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بيانات الحسابات

إسم الحساب:
رقم الحساب:

البيانات الشخصية

التاريخ:

اإلسم:

رقم جواز السفر:

رقم الهوية الشخصية:
العنوان الدائم:

ً
مختلفا عن العنوان الدائم):
عنوان التواصل (إذا كان
تاريخ بدء العالقة مع بنك البحرين والكويت:

تاريخ الميالد:

مكان الميالد:
الجنسية:

الحالة اإلجتماعية :أعزب
بلد اإلقامة:

متزوج

أخرى

سبب فتح الحساب:

أرقام االتصال:

المكتب:

المنزل:

الهاتف النقال:

الفاكس:
المستوى التعليمي:

البريد اإللكتروني:

هل مقدم الطلب من األشخاص ذوي النفوذ السياسي*؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى ذكر أسباب تصنيفه على أساس األشخاص ذوي النفوذ السياسي:
* األشخاص ذوو النفوذ السياسي تعني األفراد المكلفين أو كانوا مكلفين بمهام ومناصب عامة في البحرين أو دولة أجنبية ،على سبيل المثال رؤساء الحكومة ،كبار السياسيين ،كبار
رجال الحكومة ،المسؤولين العسكريين أو القضائيين ,كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة ،أو مسؤولين في أحزاب سياسية ،أو أشخاص مكلفين بمهام بارزة من قبل
أي منظمة دولية .إن عالقة العمل مع أفراد عائلة األشخاص ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم (العائلة تشمل الزوج أو الزوجة ،األب ،األم ،األبناء ،البنات ،األخوات ،واإلخوة.
ً
ً
شريكا للشخص ذي النفوذ السياسي أو شريك في شركة يمثلها
موظفا أو
المقربون تشمل المرتبطين باألشخاص ذوي النفوذ السياسي سواء كان هذا االرتباط بسبب كون الشخص
أو يملكها شخص ذو نفوذ سياسي ،أو روابط عائلية أو غيرها) تنطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة تماثل تلك الخاصة باألشخاص ذوي النفوذ السياسي أنفسهم .هذا التعريف ال
يغطي المسؤولين من الفئة المتوسطة أو الموظفين األصغر في الفئات المشار إليها أعاله .تشتمل قائمة األشخاص ذوي النفوذ السياسي في البحرين على جميع الوزراء ،وجميع
نواب البرلمان ،وجميع المسؤولين في الوزارات الذين يشغلون مناصب الوكالء أو أعلى من ذلك.

الوظيفة:

إسم جهة العمل:

عنوان جهة العمل:

رقم هاتف جهة العمل:

عمال ً
حرا:
في حالة إذا كان يمارس
ً
رقم السجل التجاري:

عنوان السجل التجاري:

إسم السجل التجاري:

رقم هاتف السجل التجاري:

أقر أنا ،الموقع أدناه ،بأنني أتصرف بالنيابة عن نفسي ،وأتعهد بتحديث البيانات وتقديمها للبنك في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

توقيع الزبون:
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