
 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 راق المالية األردنيةوصندوق بنك االسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ

 صندوق استثمار مفتوح خاضع ألحكام

 والتعليمات الصادرة استناداً إليه 7991لسنة  32راق المالية رقم وقانون األ
 

 )شراء( طلب اكتتاب

                                                               (االستثمار)أمين  البنك االردني الكويتي  السادة:
  

 راق المالية األردنيةوصندوق بنك االسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ  
 

 

 ……..…………….........................………الرقم الوطني: …………………………..……………أنا/ نحن: 

 ………..............…..………..……………رقم وثيقة إثبات الشخصية: …………………...........……الجنسية: 

 ……..…………………………...........................………………………………………البريد االلكتروني: 

 الشركات: المؤسسات والجهات االعتبارية:

 …………………………………………………………………..........................…………والنوع:  سماال

 …….......................…..…………/            الجنسية:    تاريخ التسجيل:   /  …………........……رقم التسجيل: 

 ………..……………….......................…………………………………………………………العنوان: 

 ………….......………............………………فاكس:  ……………...……….............……………هاتف: 

 …………………………..........................………………………………المفوض/ المفوضون بالتوقيع:  اسم
 

 

راق المالية األردنية وذلك وية لصندوق بنك االسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األاالستثماربالوحدات  االكتتابأرغب/ نرغب في 

 على النحو التالي:
 

 ……………...………............................…………………كتابةً  ………...…بها رقماً  االكتتابعدد الوحدات المطلوب 

 من قيمة الوحدات المكتتب بها/ المخصصة( %5.10البالغة  االكتتاب)تضاف عمولة 

 ..……………...…..............……………………………كتابةً  ……..…..............……رقماً  به االكتتابالمراد المبلغ 

 :من خالل د المبلغيسدتم توقد 

 ................................................................   فرع: ...............رقملدى بنك اإلسكان ضكم بقيد المبلغ على حسابي يفوت .7

 )مرفقة(..................................……………………:............IBANمن حسابي لدى البنك االردني الكويتي حوالة بنكية  .3

 IBAN  JO83HBHO0180000021755800101001/  0021755800101001رقم حساب الصندوق لدى بنك اإلسكان إلى 
 

........... ................................كما ونفوضكم بتحويل أية مبالغ زائدة عن قيمة الوحدات التي سيتم تخصيصها لي إلى حســـابي رقم

  ..............................................................:..........IBAN : ................................... فرع : ............................ لدى بنك
 

نناا قاد درسات/ درسانا نشارة أنناي/ أ، واألساساي للصاندوقوالنظاام  صداراإللمت/ استلمنا نسخة من نشرة هذا وأقر/ نقر بأنني/ بأننا است

ي/ نهاذا، وأقار باأن االكتتاابا وبناًء على ذلك تقدمت/ تقادمنا بطلاب متهبعناية وفهمت/ فهمنا محتوياللصندوق  ساسيوالنظام األ اإلصدار

معرضاة  راق المالية في األسواق التي سوف يستثمر بها الصندوقوراق المالية وأن األوفي األ االستثماربأننا مدرك/ مدركون لمخاطر 

 رتفاع.نخفاض كما هي معرضة لاللال

ضارر يانجم عان إضاافة أياة  أووالرجوع عليه بكال عطال  االستثمارحقي/ حقنا في مطالبة مدير  علماً بأنني/ بأننا ال أتنازل/ نتنازل عن

فاي  االكتتاابحذف أي معلومات مهمة من نشرة اإلصدار قاد تاؤثر علاى قاراري/ قرارناا فاي  أوغير مكتملة  أومعلومات غير صحيحة 

 ية للصندوق.االستثمارالوحدات 
 راق المالية األردنية للعمالء غير االمريكيين فقط .وارة والتمويل / صندوق األيتوفر منتج صندوق بنك اإلسكان للتج

 

 :.................................................................... سماال

 التوقيع:...................................................................

 التاريخ:...................................................................                                                                                       
  :االكتتابتعتبر المالحق والوثائق اآلتية شرطاً أساسياً لقبول طلب 

 .شركات( –العميل )أفراد  معلومات ملحق □

 .FATCA تعليماتب بالصندوق والمتعلقة لالكتتابي للشروط الخاصة والعامة الملحق التكميل  □

 وصورة عن دفتر العائلة.الوثائق الشخصية صورة عن  □
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 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 Individuals                       Customer Information -                                لألفراد  – معلومات العميل
 
 

 .Account No  رقم الحساب
 

 
 

 First Name      Prefixل                                                   واأل سماال            اللقب
 

 Mr.  □ Mrs. □ Miss □  نسةاأل□ السيدة  □ السيد     □
 

 

 األب الرباعي اسم

Father’s Full Name 

 لواأل سماال

First Name 

 الثاني سماال

Second Name 

 الثالث سماال

Third Name 

 العائلة اسم

Surname 

    
 

 

 األم الرباعي  اسم

Mother’s Full Name 

 لواأل سماال

First Name 

 الثاني سماال

Second Name 

 الثالث سماال

Third Name 

 العائلة اسم

Surname 

    
 

 

  Grandmother’s Name /Father’s Side  بطرف األ /جدة ال اسم
 
 

 Grandmother’s Name /Mother’s Side  م طرف األ /جدة ال اسم
 
 

 الزوج / الزوجة الرباعي اسم

Husband’s / Wife’s Full Name 

 لواأل سماال

First Name 

 الثاني سماال

Second Name 

 الثالث سماال

Third Name 

 العائلة اسم

Surname 

    
 

 

 بناءاأل اءاسم

Children’s Names 

 حفاداأل اءاسم

Grandchildren’s Names 

7. 7. 3. 2. 4. 

3. 7. 3. 2. 4. 

2. 7. 3. 2. 4. 

4. 7. 3. 2. 4. 

0. 7. 3. 2. 4. 
 

 

 لألردنيينالرقم الوطني 

National No. for Jordanians 

 رقم جواز السفر Date of Birthتاريخ الميالد  مكان الوالدة )الدولة(

 Genderالجنس  
Place of Birth (Country) 

يوم 

Day 

 شهر

Month 

 سنة

Year 
Passport No. 

 

 

    Male                 □   ذكار     

 Female□   ىـانث
 
 

 صدارمكان اإل الوثيقة انتهاءتاريخ  نوع الوثيقة
 اإلصدار تاريخ

Issuance Date 
 خرى ) اذكرها(جنسيات أ الجنسية

ID Type ID Expiry Date 
Place of 

Issuance 

يوم 

Day 

 شهر

Month 

 سنة

Year 
Nationality 

Multiple Nationalities  

(please specify) 

 

 

       

 

 

 
 

 Widow(er)□ أرمل  Divorced        □ مطلق         Married□ متزوج       Single□ أعزب  l StatusaritaMلحالة االجتماعية ا
 

 

 
 

 المؤهل العلمي

Qualification 

  High School□  ثانوية عامة              Primary□      ابتدائي

 Bachelor  □ بكالوريوس             Diploma□      دبلوم  

 Doctoral□  دكتوراه                    Master□  ماجستير 

University / Institute Name الجامعة/ المعهد اسم  

 
 

  Occupation  المهنة

 Annual Income  قيمة الدخل السنوي  

 Source of Income (Wealth)  )الثروة(  مصدر الدخل

 أي  أو المملوكةوالمؤسسات  الشركات اءاسم

 ضافيتجاري إنشاط 

 
Names of owned Companies & Institutions 

or any other Additional Business 
 

 

 Names of Authorized Signatories  المفوضين بالتوقيع اءاسم

 االستثمارالمستفيد الحقيقي من  اسم
 

Name of Beneficiary 
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 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 مواطن أمريكي؟ أنتهل 
    Yes□    نعم

     No □     ال 
Are you a U.S Citizen? 

 )الجرين كارد( ؟ األمريكيةالدائمة  اإلقامةهل تحمل بطاقة 
    Yes□    نعم

     No □     ال 

Do you hold the USA permanent residency 

(Green Card)? 

 ؟األمريكيةمقيم في الواليات المتحدة  أنتهل  
    Yes□    نعم

     No □     ال 
Are you a resident in the USA? 

دافع ضرائب للسلطات المختصة في الواليات  أنتهل 

 ؟األمريكيةالمتحدة 
    Yes□    نعم

     No □     ال 
Are you a US Taxpayer ? 

 *؟ (PEP) سياسي أنتهل 
    Yes□    نعم

     No □     ال 
Are you a Politically Exposed Person (PEP)?* 

 *؟(PEPياسي)سلى ومن الدرجة األقربائك هل أحد أ
    Yes□    نعم

     No □     ال 
?*)PEP( your first degree relatives aof any  Is 

كلت أولى سبق أن وقربائك من الدرجة األأحد ا أو أنتهل 

 ؟ ليهم وظيفة بارزة في منظمة دوليةإاليك/
    Yes□    نعم

     No □     ال 

Have you or any of your first degree relatives 

occupied a high position in any international 

organization? 
 

 
 

 
 

 

 

 Addresses and Contact Details                                                                االتصالين وبيانات واالعن
 

 الحالي اإلقامةعنوان 

 Current  Residentialش

Address 

 رقم البناية

 Bldg. No. 

 الشارع اسم

 Street    

 المدينة

 City   

 المنطقة

 Town   

 الدولة

 Country   

       

 يدي الحاليالعنوان البر
Current Mailing Address 

 ص. ب 

 P.O. Box 

 المدينة

 City   

 الرمز البريدي

  Zip Code 

    الدولة

Country    

   البريد االلكتروني

E-mail 

     
  

 الدائم في البلد االم اإلقامةعنوان 
Permanent Residential 

Address in Home Country 

رقم البناية 

Bldg. No. 

 الشارع اسم

Street 

 المدينة

 City   

 المنطقة

 Town   

 الدولة

 Country   

       

 العنوان البريدي الدائم
Permanent Mailing Address 

 ص. ب  

P.O Box 

 المدينة

 City      

 الرمز البريدي

  Zip Code 

 الدولة

Country 

 البريد االلكتروني

 E-mail 

     
 

 أرقام الهواتف

Tel. No. 

   Fax الفاكس  Business العمل  Home المنزل Mobileخلوي  

      

 اإلقامة

 Residency 
                       Non-Resident Citizen      □                مواطن غير مقيم                 Resident Citizen□         مواطن مقيم

 Resident-Non Citizen-Non      □    غير مواطن غير مقيم       Citizen Resident-Non□  غير مواطن مقيم 

 

 عنوان العمل

Work Address 

 Job Descriptionوصف العمل   Company Nameالشركة   اسم
  

رقم البناية 

Bldg. No. 

 الشارع اسم

 Street    

 المدينة

 City 

 المنطقة

  Town 

 الدولة

  Country 

     
 
 

 .دقة المعلومات الواردة أعالهتعهد بصحة وأ

                 I hereby certify that the above statements are true 

and correct. 

                                                                   :Dateالتاريخ:

                                 :Customer Signature: العميل  توقيع

                  

  

 

 

 

مسؤول حكومي رفيع المستوى  أوعسكري  أوقاٍض  أوحكومة  أومثل رئيس دولة  )دولة أجنبية أوالمملكة األردنية الهاشمية (شغلوا وظيفة عامة عليا في  أوهم األشخاص الذين يشغلون  PEP*تعريف 

 بين منهم.المقر أولى كحد أدنى والدرجة األالء األشخاص حتى لوكة للدولة و يشمل ذلك أقارب هؤكبار التنفيذيين في الشركات المم أوشخصية بارزة في حزب سياسي  أوكان سياسي بارز  أو
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 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 

         Customer Information – Corporates and Institutions   والمؤسسات شركاتلل –معلومات العميل 
 

 .Account No  رقم الحساب
 

 Registered Name in Arabic  المسجل باللغة العربية سماال
 

 Registered Name in English  المسجل باللغة االنجليزية سماال
 

 Commercial Name in Arabic  التجاري باللغة العربية سماال
 

 Commercial Name in English  التجاري باللغة االنجليزية سماال
 

 Legal Form  )الشكل القانوني(نوع الشركة 
 

 Country of Working Capital  مكان تشغيل رأس المال )البلد(
 

 .Registration No  رقم السجل التجاري
 

 Registration Date  تاريخ التسجيل
 

 Date of Incorporation  تاريخ تسجيل الشركة
 

 .License No  رقم رخصة المهن
 

 License Date  تاريخ رخصة المهن
 

 Type of Business  طبيعة النشاط
 

 Capital  رأس المال
 

 No. of Employees  عدد العاملين
 

 No. of Branches  عدد الفروع
 

 Sales Turnover (Annual Income)  (الدخل السنوي) حجم المبيعات
 

 ID Type  نوع الوثيقة 
 

 Company National ID  الرقم الوطني للشركة
 

 .Tax No  الرقم الضريبي
 

 Non-Resident Residency □ غير مقيم           Resident□ مقيم    اإلقامة
 

 Main Contact Person Name  الرئيسي االتصالمسؤول  اسم
 

 االتصاااالمساااؤول رقااام هااااتف 

 الرئيسي

 
Main Contact Person Tel. No. 

 

 المفوضين بالتوقيع اءاسم

 

Names of Authorized 

Signatories 

 

 

 

 
 

 معلومات إضافية
 

 
Additional Information 

 

أعضاء مجلس اإلدارة /هيئة  اءاسم

    مقاطع( 4المديرين )

Director Names (Full 

Name) 

 المركز الوظيفي

Position 

أحااد أقربائااه ماان الدرجااة  أوهاال العضااو 

 لى سياسي ؟واأل

Is the director or any of his/her 

first degree relatives a PEP?* 

إذا كان عميل لدى بنك اإلسكان ( قم الحساب ر

 )/ البنك األردني الكويتي

Client A/C No. (for Housing Bank 

or Jordan Kuwait Bank Clients) 

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  

  No  □  ال  Yes  □  نعم  
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 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 مقاطع( 4المدير العام ) اسم

General Manager’s Name 

(Full Name) 

 لى سياسي؟وأحد أقربائه من الدرجة األ أو مدير العامهل ال

is/her first degree relatives of hthe GM or any  Is

PEP?* a 

إذا كان عميل لدى بنك (حساب الرقم 

 )ياإلسكان / البنك األردني الكويت

Client A/C No. (for Housing 

Bank or Jordan Kuwait Bank 

Clients) 
 

 
  No  □  ال  Yes  □  نعم

 

 

 %75تزيد مساهمتهم عن  المساهمين / الشركاء الذين اءاسم

أكثر من راس المال، وللشركات غير المساهمة يرجى  وأ

 .استكمال البيانات أدناه لجميع الشركاء

If the customer is a public shareholding company, then please 

record only the names (in Arabic and English) of shareholders 

who own 10% or more of the company’s outstanding capital. 

If the customer is not a public shareholding company, then 

complete the following information for all partners. 

 مقاطع( 4المساهمين / الشركاء ) اءاسم

Shareholders/Partners Names 

(Full Name) 

 الجنسية

Nationality 

 نسبة المساهمة

Share Percent 

أحد أقربائه من الدرجة  أو اهممسهل ال

 لى سياسي ؟واأل

Is the shareholder/partner or 

any of his/her first degree 

relatives a PEP?* 

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   

 No  □  ال  Yes  □  نعم   
 

 

               Addresses and Contact Details                                                   االتصالبيانات ين وواالعن
 

 عنوان الشركة )المقر(

Company Address 

رقم البناية 

Bldg. No. 

 الشارع اسم

Street 

 المدينة

City 

 المنطقة

Town 

 الدولة

Country 

     
  

 العنوان البريدي

Mailing Address 

 ص. ب

P.O. Box 

 المدينة

City 

 الرمز البريدي

Zip Code 

 الدولة

Country 

 البريد االلكتروني

E-mail 

     

 أرقام الهواتف

Tel. No. 

  Fax الفاكس  Mobileالخلوي  Office   المكتب

   
 

 

 

 .FATCAالخاص بتطبيق تعليمات  W-8BEN-Eتعبئة نموذج   □

 

 
 

 

 .تعهد بصحة ودقة المعلومات الواردة أعالهأ

                 I hereby certify that the above statements are true 

and correct. 

                                                                   :Dateالتاريخ:

                                 :Customer Signature: العميل  توقيع

                  

  

 

 

 

مسؤول حكومي رفيع المستوى  أوعسكري  أوقاٍض  أوحكومة  أومثل رئيس دولة  )دولة أجنبية أوالمملكة األردنية الهاشمية (شغلوا وظيفة عامة عليا في  أوهم األشخاص الذين يشغلون  PEP*تعريف 

 بين منهم.المقر أولى كحد أدنى والدرجة األالء األشخاص حتى لوكة للدولة و يشمل ذلك أقارب هؤكبار التنفيذيين في الشركات المم أوشخصية بارزة في حزب سياسي  أوكان سياسي بارز  أو
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 راق املالية األردنيةو صندوق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األ
 

 
 

 

 للتجارة والتمويل صندوق بنك اإلسكان لدى لالكتتابالخاصة والعامة للشروط ي ـــق تكميلــملح
 (Foreign Account Tax Compliance Act) الشروط واألحكام الخاصة بقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

 
 للتجارة والتمويل انصندوق بنك اإلسك لدى لالكتتابللشروط الخاصة والعامة  اً هذه الشروط واألحكام جزءًا متمم تعتبر 

 .المدار من قبل بنك اإلسكان
 أو)الجــرين كــارد   األمريكيــةالخضــراء  اإلقامــةبطاقــة  أو األمريكيــةبأنــف  ــي حــال حصــولي سلــ  الجنســية  تعهــدن .1

 ـورًا وذلـك  كمبإخطـار  األمريكيـةأقمت  ي الواليات المتحـدة  أو األمريكيةأصبحت مكلفًا بد ع الضريبة إل  السلطات 
 .وتعديالتف FATCAألحكام القانون األميركي  الامتثا

بأنـف  ـي حـال إجـراء ت ييـر  ـي ملكيـة الشـركة وأدى هـذا الت ييـر إلـ  دخـول شـريك أميركـي  ـي الشـركة بحصـة  نتعهد .2
 وتعديالتف. FATCAألحكام القانون األميركي  امتثاال ورًا وذلك  كمبإخطار  رأسمالهامن  %11 زاو تتج أو ي او تس

ألحكـام  امتثـاال ـورًا وذلـك  كمي حال حدوث ت يير  ي كيان الشركة لتصبح شركة/ مؤسسة أميركية بإخطار بأنف   نتعهد .3
 وتعديالتف. FATCAالقانون األميركي 

 ــي حــال   ـوراً  يكملــد بهـاية المكتتــب االسـتثمار الوحــدات  بيــع كامـلب الصـندوق  مـدير اســتثمارالبنـك بصــفتف نقـر بحــق  .4
 .FATCAوالمنصوص سليها بالقانون األمريكي  كمة من قبلر ضنا تقديم الوثائق المطلوب

المنصـوص سليهـا بموجـب  أوالقيـام بحجـز النسـبة المفروضـة ب البنـك بصـفتف مـدير اسـتثمار الصـندوق نقر بحق   .5
لـدى البنـك بصـرل النعـر سـن نوسهـا وتكـون  ألي مـن حسـاباتي الـواردة   من المبـال FATCAمريكي )القانون األ

 ، وذلـك  ـي حـال ر ضـنا تقـديم الوثـائق المطلوبـة FATCAمريكـي )يكيـة محـددة بالقـانون األمر أمن مصادر دخـل 
، كمــا أننــا نخــول ونفــوت البنــك تفويضــًا مطلقــًا FATCAمــن قبــل البنــك والمنصــوص سليهــا بالقــانون األمريكــي 
 .األمريكيةبتحويل هذه المبال  المحجوزة إل  مصلحة الضرائب 

مصـاري  قـد نتكبـدها نتيجـة ألي اخــالل  أوتكـالي  و/ أوي خسـارة و/سـن أ ون مسـؤوالً نقـر ونوا ـق بـأن البنـك لـن يكـ .6
 بهذه الشروط واالحكام.

يحتفظ بحقف المطلق بتعديل هـذه الشـروط واألحكـام العامـة  ـي أي وقـت  االستثمارمدير البنك بصفتف بأن ونوا ق نقر  .7
 الت.منا بتلك التعدي قبوالً كم ونقر أن استمرارنا  ي تعاملنا مع

 

                 
 

 ............................................  :توقيع العميل   
 .........................................:       …التاريخ                                                         

 
 

 

 

 

http://jkb.com/index.php

