامة الحالي في
قسم (العناوين وبيانات االتصال) من هذا النموذج مذكورة ضمن
دولة/دول اإلقامة للغايات الضريبية في قسم (االمتثال الضريبي

للحسابات األجنبية والمعايير الموحدة لإلبالغ)؟
سؤال (٣): هل اسم دولة االقامة الواردة على الوثائق الثبوتية
المقدمة مذكورة ضمن دولة/دول اإلقامة للغايات
الضريبية في قسم (االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية

والمعايير الموحدة لإلبالغ)؟
سؤال (٤): هل اسم الدولة الواردة على عنوان المراسالت في قسم
(العناوين وبيانات االتصال) مذكورة ضمن دولة/دول اإلقامة
للغايات الضريبية في قسم (االمتثال الضريبي للحسابات

األجنبية والمعايير الموحدة لإلبالغ)؟
سؤال (٥): هل اسم دولة اإلقامة للوكيل على الحساب مذكورة ضمن
دولة/دول اإلقامة للغايات الضريبية في قسم (االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية والمعايير الموحدة لإلبالغ)؟ (يتم اإلجابة
على هذا السؤال فقط اذا كان هناك وكالة على الحساب)

ال ينطبق

اختبار التحقق من مدى صحة المعلومات
Reasonableness Test for CRSالمعايير الموحدة لإلبالغ

Test Result نتيجة االختبار

التحقق ناجح: إذا كانت جميع اإلجابات على األسئلة "نعم"

التحقق غير ناجح: إذا كانت اإلجابة على أي من األسئلة "ال". في هذه
الحالة على صاحب الحساب تعديل نموذج التصريح
الذاتي لغايات تبادل المعلومات الضريبية بإضافة
الدولة/الدول المتعلقة بالسؤال/األسئلة التي تمت

اإلجابة عليها ب "ال".

Reasonableness Test Pass: If all the above questions
are answered as “Yes”.

Reasonableness Test Fail: If any of the above questions
are answered as “No”.
Accordingly, the Account Holder
should amend the CRS Self
Certification Section by adding
the country(ies) associated
with the question(s) completed
with “No” as the country of tax
residence.
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