
Please debit the following account numberالرجاء الخصم من الحساب التالي

Currencyالعملة

Amount in numbersالمبلغ باألرقام

Amount in wordsالمبلغ بالحروف

Dateالتاريخ.RIM Noرقم الملف

Customer Nameاسم العميل

My Account Numberالحساب رقم

عوضًا عن ذلك يرجى تجديد حساب الوكالة االستثماري مع األرباح المتحققة.
)ينطبق على حساب الوكالة االستثماري الشهري فقط(.

Alternatively, I would like to renew the wakala investment account 
principal along with the realized profits

(Applicable for Monthly Wakala Investment Account only).

بعد التوقيع أدناه، أؤكد/نؤكد بأن المعلومات أعاله صحيحه، وأتعهد/نتعهد فورًا بإخطار بيت 
التمويل الكويتي – البحرين في حال حدوث أي تغيير على أي من المعلومات المقدمة. كما أؤكد 
/ نؤكد بأنني / بأننا قد استلمت / استلمنا وقرأت / قرأنا وفهمت / فهمنا الشروط واألحكام 
المتعلقة بفتح وإدارة الحسابات ببيت التمويل الكويتي - البحرين، والتي يحق تعديلها من وقت 
آلخر من قبل بيت التمويل الكويتي – البحرين، كما أوافق / نوافق على االلتزام بجميع الشروط 

واألحكام المترتبة على حساباتي في جميع األوقات.

By signing below, I/we confirm that the information above is correct, and 
I/we undertake to promptly notify KFH-Bahrain if any change occurs to any of 
the information provided. I/we also confirm that I/we have received, read and 
understood the Account Opening & Operation Terms and Conditions, which 
may be amended from time to time by KFH-Bahrain. I/we hereby agree to be 
bound by these and all other applicable terms and conditions in force at any time 
upon my account.

Customer Signature توقيع العميل

For Bank use only الستخدامات البنك فقط 

Approved by الموافقة Reviewed by المراجعة

MonthlyشهريMonths 33 أشهر Months 66 أشهر Months 99 أشهر

One yearسنة واحدة Two yearsسنتانFive yearsخمس سنوات Three yearsثالث سنوات

Maximum withdrawal Ratio٪نسبة الحد األقصى للسحب %

Anticipated Profit٪األرباح المتوقعة %

Wakala Flexiوكالة فلكسي Wakalaوكالة

UNRESTRICTED WAKALA INVESTMENT ACCOUNT APPLICATION FORM

استمــــارة فتــــح حســــاب الــــوكــــالــــة االستثمــــــاري غيــــــر المقّيــــــد

Version: March 2018

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

On Maturity, I would like to transfer ANY profit YIELD toعند االستحقاق الرجاء تحويل أي أرباح متحققة إلى

Investment Periodمدة االستثمار
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