اتفاقية فتح حساب تداول
إنه في يوم ________________ الموافق

/

/

تم االتفاق بين كل من:

أوالً:
سوق
رأس المال رقم ( )PCMA/WSC/6لسنة  2016والكائن مقرها في غزة ،شارع عمر المختار ،برج بنك فلسطين الطابق التاسع.
شركة الوساطة لألوراق المالية م.خ.م ترخيص هيئة
ويمثلها في هذا االتفاق السيد  /صادق رياض صادق فروانه

بصفته :المدير العام

ويشار إليها في هذا العقد بـ "الشركة" أو "الفريق األول".

ثانياً:

السيد/الساده أو الشركة( _____________________________________ /طبقاً لنموذج فتح الحساب) والموضح بياناته في صدر هذا العقد ،ويشار إليه في هذا العقد بـ "المستثمر" أو

"الفريق الثاني".

تمهيد

حيث أن الفريق األول من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية .وحيث أن المستثمر – الفريق الثاني -يرغب في التعامل في األوراق المالية بواسطة الفريق األول واالستفادة من
الخدمات اإلضافية التي يقدمها الفريق األول.

وحيث أقر الفريقان بأهليتهما وصالحيتهما إلبرام هذا العقد ،واتفقا على ما يلي:

البند األول "مقدمة"
.1

.2
.3
.4

.5

.6

يعتبر كل من التمهيد السابق والمعلومات الشخصية والتكميلية الواردة في النماذج المرفقة والمرفقات مع هذا العقد ج أز ال يتج أز منه ويكمالن بعضهما البعض.

تتضمن هذه االتفاقية الشروط التي تتطلبها األنظمة والتعليمات المعمول بها في بورصة فلسطين وكافة الجهات ذات العالقة.

تشتمل هذه االتفاقية على أطراف التعاقد واألسس التي بموجبها يتم تنفيذ عمليات شراء وبيع األوراق المالية وتثبيتها في سجالت البورصة إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى يقتضيها نظام

التداول المعمول به لدى البورصة.

تنظم هذه االتفاقية أسس تسوية أثمان عمليات بيع وشراء األوراق المالية المنفذة حسب أنظمة البورصة.

عند تعارض أي بند في هذه االتفاقية مع ما ورد في القوانين واألنظمة السارية في فلسطين تطبق نصوص القوانين واألنظمة السارية ،وبشكل خاص تتقدم أحكام أنظمة البورصة وتعليماته

على بنود هذه االتفاقية في التطبيق.

يعتبر طلب فتح حساب التداول جزءا ال يتج أز من هذه االتفاقية ويق أر معها .ويسري هذا الحكم كذلك على هذه المقدمة لالتفاقية.

البند الثاني "أسس التعامل باألوراق المالية"
اتفق الفريق األول (الشركة العضو) مع الفريق الثاني (المستثمر) عل ى أن تقوم الشركة العضو بالتعامل باألوراق المالية بيعا وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفقا لألسس والشروط التالية:
.1

تمنح هذه االتفاقية الفريق األول حق التعامل باألوراق المالية بيعا وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفق التفويضات الهاتفية و/أو الخطية على اختالف أنواعها (فاكس ،تلكس ،بريد اإللكتروني)

.2

تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويضات الخطية ملزمة للفريق الثاني كما وتعتبر جميع المعلومات الواردة فيها صحيحة تم اطالعه عليها.

.3

المقدمة منه وفقا لألنظمة المعمول بها لدى البورصة .ويعتبر الفريق الثاني موافقا على قيام الفريق األول بتسجيل تفويضاته الهاتفية.

يفوض الفريق الثاني ،بموجب هذه االتفاقية ،الفريق األول إجراء المقاصة بين حقوق الشركة العضو والتزاماته دون حاجة ألي تفويض خطي آخر .ويسقط الفريق الثاني حقه بالطعن بصحة
هذا التفويض و/أو الرجوع عنه دون موافقة الفريق األول.

.4

يتعهد الفريق الثاني بتسديد وتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عليه نتيجة قيام الفريق األول بتنفيذ تفويضاته الهاتفية أو الخطية إق ار ار وتفويضا ال رجعة فيه وغير قابل للطعن ،وفي حالة تخلفه

.5

يلتزم الفريق األول بتسديد كافة مستحقات الفريق الثاني ،الناتجة عن بيع أوراقه المالية ،وذلك بواسطة شيك يصرف للمستفيد األول أو بموجب حوالة مصرفية.

.6

يتحمل الفريق األول كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة عليه في حال قيامه بأية أعمال أو تصرفات في حساب الفريق الثاني بصورة ال تتفق والتفويضات الممنوحة له بموجب هذه

.7

ال يتح مل الفريق األول أية مسؤولية واقعية أو مالية أو قانونية عن أي تغيير أو انخفاض في أسعار األوراق المالية ألي سبب كان.

.8

يلتزم الفريقان بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها لدى بورصة فلسطين.

.9

أو تأخره عن التنفيذ فانه من حق الفريق األول فرض فائدة على العميل بنسبة ال تتجاوز ( )%9من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.

االتفاقية .كما ويلتزم بإجراء التعديل المطلوب على الحساب حال اكتشاف هذه األعمال أو التصرفات.

في حال وجود خالف بين النص باللغة العربية و النص باللغة االنجليزية يعتمد النص باللغة العربية.

البند الثالث "التزامات الفريق األول"
يلتزم الفريق األول بتقديم الخدمات المالية للفريق الثاني بما ال يتعارض مع التعليمات واألنظمة المعمول بها في بورصة فلسطين ،كما ويلتزم بالتالي:

.1

تعريف الفريق الثاني على نظام مركز اإليداع وال تحويل وتخصيص رقم مرجعي له ،بحيث يعتمد هذا الرقم من قبل الفريق األول في جميع عمليات التداول باألوراق المالية المنفذة لصالح

الفريق الثاني.
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.2

إصدار فواتير بالتعليمات المنفذة لصالح الفريق الثاني بيعا و/أو شراء مع إعالم الفريق الثاني بتفاصيل العمليات المنفذة لحسابه خالل مدة أقصاها  24ساعة من التنفيذ.

.3
 .4تجنب تضارب المصالح في تنفيذ أي من أوامر الطرف الثاني.
 .5إعداد كشف حساب للفريق الثاني الذي يتع امل معه بشكل مستمر من واقع األنظمة المعمول بها ،بحيث يبين الكشف حركة الحساب والرصيد.أما إثبات حركات الفريق الثاني الذي يتعامل لمرة
بذل أقصى جهد للحفاظ على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالفريق الثاني باالستناد إلى القوانين واألنظمة السارية المفعول.

واحدة فقط أو بشكل غير مستمر ،فيتم من خالل حسابات ذمم العمالء المتفرقة بيعا أو شراء.

.6
 .7أي خدمات إضافية أخرى تنسجم مع طبيعة عمل الفريق األول يتم االتفاق عليها بشكل منفرد مع الفريق الثاني.
تعتبر قيود وحسابات الفريق األول نهائية وصحيحة بخصوص حسابات الفريق الثاني وحركة هذه الحسابات

.1

البند الرابع "التزامات الفريق الثاني"

يلتزم باألمر متى صدر منه أو من صاحب الصفة في تمثيله إلى أن تنتهي مدة صالحية األمر أو أن يتم إخطار الطرف األول بإلغائه قبل التنفيذ.

.2

أن يعبئ تفويضات البيع والشراء الخطية بما يتناسب مع التفويضات الهاتفية المقدمة منه وبأسرع وقت ممكن.

.3

أن يزود الفريق األول بالتفويضات ( الخطية) ألوامر البيع والشراء المعتمدة من قبل الفريق األول والمتفقة مع نظام التداول.

.4

أن يبلغ الفريق األول خطيا بأية تغيرات تحدث في معلومات فتح الحساب بما فيها العنوان والمفوضين بالتوقيع ،ويتحمل مسؤولية عدم تبليغ الشركة بهذا التغيير.

.6

يلتزم بتسديد الرسوم والعموالت المعتمدة من بورصة فلسطين وأية عموالت تقرها البورصة لقاء الخدمات المقدمة.

.8

يقر الفريق الثاني أو من هو صاحب الصفة في تمثيله بأنه هو المالك األصلي والمستفيد الوحيد من الحساب وبأن جميع مصادر أمواله هي مصادر مشروعة كما ويلتزم بموافاة الطرف األول

.9

يقر الفريق الثاني بان هذه االتفاقية مؤلفة من عدة صفحات ،وان توقيعه على أي صفحة منها يعتبر توقيعا على جميع الصفحات ويلتزم عدم الطعن بمحتويات أي صفحة منها بداعي عدم

.5

.7

.10
.11

يلتزم بسداد صافي قيمة األوراق المالية الناتجة عن البيع والشراء لحسابه بواسطة الفري ق األول مع جميع العموالت والمصاريف المتفق عليها ،وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن هيئة
سوق رأس المال بخصوص تسديد االلتزامات المالية.
يقر بأن المستندات والمعلومات المقدمة منه للطرف األول شرعية و صحيحة و قانونية وعلى مسؤوليته.

بأية بيانات إضافية قد تطلب منه لتحديد مصادر األموال المستثمرة في شراء األوراق المالية وذلك استنادا إلى قانون مكافحة غسيل األموال.
التوقيع عليها.

أن يقوم بتسليم كشوفات الشركة العضو وفواتير الشراء والبيع واعتمادها (النسخة الثانية) .وان تعتبر باستالمها صحيحة ونهائية.

يقر الفريق الثاني بحق البورصة في شطب/إغالق حسابات التداول الخاملة ،وتقاضي العموالت مقابل إعادة تفعيل هذه الحسابات( .الحساب الخامل :الحساب الذي ال يمتلك أية أوراق مالية

ومضى عليه عام كامل دون تنفيذ أية حركات لصالحه).

البند الخامس "عموالت التداول وبدل الخدمات"

.1

يتقاضى الفريق األول من الفريق الثاني لقاء خدمات تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق المالية عمولة ضمن الحدود التي تقرها األنظمة والتعليمات المعمول بها وأي تعديالت تط أر عليها.

.2

يتقاضى الفريق األول بدل خدمات إضافية يتفق عليها بين الفريقين بما يتناسب وطبيعة الخدمات اإلضافية المطلوبة وبما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات المعمول بها وأية تعديالت تط أر

عليها.

البند السادس "تسوية الخالفات"

من المفهوم والمتفق عليه أن التحكيم هو السبيل الوحيد لحل أية خالفات تنشأ عن تطبيق هذه االتفاقية أو تفسيرها ،ويكون التحكيم من خالل محكم يختاره الفريقان حينها ،على أن يتم التحكيم في
المكان الذي يختاره الفريقين وباللغة العربية ،على أن يكون القانون الفلسطيني هو القانون الذي يجب تطبيقه على هذه االتفاقية.
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

البند السابع "نسخ العقد"

وفقا لهذه الشروط أعاله ،فقد تم توقيع االتفاقية فيما بين الطرفين حسب األصول.

الفريق األول (الشركة العضو/الوسيط)
____________________________________________
الختم والتوقيع

الفريق الثاني (المستثمر/المفوض/الوكيل/الوصي)
________________________________________________
الختم والتوقيع
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