نموذج طلب أرباح األسهم النقدية
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك)
أرجــو اعتمــاد البيانــات البنكيــة والمعلومــات
الشــخصية المدونــة أدنــاه وتحويــل قيمــة أربــاح
األســهم الحاليــة و/أو المترصــدة لــي ســابق ًا إن
وجــدت ،كمــا يلــي:
***تعبئة جميع البنود الزامي
البيانات البنكية
االسم الكامل كما في وثيقة إثبات الشخصية
رقم وثيقة اثبات الشخصية
اسم الوصي ورقم الهوية
(في حال كان المساهم قاصر)
إسم المستفيد حسب الحساب البنكي

(باللغتين العربية واالنجليزية إذا كان الحساب البنكي
خارج فلسطين)

اسم البنك

Request for Payment of Cash Dividends Form
)Arab Palestinian Investment Company (APIC
Kindly use the personal and banking information
appearing below and transfer my current cash
dividends, or any available previous balance, if
any, as follows:
***Filling out all fields is mandatory

Banking Information
Full name as in ID/Passport
ID/Passport Number
Guardian name & ID number
)(for underage shareholders
Bank account beneficiary name

(In both Arabic and English if the bank account is
)out of Palestine

Bank name
Branch

الفرع
رقم الحساب
عملة الحساب
الدولة

Account #
Account currency
Country:
City

المدينة

IBAN

آيبان
سويفت كود
عنوان المراسلة

Swift Code
Mailing Address

ص.ب.

P.O. Box

الدولة

Country

المدينة

City

الشارع

Street

اسم /رقم المبنى
رمز بريدي

Building# / Name
Postal Code

الهاتف

Phone

الموبايل

Mobile

بريد الكتروني

E-mail

يصرح ويوافق المساهم على الشروط التالية:

The shareholder represents and agrees to the following terms

1.1بصحة المعلومات الواردة في هذا النموذج دون أي مسؤولية على أيبك.

;All information provided in this form is genuine, without any liability on APIC’s part

1.

2.2أفــوض أيبــك باعتمــاد بياناتــي المدونــة أعــاه لحيــن أن أقــوم بإعــام أيبــك خطيـ ًا بخــاف ذلــك،

APIC is authorized to adopt the above information until notified otherwise in writing,

2.

مــع العلــم أن تحديــث البيانــات قــد يســتغرق ثالثــة أيــام عمــل.
3.3يتحمــل المســاهم أي اقتطاعــات وعمــوالت ومصاريــف بنكيــة .كذلــك ،كــون عملــة األربــاح
هــي بالــدوالر األمريكــي ،فــي حالــة كــون عملــة الحســاب غيــر الــدوالر يتحمــل المســاهم فــروق
تحويــل عملــة.
4.4فــي حالــة عــدم تطابــق أو نقــص المعلومــات أعــاه مــع معلوماتــي لــدى البنــك ،يكــون أليبــك
الحــق بعــدم قبــول الطلــب دون أي إلــزام عليهــا بذلــك.

;understanding that updating the information may take three business days
The shareholder shall bear all bank deductions, commissions and fees. Also, FX
;applies to transfers not denominated in US Dollar currency
In the event it becomes apparent to APIC that the above information is incomplete
;application
I exonerate APIC from any liability arising out of any error or mistake relative to the
above information whether advertent or inadvertent, exonerating APIC from any

أعــاه وأعفيهــا مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت متعلقــة بهــذا النمــوذج .وأقــر بــأن الدفــع مــن

liability whatsoever. I hereby acknowledge that payment of the dividends using this

6.6للمســاهمين الشــركات ،يجـــب أن يتـــم إرفـــاق كتـــاب رســـمي يحمـــل ترويســـة الشـــركة
ومصادقـــة البنـــك علـــى صحـــة التوقيـــع للمفـــوض القانونـــي ومختومـــة بختـــم الشـــركة مــع

Company and ratifying the signature of the undersigned by a bank and stamped

7.7يجــب إرفــاق مــع هــذا الطلــب صــورة عــن وثيقــة إثبــات الشــخصية (هويــة /جــواز ســفر)،
الوكالة/الوصايــة أو ســند التفويــض مصدقــة حســب األصــول فــي فلســطين.

توقيع المساهم أو من يمثله
التاريخ
الرجاء تعبئة وتوقيع وارسال النموذج مع المرفقات المطلوبة الى عالقات
المساهمين في شركة أيبك عبر البريد االلكترونيfida@apic.com.jo :
أو على فاكس رقم+970 2 297 7044 :

5.

;mechanism discharges APIC from any future liability towards the undersigned
For corporate shareholders, an official request printed on the letterhead of the

ضــرورة إرفــاق صــورة عــن شــهادة تســجيل الشــركة التــي تبيــن المفــوض بالتوقيــع عنهــا.

4.

or contradictory, APIC has the right but not the obligation not to accept this

5.5أعفــي أيبــك مــن أي مســؤولية نتيجــة أي خطــأ مقصــود أو غيــر مقصــود فــي البيانــات المــوردة
خــال هــذه اآلليــة يعفــي شــركة أيبــك مــن أي مســؤولية مســتقبلية تجاهنــا.

3.

6.

with the Company’s Stamp in addition to enclosing a copy of the registration of the
;corporate shareholder showing the signatory will need to be enclosed
A copy of your ID/passport/proxy must be attached along with the duly legalized

7.

relevant POA, guardianship deed and authorization deed.

Shareholder’s signature or his/her proxy
Date
Please fill, sign and send this form along with required documents
to Shareholders’ Affairs at APIC by email to: fida@apic.com.jo
or by fax #: +970 2 297 7044

