
نموذج التعرف على هوية العميل/ شركات أو مؤسسات

Corporate or Establishment KYC

معلومات الشركة/ المؤسسة
Company \ Establishment Information

رقم المكتب
Office Number

إسم الشارع
Street Name

المنطقة
District

الدولة
Country

رقم البناية
Building Number

 
أقرب معلم بارز

Nearest Landmark

المدينة
City

هاتف أرضي
Landline Number

عنوان مقر الشركة/ المؤسسة في ا�ردن
Company / Establishment Permanent Address in Jordan

ا�سم بالعربية
Name in Arabic

ا�سم با�نجليزية
Name in English

ا�سم التجاري
Commercial Name

الشكل القانوني
Legal Form

جنسية الشركة
Company’s Nationality

تصنيف الشركة ا�جنبية
Company Type Foreign

الرقم الضريبي
Tax Number

رقم السجل التجاري
Certificate of Registration No.

جهة التسجيل
Place of Registration 

رقم رخصة المهن
Municipality License No.

تاريخ إنتهاء رخصة المهن
Municipality License Exp. Date

الدخل السنوي
Annual Income

الرقم الوطني للمنشأة
Company’s National Number

تضامن
Joint Liability

أخرى
............................................................................................................................................................................................................................................................ :Other

 ذات مسؤولية محدودة
Limited Liability

توصية بسيطة
Limited Partnership

مؤسسة فردية
Establishment

أجنبيــة عاملــة في ا�ردن
Foreign Operating in Jordan

أجنبيــة غيــر عاملــة في ا�ردن
Foreign  non-Operating in Jordan

مساهمة عامة
Public Shareholding

مساهمة خاصة
Private Shareholding

رقم التسجيل
Registration Number

تاريخ التسجيل
Date of Registration

بلد التسجيل
Country of Registration

تاريخ إصدار رخصة المهن
Municipality License Issue Date

رأس المال الُمصرح به
Company’s Registered Capital

حجم ا�يرادات السنوي
Annual Revenue 

الفرع
..........................................................................................:Branch

الفــرع مقــدم الخدمــة
............................................................................:Branch Providing the Service

التاريخ
...............................................................................................:Date

رقم العميل
:Customer Number

دولة ا�قامة
Country of Residence



رقم الموبايل
Mobile Number

صندوق البريد
P.O Box

الموقع ا�لكتروني
Website

رقم فاكس
Fax Number

الرمز البريدي 
Postal Code

البريد ا�لكتروني
Email Address

الغايات التي تمارسها الشركة/ المؤسسة
Company / Establishment Nature of Business

الشركاء أو المساهمين الذين يملكون (10%) أو أكثر من أسهم الشركة
List of Partners or Shareholders who own (10%) or more from the Company’s Capital

إسم الشريك أو المساهم (٤ مقاطع)
Name of Partner or Shareholder (4 Parts)

نسبة الشراكة/ المساهمة
Ownership Percentage

(KYC) هل تم الحصول على نموذج

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

رقم الموبايل
Mobile Number

صندوق البريد
P.O Box

الموقع ا�لكتروني
Website

رقم فاكس
Fax Number

الرمز البريدي 
Postal Code

البريد ا�لكتروني
Email Address

عنوان مقر الشركة/ المؤسسة في البلد ا�م للشركات ا�جنبية
Company / Establishment Permanent Address in Country of Registration for Foreign Companies

رقم المكتب
Office Number

إسم الشارع
Street Name

المنطقة
District

الدولة
Country

رقم البناية
Building Number

 
أقرب معلم بارز

Nearest Landmark

المدينة
City

هاتف أرضي
Landline Number



المفوضين بالتوقيع عن الشركة/ المؤسسة
 Company / Establishment Authorized Signatories

إســم مديــر عــام الشركــة (٤ مقاطع)
General Manager Name (4 Parts)

(KYC) هل تم الحصول على نموذج

الشركات التابعة والفروع الخارجية (إن وجدت)
Subsidiary Companies & Foreign Branches (If Any)

الدولة التي تتواجد بها
Operating Address

أعضاء مجلس ا�دارة / هيئة المديرين / مجلس ا�وصياء
Board of Director’s / Executive’s / Trustee’s Members

ا�سم (٤ مقاطع)
Full Name (4 Parts)

المركز الوظيفي
Job Position/Title

(KYC) هل تم الحصول على نموذج

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

ا�سم (٤ مقاطع)
Full Name (4 Parts)

(KYC) هل تم الحصول على نموذج

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال



العالقة مع البنك
Relationship with the Bank

كتاب تفويض
Authorization Letter

وكالة
Power of attorney

ال يوجد
Non

طبيعة العالقة بين الطرفين
Nature of Relationship

الغاية من التعامل مع البنك
Purpose of  Relationship

المستفيد الحقيقي من الحساب
Beneficial Owner

إدارة الحساب لشخص آخر من خالل
Other Person Manages  the Account By

إسم الشخص الذي سيدير الحساب
Name of Person Managing  the Account

نوع الوكالة أو التفويض
Type of Power of Attorney or Authorization

تاريخ ا�صدار 
Issue Date

بلد ا�صدار 
Country of Issuance

وكالة بنكية
Banking Power of Attorney

وكالة عدلية
Legal Power of attorney

كتاب تفويض
Authorization Letter

تاريخ ا�نتهاء
Expiry Date

رقم الوكالة أو التفويض
Power of Attorney or Authorization No.

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

حجم النشاط الدائن المتوقع شهري¾
Expected Monthly Credit Turnover

ا�يداعات النقدية المتوقعة شهري¾
 Expected Monthly Cash Deposits

الشيكات المودعة المتوقعة شهري¾
Expected Monthly Check Deposits

الحواالت الصادرة المتوقعة شهري¾
Expected Monthly Outward Transfers

بلد المستفيد
Beneficiary Country

الحواالت الواردة المتوقعة شهري¾
Expected Monthly Inward Transfers

بلد المرسل
Sender Country

حركات أخرى (دائنة ومدينة)
Other Transactions (Credit and Debit)

عدد الحركات
No. of Transactions

القيمة بالدينار ا�ردني
Amount (JOD)

قانون ا�متثال الضريبي للحسابات ا�جنبية
FATCA

هل تأسست الشركة او انشئت بموجب قانون الواليات المتحدة ا�مريكية؟
Does the entity incorporated under the Law of the United States

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال

هل يوجد مساهمين من الجنسية ا�مريكية (شخص/كيان) يمتلك ١٠٪ أو اكثر من رأس المال؟
Are there shareholders of US citizenship (Person/Entity) who owns %10 or more from the company’s capital

هل عنوان االقامة او المراسالت البريدية للشركة في الواليات المتحدة ا�مريكية؟
Is the residence address or postal correspondence of the company in the United States

هل رقم الهاتف للشركة بالواليات المتحدة ا�مريكية / مفتاح الدولة (+٠٠١/١)؟
Is the phone number of the company in the United States / Country Code (001/1+)

هل يوجد أوامر دفع ثابتة لتحويل مبالغ لحسابات ضمن الواليات المتحدة ا�مريكية؟
Are there standing orders for the company to transfer funds to accounts within the United States

هل يوجد وكالة أو تفويض بالتوقيع على الحساب ممنوحة لشخص يمتلك الجنسية ا�مريكية؟
Is there a power of attorney or an authorization letter to a person holds US Citizenship



نقر بصحة البيانات الواردة أعاله، كما نتعهد بالتصريح عن المستفيد الحقيقي �ية عملية تتم من خالل حسابات الشركة/ المؤسسة لديكم، ونتعهد أيض¾ 
بتحديث كافة البيانات الخاصة بالشركة/ المؤسسة أو الشركاء/ المساهمين أو هيئة المديرين أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة/ المؤسسة فور حدوث 

أية تغييرات جوهرية فيها، أو عند طلب البنك منا ذلك. 

We hereby confirm the accuracy of the above information and we undertake to declare the UBO for any transaction performed through our Company 
\ Establishment accounts with you. Furthermore we undertake to promptly update the data related to the Company\ Establishment, Partners \ 
Shareholders \ Executives or Authorized Signatories and to inform JKB in the event of any changes to the information provided hereinabove, or when 
JKB asks for that.

ا�سم 
......................................................................................:Name

التاريخ
....................................................................:Date

التوقيع
......................................................................................:Signature

ا�سم 
......................................................................................:Name

التوقيع
......................................................................................:Signature

ا�سم 
......................................................................................:Name

التوقيع
......................................................................................:Signature

ا�سم 
......................................................................................:Name

التوقيع
......................................................................................:Signature

ا�سم 
......................................................................................:Name

التوقيع
......................................................................................:Signature

�ستعمال البنك فقط
For Bank Use Only

�ستعمال الفرع

�ستعمال دائرة مركزية عمليات الحسابات وبيانات العمالء

تم اعتماد الطلب من قبل المسؤول:تمت مراجعة الطلب من قبل الموظف:

تم اعتماد الطلب من قبل المسؤول:تم إدخال الطلب من قبل الموظف:

ا�سم:ا�سم:

التوقيع:التوقيع:

ا�سم:ا�سم:

التوقيع:التوقيع:

العمالء السياسيين ممثلي المخاطر
PEP`s

هل يعتبر احد المفوضين بالتوقيع او اعضاء الهيئة االدارية او الشركاء
(الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن ١٠٪ او اكثر) من العمالء السياسيين ذوي المخاطر المرتفعة

Is any of the Authorized Signatories / Executive Directors / Shareholders
(Who owns 10% or more) considered to be a Politically Exposed Person

هل تم الحصول على نموذج اعرف عميلك للعمالء السياسيين ذوي المخاطر المرتفعة

Yes / نعمNo / ال

Yes / نعمNo / ال


