
ةطلب نموذج  عیین-فتح حساب تداول أوراق مال   األشخاص الطب

  

قة:   اسم المستثمر حسب الوث
  اللقب:  العائلة:  اسم الجد: اسم األب: االسم األول:

  

   صفة المستثمر:
 I-عيشخص   )1 رقم ملح( عالقة ذو طرف -R  طب

S - 2 رقم ملح(مستخدم(  
 الدرجة وأقارهم من الموظفینو المدراء العامین و  مدیرنال هیئةو  دارةاإل مجلس أعضاء
ة المفوضین لدو ، األولى   .الهیئة أو البورصة أو العضو الشر

P- اً  معرضین أشخاص اس   )3 رقم ملح(للمخاطر  س
ة إدارة موافقة على الحصول فیجب P نوع من الحساب ان إذا(  قبل العضو الشر

  .)الحساب فتح
ة:   معلومات شخص

ة: ات الشخص قة إث   المستثمر:رقم  رقم حساب التداول:  رقم وث
ة: انتارخ الجنس الد:وم ر                    الجنس:  الم   أنثى ذ

  :عنوان المراسلة
  إیجار ملك               ص ب:                  رقم المبنى: اسم المبنى:

  المدینة: البلدة: الحي: الشارع:
: الفاكس: المحمول:  الهاتف:                           الرمز البرد

  الدولة: البرد اإللكتروني:
  

ن:   العنوان الدائم: عنوان الس
م: الخارج إن وجد:  ال  نعممق ان اإلقامة    رقم جواز السفر (لغیر الفلسطیني):  م

ًا  ن الرجوع إلیها:البنوك التي یتعامل معها المستثمر محل م ًا و   ودول
  : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:
  : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:
  : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:

انات ات المفتوحة ب ة:ب الحسا ة شرع   وال
ة ( ال   نعم هل المستثمر قاصر  انت اإلجا قتهبإذا  ر اسم الولي ورقم وث   )5وتعبئة الملح رقم  نعم یرجى ذ

قة  اسم الولي: اترقم وث ة: إث   الشخص
انات ات المفتوحة ب الة ب الحسا ةو ة عدل ة شرع   :أو وص

ة   الة أو حجة وصا موجب سند و ة بنعم یرجى( ال   نعم تم فتح الحساب  انت اإلجا ر إذا  قته ذ یل/ الوصي ورقم وث   )5تعبئة الملح رقم و  اسم الو
یل/ الوصي: قة  اسم الو ة: رقم وث ات الشخص   إث

  

ع المستثمر   توق
  
  

یل/ الوصي ع الولي/ الو   توق
خ:      /      /          20التار

  

 .ة افة صفحات االتفاق ة العضو على   تصادق الشر

 قة من أكثر وجود حال في ة منح یتم فانه الواحد للعمیل وث قة األول ة للوث  .الفلسطین
   .ة سارة المفعول لفتح الحساب ات شخص قة إث د البورصة بوث  یجب تزو

 ع انات جم ارة والحقول الب فائها عدم حال في التداول حساب تفعیل یتم ولن إج ة ، وٕاالاست تا ارة (البند یرجى    .)نطبی ال ع
 ة ملة والمالح االتفاق عي للشخص التداول حساب فتح لطلب م  .الطب
  ةیرف مع ة  االتفاق ة العضو مختومة مصادقة و صور عن الوثائ التال ارة (صورة طب األصل):من الشر  ع

قة  اتوث القسم)  إث مین (تصرح مشفوع  الة)/ حلف  ان الحساب بو ة مصادقة حسب األصول (إذا  الت الرسم ة للمستثمر/ التو ال یتعد تارخ إصداره الشخص
اة في حال مر على تارخ شهر واحد  عزله وما زال على قید الح ل لم  یل أن المو ه الو موج مین الساب أكثر من  إصدارقر  الة أو حلف ال ات  /عامالو قة إث وث

الة)/  ان الحساب بو یل (إذا  ة للو ة للوصي (إالشخص ات الشخص قة إث ان الموقع على الحساب هو الوصي/ وث ة إذا  ة)/ حجة الوصا ان الحساب بوصا ي فذا 
اً  ع من قبل احد المصارف المرخصة. حالة عدم حضور المستثمر شخص   یتم المصادقة على التوق
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ات التعرف على المستثمر:   متطل
قة:         قة:إصدارتارخ  نوع الوث قة الوث   اإلصدار:بلد  : تارخ انتهاء الوث

ات أخر المؤهل العلمي:   عدد أفراد األسرة للمستثمر:       ال                :            نعم (حددها): جنس
ة:الحالة اسم الزوج/الزوجة:   اسم األم: أرمل   مطل    متزوجأعزب  االجتماع

  

و 
لسن
ل ا
دخ
ال

  

  حددها أخر     ةـطالب/    /ـةموظف أعمالرجل/ سیدةالمهنة:  دوالر 2000أقل من
ومي         قطاع العمل:  دوالر 5000 -2000 :   خاصح   النشا االقتصاد
فة: جهة العمل:  دوالر 10,000 –5000   الوظ

السنوات):  اإللكتروني:العملبرد  دوالر 25,000 - 10,000   مدة الخدمة (
 :العمل فاكس :العملهاتف  دوالر 50,000- 25,000
  :العمل دولة :العملمدینة  دوالر 50,000أكثر من

  

ط للمستثمر:           الید       برد     برد إلكتروني     فاكس     هاتفطرقة إخطار الوس
ة: األوراق المال   معرفة خبیر   یدةمعرفة ج    قلیلة معرفةال یوجد معرفة درجة معرفة المستثمر بنشا االستثمار 

الت  الغرض من فتح الحساب واألهداف االستثمارة:      ل األجل        تحو   ):حددها(أخر   مضارة    طو
ات المتوقعة على الحساب ومداها الزمني  :حجم العمل

ل)االإدارة ًا (دینار/دوالر/ ش ة غیر المتداولة محل عمالت أجنب       ال                          :نعم (حددها):ستثمارات 
ة حساب التداول: في مصدر تغذ شف الحساب: ):حددها(أخرراتب وظ     رع سنو                شهر  إرسال 

 دول یتوقع إصدار حواالت إلیها:  دول یتوقع ورود حواالت منها: 
  

ط لد قبل من تداولحسابفتحتمهل  ال          نعم       ؟خرآ وس
ةانتإذا قة الحساب فتح تم ، هلنعماإلجا ؟ بوث  ال          نعم أخر
ةانتإذا رنعماإلجا قة نوع ،وأرف اذ                                                        :ورقمها                            :         الوث

  

ام     نعمنترنت:                        التداول عبر اال ه الق ة المستثمر عل موجب إجراءات الخدمة)ال       ( في حال رغ   التسجیل اإللكتروني 
موجب إجراءات الخدمة)    نعماالستعالم عن الرصید عبر االنترنت:           التسجیل اإللكتروني  ام  ه الق ة المستثمر عل   ال       ( في حال رغ

ط:       رسائل قصیرة مقدمة من  موجب إجراءات الخدمة)ال     نعم       قبل الوس التسجیل اإللكتروني  ام  ه الق ة المستثمر عل   ( في حال رغ
  

لي  إقرار وتعهد: ة تؤول لي/لمو ة األوراق المال انات الواردة أعاله وان ملك صحة الب قي لكافة التعامالت أنا الموقع أدناه أتعهد  ًا وأنني/ أنه المستفید الوحید الحق شخص
ة....................................... ة والحواالت التي ترد في حساب شر ة اإلیداعات النقد ةالمبرمة على الحساب وأتحمل مسؤول ما لألوراق المال أن أ.  قوم أتعهد 

م عم التعامالتاإلفصاح عن  ه. يلي أو عالقتح موج ة الصادرة  ة والتشرعات الثانو ة وفقًا لقانون األوراق المال ة فتح الحساب  الشر ع اتفاق قراءة وفهم وتوق ما أقر 
دوأتعهد  ما وأتعهد بتزو ما جاء فیها،  ة فتح الحساب والتزم  اتفاق ام المتعلقة  ع الشرو واألح ما ورد فیها، وقد اطلعت على جم طرأ على لا االلتزام  أ تغییر  ة  شر

انات. ة في حال حدوث أ تغییر أو عدم دقة هذه الب ة على الشر انات والمعلومات الواردة أعاله دون مسؤول     الب
  

ع المستثمر   توق
  
  
  

یل/ الوصي ع الولي/ الو   توق
خ:      /      /          20التار

ط:   الستخدام الوس
ع الموظف المسئول:   اسم وتوق

  
  

ة العضو  ختم الشر
  20التارخ:      /      /     

  

: ة أكثر من       المالح عتبر طرف ذو عالقة أو مالك نس ة مدرجة الرجاء تعبئة ملح رقم ( %10في حال أن المستثمر عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو    ). 1في شر
عمل أو مفوض لدفي حال أن المستثمر أو أ من أقارب الدرجة األولى أو المفوضین على  ة الحساب  ة ملح رقم ( الشر  ). 2العضو، البورصة أو الهیئة الرجاء تع

ًا للمخاطر الرجاء تعبئة ملح رقم ( اس  ). 3في حال أن المستثمر من ضمن األشخاص المعرضین س

ة حمل المستثمر أن حال في ة، الجنس م أو األمر ا في مق ل أ خاضع أو أمر ي الضرائب لنظام ش  ).4( رقم الملح تعبئة الرجاء األمر

ع أن حال في موجب التوق ة قد تم  ة على االتفاق ة الشرع ةالأو  الوال ة وصا ةأو  الشرع الة العدل  ).5( رقم الملح تعبئة الرجاء الو
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ة فتح حساب تداول   اتفاق

ل من:    2017إنه في یوم ________________ المواف    /     /    تم االتفاق بین 
 

ة أوًال: ة المتحدة لألوراق المال ص هیئة سوق رأس المال رقم  الشر والكائن  2017لسنة  PCMA/USC/1ترخ
ة" أو  .فلسطین -مدینة البیرة  -شارع المدائن  –عمارة مسروجي مقرها في  شار إلیها في هذا العقد بـ "الشر و

  األول". "الفر
  

ًا: ة/ _____________________________________/ة السید ثان  __________/الساده أو الشر
قاً لنموذج اناته فتح (ط ه في هذا العقد بـ "المستثمر" أو "الف الحساب) والموضح ب شار إل  رفي صدر هذا العقد، و

  الثاني".

  تمهید

ة. وحیث أن المستثمر  حیث أن الفر مزاولة نشا الوساطة المال ات المرخص لها   فرال –األول من الشر
ة بواسطة الفر األول  -الثاني ة التيواالستفادة میرغب في التعامل في األوراق المال قدمها  ن الخدمات اإلضاف
  .األول الفر

أهلیتهما وصالحیتهما إلبرام هذا العقد، واتفقا على ما یلي:   وحیث أقر الفرقان 

  البند األول "مقدمة"

ة الواردة في النماذج المرفقة والمرفقات مع هذا  .1 ة والتكمیل ل من التمهید الساب والمعلومات الشخص عتبر 
عض.العقد جزأ ال  عضهما ال مالن    یتجزأ منه و

افة  .2 مات المعمول بها في بورصة فلسطین و ة الشرو التي تتطلبها األنظمة والتعل تتضمن هذه االتفاق
  الجهات ذات العالقة.

ة  .3 ع األوراق المال ات شراء و موجبها یتم تنفیذ عمل ة على أطراف التعاقد واألسس التي  تشتمل هذه االتفاق
أ طرقة أخر وتثبیتها ف ا أو  ه لد  ي سجالت البورصة إلكترون   البورصة. قتضیها نظام التداول المعمول 

ع وشراء  .4 ات ب ة أثمان عمل ة أسس تسو ةتنظم هذه االتفاق   ة.المنفذة حسب أنظمة البورص األوراق المال
ة مع ما ورد في القوانین واألنظمة السارة .5 صوص في فلسطین تطب ن عند تعارض أ بند في هذه االتفاق

ة في  ماته على بنود هذه االتفاق ام أنظمة البورصة وتعل ل خاص تتقدم أح ش القوانین واألنظمة السارة، و
.   التطبی

ذلك على  .6 م  سر هذا الح قرأ معها. و ة و عتبر طلب فتح حساب التداول جزءا ال یتجزأ من هذه االتفاق
ة.  هذه المقدمة لالتفاق
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ةلثاني "البند ا األوراق المال   "أسس التعامل 

األوراق  التعامل  ة العضو  ة العضو) مع الفر الثاني (المستثمر) على أن تقوم الشر اتف الفر األول (الشر
ة: ة عن الفر الثاني وفقا لألسس والشرو التال ا عا وشراء ن ة ب   المال

ا .1 ة الفر األول ح التعامل  ة عن الفر الثاني وف تمنح هذه االتفاق ا عا وشراء ن ة ب ألوراق المال
ة على اختالف أنواعها (فاكس، تلكس، برد اإللكتروني) المقدمة منه وفقا  ة و/أو الخط ضات الهاتف التفو
ضاته  ام الفر األول بتسجیل تفو عتبر الفر الثاني موافقا على ق لألنظمة المعمول بها لد البورصة. و

  ة.الهاتف
ع المعلومات  .2 ما وتعتبر جم ة ملزمة للفر الثاني   ضات الخط ع الشرو المحددة والواردة في التفو تعتبر جم

حة تم اطالعه علیها.    الواردة فیها صح
ة العضو والتزاماته  .3 ة، الفر األول إجراء المقاصة بین حقوق الشر موجب هذه االتفاق فوض الفر الثاني، 

صحة هذا التفوض و/أو الرجوع دون حاجة أل  الطعن  سقط الفر الثاني حقه  تفوض خطي آخر. و
  عنه دون موافقة الفر األول. 

ة عل .4 افة االلتزامات المترت ام الفر األول هیتعهد الفر الثاني بتسدید وتنفیذ  ضاته  نتیجة ق بتنفیذ تفو
ه وغیر قابل للطعن، وفي حالة تخلفه أو تأخره عن التنفیذ فانه ضا ال رجعة ف ة إقرارا وتفو ة أو الخط  الهاتف

ة ال تتجاوز  ) من تارخ االستحقاق وحتى السداد %9(من ح الفر األول فرض فائدة على العمیل بنس
  التام.

ع  .5 افة مستحقات الفر الثاني، الناتجة عن ب ةیلتزم الفر األول بتسدید  ك ، و أوراقه المال ذلك بواسطة ش
ة. موجب حوالة مصرف   صرف للمستفید األول أو 

ة أعمال أو تصرفات  .6 أ امه  ه في حال ق ة عل ة المترت ة والمال ة القانون امل المسؤول یتحمل الفر األول 
لتزم بإجراء في حساب الف ما و ة.  موجب هذه االتفاق ضات الممنوحة له  صورة ال تتف والتفو ر الثاني 

  التعدیل المطلوب على الحساب حال اكتشاف هذه األعمال أو التصرفات.
ة عن أ تغییر أو انخفاض في أسعار األوراق  .7 ة أو قانون ة أو مال ة واقع ة مسؤول ال یتحمل الفر األول أ

ان.المال   ة أل سبب 
مات المعمول بها لد بورصة فلسطین. .8 ام القوانین واألنظمة والتعل أح  یلتزم الفرقان 

ة. .9 اللغة العر عتمد النص  اللغة االنجلیزة  ة و النص  اللغة العر   في حال وجود خالف بین النص 

  "التزامات الفر األولالبند الثالث "

م الخد مات واألنظمة المعمول بها في یلتزم الفر األول بتقد ما ال یتعارض مع التعل ة للفر الثاني  مات المال
التالي: لتزم  ما و   بورصة فلسطین، 

عتمد هذا الرقم  .1 حیث  ل وتخصص رقم مرجعي له،  ز اإلیداع والتحو تعرف الفر الثاني على نظام مر
األوراق  ات التداول  ع عمل ة المنفذة لصالح الفر الثاني.من قبل الفر األول في جم   المال
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عا و/أو شراء مع إعالم الفر الثاني بتفاصیل  .2 مات المنفذة لصالح الفر الثاني ب التعل إصدار فواتیر 
ه خالل مدة أقصاها  ات المنفذة لحسا  ساعة من التنفیذ. 24العمل

الف .3 االستناد إلى القو بذل أقصى جهد للحفا على سرة المعلومات والمستندات الخاصة  انین ر الثاني 
 واألنظمة السارة المفعول. 

  تجنب تضارب المصالح في تنفیذ أ من أوامر الطرف الثاني. .4
حیث یبین  .5 ل مستمر من واقع األنظمة المعمول بها،  ش شف حساب للفر الثاني الذ یتعامل معه  إعداد 

ات الفر  ات حر ة الحساب والرصید.أما إث ل غیر الكشف حر ش  الثاني الذ یتعامل لمرة واحدة فقط أو 
عا أو شراء. ات ذمم العمالء المتفرقة ب  مستمر، فیتم من خالل حسا

ات .6 ة هذه الحسا ات الفر الثاني وحر حة بخصوص حسا ة وصح ات الفر األول نهائ  تعتبر قیود وحسا

عة عمل الفر األول  .7 ة أخر تنسجم مع طب ل منفرد مع الفر أ خدمات إضاف ش یتم االتفاق علیها 
  الثاني.

ع "   الثاني"التزامات الفر البند الرا

ة األمر أو أن یتم  .1 األمر متى صدر منه أو من صاحب الصفة في تمثیله إلى أن تنتهي مدة صالح یلتزم 
 إخطار الطرف األول بإلغائه قبل التنفیذ.

ما .2 ة  ع والشراء الخط ضات الب عبئ تفو أسرع وقت م أن  ة المقدمة منه و ضات الهاتف ن.یتناسب مع التفو  م

ع والشراء المعتمدة من قبل الفر األول والمتفقة  .3 ة) ألوامر الب ضات ( الخط التفو أن یزود الفر األول 
  مع نظام التداول.

ما فیها  .4 ة تغیرات تحدث في معلومات فتح الحساب  أ ا  وضین العنوان والمفأن یبلغ الفر األول خط
ة بهذا التغییر. غ الشر ة عدم تبل تحمل مسؤول ع، و   التوق

سداد .5 ة  صافي یلتزم  مة األوراق المال ع والشراء ق ه بواسطة الفر األول مع ج الناتجة عن الب ع لحسا م
مات الصادرة عن هیئة سوق رأوالمصارف المتف علیها العموالت مال بخصوص س ال، وذلك استناداً إلى التعل

ة.   تسدید االلتزامات المال

ة عموالت تقرها البورصة لقاء الخدمات  .6 یلتزم بتسدید الرسوم والعموالت المعتمدة من بورصة فلسطین وأ
 المقدمة.

ة وعلى مسؤولیته. .7 حة و قانون ة و صح أن المستندات والمعلومات المقدمة منه للطرف األول شرع  قر 

أنه هو المالك األصلي والمستفید الوحید من الحساب  قر الفر الثاني أو .8 من هو صاحب الصفة في تمثیله 
ة قد  انات إضاف ة ب أ موافاة الطرف األول  لتزم  ما و ع مصادر أمواله هي مصادر مشروعة  أن جم و

ة وذلك استنادا إلى قانون  افتطلب منه لتحدید مصادر األموال المستثمرة في شراء األوراق المال حة غسیل م
 األموال.

عا  .9 عتبر توق عه على أ صفحة منها  ة مؤلفة من عدة صفحات، وان توق ان هذه االتفاق قر الفر الثاني 
ع علیها. ات أ صفحة منها بداعي عدم التوق محتو لتزم عدم الطعن  ع الصفحات و   على جم
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ع  .10 ة العضو وفواتیر الشراء والب شوفات الشر م  قوم بتسل ة). وان تعتأن  استالمها واعتمادها (النسخة الثان بر 
ة. حة ونهائ  صح

ات التداول الخاملة، وتقاضي العموالت مقابل إعادة  .11 ح البورصة في شطب/إغالق حسا قر الفر الثاني 
ة  متلك أ ات. (الحساب الخامل: الحساب الذ ال  ةتفعیل هذه الحسا امل  أوراق مال ه عام  ومضى عل

ات لصالحه)دون تن ة حر  .فیذ أ

دل الخدماتالبند الخامس "   "عموالت التداول و

ة عمولة ضمن  .1 ع وشراء األوراق المال یتقاضى الفر األول من الفر الثاني لقاء خدمات تنفیذ أوامر ب
الت تطرأ علیها. مات المعمول بها وأ تعد   الحدود التي تقرها األنظمة والتعل

ة یتقاضى الفر األول ب .2 عة الخدمات اإلضاف ما یتناسب وطب ة یتف علیها بین الفرقین  دل خدمات إضاف
الت تطرأ علیها. ة تعد مات المعمول بها وأ ما ال یتعارض مع األنظمة والتعل ة و   المطلو

ة الخالفاتالبند السادس "ت   "سو

ة خالفات  م هو السبیل الوحید لحل أ ه أن التح ة أو تفسیرها، تنشأ عن تطبی هذه االتفاقمن المفهوم والمتف عل
اللغة  ان الذ یختاره الفرقین  و م في الم م یختاره الفرقان حینها، على أن یتم التح م من خالل مح ون التح و

ة. قه على هذه االتفاق ون القانون الفلسطیني هو القانون الذ یجب تطب ة، على أن   العر

عالبند    د""نسخ العق السا

موجبها. ل طرف نسخة منها للعمل    حرر هذا العقد من نسختین بید 
ما بین الطرفین حسب األصول ة ف ع االتفاق    .وفقا لهذه الشرو أعاله، فقد تم توق

 

 الفر األول
ة ة المتحدة لألوراق المال   الشر

   الفر الثاني
یل/الوصي)   (المستثمر/المفوض/الو

 
  

__________________________  
ع   الختم والتوق

  
  

___________________________  
ع   الختم والتوق

  

rana.jasser
Text Box
 Sign here



rana.jasser
Text Box
 Sign here


	حساب
	حساب1
	حساب4
	حساب5
	حساب2
	حساب3



