
Unrestricted Mudaraba Investment 
Account Application

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

Date RIM No.

Customer Name

               Please debit the following account number

Amount in numbers

Amount in words         

UNRESTRICTED MUDARABA INVESTMENT ACCOUNT PARTICULARS

Monthly        3 Months       6 Months                One year

On Maturity, I would like to transfer the profit to

        My Account Number 

     
 Renew the profit along with the principal

اسم العميل

المبلغ بالكلمات

العملة

الرجاء خصم من الحساب التالي

المبلغ باألرقام

التاريخ رقم الملف

حساب المضاربة غير المقيدة

For Bank use only الستخدامات البنك فقط 

Approved by الموافقة

Currency

I/We agree to the Bank’s general banking terms and conditions and declare that all the particulars and information given in this application form (and all documents referred or provided 
therewith) are true, correct, complete and up-to-date in all respects and I/we have not withheld any information. I/We undertake to advise the Bank in writing about any change that may 
occur to such particulars and/or information.

أعلن بأني/ نعلن بأننا موافقون على جميع الشروط واالأحكام العامة لفتح الحسابات لدى البنك وأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة في نموذج الطلب هذا )وفي جميع المستندات المشار إليها أو المنصوص 
عليها فيه( صحيحة ودقيقة وشاملة وحديثة من جميع اإلعتبارات والوجوه وأنني لم أقم/ وأننا لم نقم بحجب أية معلومات. وأتعهد بأن اشعر/ نتعهد بأن نشعر البنك كتابيًا بأي تغيير قد يحدث على هذه 

البيانات والمعلومات.

Customer Signature توقيع العميل Relationship Manager Signature توقيع مدير الحساب

عند االستحقاق الرجاء تحويل األرباح المحققة إلى

الحساب رقم

الرجاء تجديد حساب المضاربة مع األرباح المحّققة

شهري 3 أشهر 6 أشهر سنة واحدة

Account type and Bank’s mudarib profit share. نوع الحساب ونسبة ربح البنك كمضارب.

Account Type
Bank’s Mudharib Profit Share

نوع الحساب
EUR GBP USD BD

Saving 95% 95% 90% 85% حساب التوفير

VIP Saving 95% 95% 90% 85% حساب التوفير المتميز

Libshara 85% 85% حساب لبشارة

1 Month Mudharaba Investment Account 85% 85% 70% 60% حساب مضاربة استثماري لمدة شهر

3 Months Mudharaba Investment Account 70% 70% 60% 50% حساب مضاربة استثماري لمدة ثالثة شهور

6 Months Mudharaba Investment Account 60% 60% 50% 40% حساب مضاربة استثماري لمدة ستة شهور

1 Year Mudharaba Investment Account 50% 50% 40% 30% حساب مضاربة استثماري لمدة سنة واحدة

نسبـــة ربـــح البنـــك كمضـــارب

يــــــوروجنيه إسترلينيدوالر أمريكيدينـــار بحرينـــي

Profit Allocation Schedule for Unrestricted 
Mudharaba Investment Accounts

جــــدول تخصيــــص األربــــاح لحســــابــــات المضــــاربــــة 
االستثمــــاريــــة المطلقــــة

  profit on investment is distributed on the basis of unrestricted Mudharaba in the percentages 
determined in the above schedule.

  the final distributed profit on investment will be subject to the profit equalization reserve 
and investment risks reserve as detailed in the Bank’s Accounts Opening and Operation 
Terms and Conditions.

  the Bank retains its absolute right to amend the profit allocation percentages shown in the 
above schedule in the future and shall post such amendments in all branches and its website 
or by any other means of publication. I/We further accept and agree that the amended profit 
percentages shall be valid and applicable thirty (30) days after its posting date.

  the Bank is authorized to re-invest the principal amount together with any accrued profit 
credited to the account on the maturity date unless the Bank is instructed otherwise.

  this Profit Allocation Schedule for Unrestricted Investment Accounts is an integral part of 
the Bank’s Accounts Opening and Operation Terms and Conditions and shall be read and 
construed along with it at all times.

بأن توزيع أرباح االستثمار يتم على أساس المضاربة المطلقة بالنسب المحددة في الجدول أعاله.  

مخاطر  واحتياطي  األرباح  معادلة  باحتياطي  مرتبطة  النهائية  االستثمار  أرباح  توزيع  نسب    بأن 

االستثمار كما هو موضح في شروط وأحكام البنك لفتح وتشغيل الحساب.

  بحق البنك المنفرد في تعديل نسب األرباح المذكورة في الجدول أعاله في المستقبل وسيقوم 

البنك بنشر هذا التعديل في جميع فروعه وعلى موقعه االلكتروني أو بأي طريقة أخرى من طرق 
مرور  بعد  ومطبقة  نافذة  ستكون  المعدلة  األرباح  نسب  بأن  ونوافق  وأوافق/نقر  أقر  كما  النشر. 

ثالثين )30( يومًا من تاريخ نشرها.

تاريخ  في  الحساب  في  والمودعة  المتحققة  واألرباح  المال  رأس  استثمار  بإعادة  البنك    بتفويض 

االستحقاق ما لم يستلم البنك تعليمات بخالف ذلك.

  بأن جدول تخصيص األرباح لحسابات المضاربة االستثمارية المطلقة جزء ال يتجزأ من شروط وأحكام 

البنك لفتح وتشغيل الحساب ويقرأ ويفسر معها في جميع األوقات.

:I/we the undersigned hereby declare thatأقر أنا الموقع/ نقر نحن الموقعين أدناه:


