
 

 

 األشخاص الطبيعيين-فتح حساب تداول أوراق ماليةطلب نموذج 

 اسم المستثمر حسب الوثيقة:
 اللقب: العائلة:  اسم الجد:  اسم األب:  االسم األول:

 

  صفة المستثمر:
  I - طبيعي شخص  R -  (1 رقم ملحق) عالقة ذو طرف 
 S  -  (2 رقم ملحق) مستخدم 
 الدرجة وأقاربهم من الموظفينو المدراء العامين و  مديرينال هيئةو  دار اإل مجلس أعضاء
 .الهيئة أو البورصة أو العضو الشركة المفوضين لدىو ، األولى

 P -  (3 رقم ملحق)للمخاطر  سياسيا   معرضين أشخاص 
 قبل العضو الشركة إدار  موافقة على الحصول فيجب P نوع من الحساب كان إذا)

 .(الحساب فتح
 معلومات شخصية:

 المستثمر:رقم  رقم حساب التداول: رقم وثيقة إثبات الشخصية:
 أنثى   ذكر                  الجنس:  الميالد: ومكان تاريخ الجنسية:

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

 المدينة: البلد : الحي:  الشارع: 
 الرمز البريدي: الفاكس: المحمول: الهاتف:                        

 الدولة: البريد اإللكتروني:
 

 العنوان الدائم: عنوان السكن:
 رقم جواز السفر )لغير الفلسطيني(:  مكان اإلقامة بالخارج إن وجد: ال    نعم مقيم: 

 ودوليًا ويمكن الرجوع إليها:البنوك التي يتعامل معها المستثمر محليًا 
 : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:
 : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:
 : IBAN رقم الحساب: اسم البنك والفرع:

 والية شرعية:ب الحسابات المفتوحة بيانات
 (5وتعبئة الملحق رقم  نعم يرجى ذكر اسم الولي ورقم وثيقتهبإذا كانت اإلجابة ) ال   نعم هل المستثمر قاصر 

 الشخصية: إثباترقم وثيقة  اسم الولي:
 :أو وصية شرعية عدليةوكالة ب الحسابات المفتوحة بيانات

 (5تعبئة الملحق رقم و  اسم الوكيل/ الوصي ورقم وثيقته ذكر إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى) ال   نعم تم فتح الحساب بموجب سند وكالة أو حجة وصاية  
 إثبات الشخصية: رقم وثيقة اسم الوكيل/ الوصي:

 

 توقيع المستثمر
 
 

 توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي
 20التاريخ:      /      /      

 .تصادق الشركة العضو على كافة صفحات االتفاقية                

 الفلسطينية للوثيقة األولية منح يتم فانه الواحد للعميل وثيقة من أكثر وجود حال في. 

   .يجب تزويد البورصة بوثيقة إثبات شخصية سارية المفعول لفتح الحساب 

 الاستيفائها عدم حال في التداول حساب تفعيل يتم ولن إجبارية والحقول البيانات جميع  .(نطبقي ال عبار  )البند يرجى كتابة ، وا 
 الطبيعي للشخص التداول حساب فتح لطلب مكملة والمالحق االتفاقية. 

  بعبار  )صور  طبق األصل(:من الشركة العضو مختومة مصادقة و صور عن الوثائق التالية  االتفاقيةيرفق مع 

ال يتعدى تاريخ إصداره الشخصية للمستثمر/ التوكيالت الرسمية مصادقة حسب األصول )إذا كان الحساب بوكالة(/ حلف يمين )تصريح مشفوع بالقسم(  إثباتوثيقة 
وثيقة إثبات  /عامالوكالة أو حلف اليمين السابق أكثر من  إصداريقر بموجبه الوكيل أن الموكل لم يعزله وما زال على قيد الحيا  في حال مر على تاريخ شهر واحد 

ي فذا كان الحساب بوصاية(/ حجة الوصاية إذا كان الموقع على الحساب هو الوصي/ وثيقة إثبات الشخصية للوصي )إالشخصية للوكيل )إذا كان الحساب بوكالة(/ 
 يتم المصادقة على التوقيع من قبل احد المصارف المرخصة. حالة عدم حضور المستثمر شخصيا  
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 متطلبات التعرف على المستثمر: 
 اإلصدار: بلد : تاريخ انتهاء الوثيقة الوثيقة: إصدارتاريخ  نوع الوثيقة:         

 عدد أفراد األسر  للمستثمر:      ال               :              نعم )حددها(   :  جنسيات أخرى المؤهل العلمي:
 اسم األم: أرمل مطلق       متزوج  أعزب    االجتماعية:  الحالة اسم الزوج/الزوجة:

 

وي
لسن

ل ا
دخ
ال

 

 حددها أخرى     ةـطالب/      /ـةموظف      أعمالرجل/ سيد    المهنة: دوالر 2000أقل من  
 النشاط االقتصادي:    خاص  حكومي           قطاع العمل:  دوالر 5000 - 2000 
 الوظيفة: جهة العمل: دوالر 10،000 – 5000 
 مد  الخدمة )بالسنوات(:  اإللكتروني: العمل بريد دوالر 25،000 -10،000 
 :العمل فاكس :العمل هاتف دوالر 25،000-50،000 
 :العمل دولة :العمل مدينة دوالر 50،000أكثر من  

 

 باليد         بريد   بريد إلكتروني            فاكس        هاتف  طريقة إخطار الوسيط للمستثمر:        
 معرفة خبير   يد  معرفة ج    قليلة  معرفة    ال يوجد معرفة    درجة معرفة المستثمر بنشاط االستثمار باألوراق المالية:

 (:حددها)أخرى    مضاربة        طويل األجل          تحويالت          الغرض من فتح الحساب واألهداف االستثمارية: 
 :حجم العمليات المتوقعة على الحساب ومداها الزمني

     ال                              :نعم )حددها( : ستثمارات بعمالت أجنبية يير المتداولة محليا  )دينار/دوالر/ شيكل(االإدار  
   ربع سنوي               شهري إرسال كشف الحساب: (: حددها)أخرى  راتب وظيفي  مصدر تغذية حساب التداول:

 دول يتوقع إصدار حواالت إليها: دول يتوقع ورود حواالت منها: 
 

 ال              نعم            ؟خرآ وسيط لدى قبل من تداول حساب فتح تم هل
 ال              نعم     أخرى؟  بوثيقة الحساب فتح تم ، هل نعم اإلجابة كانت إذا
                                                      :ورقمها                                :          الوثيقة نوع ،وأرفق اذكر نعم اإلجابة كانت إذا

 

 ال       ) في حال ريبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل اإللكتروني بموجب إجراءات الخدمة(        نعم التداول عبر االنترنت:                          
 ال       ) في حال ريبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل اإللكتروني بموجب إجراءات الخدمة(        نعم االستعالم عن الرصيد عبر االنترنت:           

 بالتسجيل اإللكتروني بموجب إجراءات الخدمة() في حال ريبة المستثمر عليه القيام  ال         نعم           رسائل قصير  مقدمة من قبل الوسيط:      
 إقرار وتعهد:

الحقيقي لكافة التعامالت المبرمة على  أنا الموقع أدناه أتعهد بصحة البيانات الوارد  أعاله وان ملكية األوراق المالية تؤول لي/لموكلي شخصيا  وأنني/ أنه المستفيد الوحيد
قوم باإلفصاح عن أتعهد بأن أ. كما لألوراق الماليةة والحواالت التي ترد في حساب شركة.......................................الحساب وأتحمل مسؤولية اإليداعات النقدي

االلتزام بة فتح الحساب وأتعهد كما أقر بقراء  وفهم وتوقيع اتفاقي بالشركة وفقا  لقانون األوراق المالية والتشريعات الثانوية الصادر  بموجبه. لي أو عالقتيبحكم عم التعامالت
شركة بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات البما ورد فيها، وقد اطلعت على جميع الشروط واألحكام المتعلقة باتفاقية فتح الحساب والتزم بما جاء فيها، كما وأتعهد بتزويد 

   عدم دقة هذه البيانات.الوارد  أعاله دون مسؤولية على الشركة في حال حدوث أي تغيير أو 
 

 توقيع المستثمر
 
 

 توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي
 20التاريخ:      /      /      

 الستخدام الوسيط:
 ختم الشركة العضو اسم وتوقيع الموظف المسئول

 20التاريخ:      /      /     

 المالحق:
 (. 1% في شركة مدرجة الرجاء تعبئة ملحق رقم )10في حال أن المستثمر عضو مجلس إدار  أو مسؤول أو يعتبر طرف ذو عالقة أو مالك نسبة أكثر من -
 (. 2ء تعبة ملحق رقم )العضو، البورصة أو الهيئة الرجا الشركة في حال أن المستثمر أو أي من أقارب الدرجة األولى أو المفوضين على الحساب يعمل أو مفوض لدى -

 (. 3في حال أن المستثمر من ضمن األشخاص المعرضين سياسيا  للمخاطر الرجاء تعبئة ملحق رقم ) -

 (.4) رقم الملحق تعبئة الرجاء األمريكي الضرائب لنظام شكل بأي خاضع أو أمريكا في مقيم أو األمريكية، الجنسية يحمل المستثمر أن حال في -

 (.5) رقم الملحق تعبئة الرجاء الوكالة العدليةأو  الشرعية وصايةالأو  الوالية الشرعية على االتفاقية قد تم بموجب التوقيع أن حال في -
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 اتفاقية فتح حساب تداول

 إنه في يوم ________________ الموافق    /     /      تم االتفاق بين كل من:
 

 أواًل:
 __________________ترخيص هيئة سوق رأس المال رقم __________________________شركة
 _______________________.والكائن مقرها في  __________لسنة

 ______/ ___________________________________________ السيد االتفاق هذا في ويمثلها
 ____:____________________________________________________________بصفته

 األول". "الفريقويشار إليها في هذا العقد بـ "الشركة" أو 
 

 ثانيًا:
 فتح / _____________________________________ )طبقًا لنموذج الساده أو الشركة السيد/

 الثاني". الحساب( والموضح بياناته في صدر هذا العقد، ويشار إليه في هذا العقد بـ "المستثمر" أو "الفريق
 

 تمهيد
 الفريق –األول من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية. وحيث أن المستثمر  حيث أن الفريق

واالستفادة من الخدمات اإلضافية التي يقدمها يرغب في التعامل في األوراق المالية بواسطة الفريق األول  -الثاني
 .األول الفريق

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

 البند األول "مقدمة"
يعتبر كل من التمهيد السابق والمعلومات الشخصية والتكميلية الواردة في النماذج المرفقة والمرفقات مع هذا  .1

 العقد جزأ ال يتجزأ منه ويكمالن بعضهما البعض.
ل بها في بورصة فلسطين وكافة تتضمن هذه االتفاقية الشروط التي تتطلبها األنظمة والتعليمات المعمو  .2

 الجهات ذات العالقة.
تشتمل هذه االتفاقية على أطراف التعاقد واألسس التي بموجبها يتم تنفيذ عمليات شراء وبيع األوراق المالية  .3

يقتضيها نظام التداول المعمول به لدى  ىوتثبيتها في سجالت البورصة إلكترونيا أو بأي طريقة أخر 
 البورصة.

 المنفذة حسب أنظمة البورصة. األوراق الماليةاالتفاقية أسس تسوية أثمان عمليات بيع وشراء  تنظم هذه .4
عند تعارض أي بند في هذه االتفاقية مع ما ورد في القوانين واألنظمة السارية في فلسطين تطبق نصوص  .5

بنود هذه االتفاقية في  القوانين واألنظمة السارية، وبشكل خاص تتقدم أحكام أنظمة البورصة وتعليماته على
 التطبيق.

يعتبر طلب فتح حساب التداول جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ويقرأ معها. ويسري هذا الحكم كذلك على  .6
 هذه المقدمة لالتفاقية.
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 "أسس التعامل باألوراق الماليةالبند الثاني "

 
على أن تقوم الشركة العضو بالتعامل باألوراق  اتفق الفريق األول )الشركة العضو( مع الفريق الثاني )المستثمر(

 المالية بيعا وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفقا لألسس والشروط التالية:
تمنح هذه االتفاقية الفريق األول حق التعامل باألوراق المالية بيعا وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفق  .1

أنواعها )فاكس، تلكس، بريد اإللكتروني( المقدمة منه وفقا التفويضات الهاتفية و/أو الخطية على اختالف 
لألنظمة المعمول بها لدى البورصة. ويعتبر الفريق الثاني موافقا على قيام الفريق األول بتسجيل تفويضاته 

 الهاتفية.
تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويضات الخطية ملزمة للفريق الثاني  كما وتعتبر جميع  .2

 المعلومات الواردة فيها صحيحة تم اطالعه عليها. 
يفوض الفريق الثاني، بموجب هذه االتفاقية، الفريق األول إجراء المقاصة بين حقوق الشركة العضو  .3

والتزاماته دون حاجة ألي تفويض خطي آخر. ويسقط الفريق الثاني حقه بالطعن بصحة هذا التفويض 
 ق األول. و/أو الرجوع عنه دون موافقة الفري

نتيجة قيام الفريق األول بتنفيذ تفويضاته  هيتعهد الفريق الثاني بتسديد وتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة علي .4
الهاتفية أو الخطية إقرارا وتفويضا ال رجعة فيه وغير قابل للطعن، وفي حالة تخلفه أو تأخره عن التنفيذ 

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

، وذلك بواسطة شيك أوراقه الماليةيلتزم الفريق األول بتسديد كافة مستحقات الفريق الثاني، الناتجة عن بيع  .5
 يصرف للمستفيد األول أو بموجب حوالة مصرفية.

المترتبة عليه في حال قيامه بأية أعمال أو تصرفات  يتحمل الفريق األول كامل المسؤولية القانونية والمالية .6
في حساب الفريق الثاني بصورة ال تتفق والتفويضات الممنوحة له بموجب هذه االتفاقية. كما ويلتزم بإجراء 

 التعديل المطلوب على الحساب حال اكتشاف هذه األعمال أو التصرفات.
لية أو قانونية عن أي تغيير أو انخفاض في أسعار ال يتحمل الفريق األول أية مسؤولية واقعية أو ما .7

 األوراق المالية ألي سبب كان.
 يلتزم الفريقان بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها لدى بورصة فلسطين. .8

 في حال وجود خالف بين النص باللغة العربية و النص باللغة االنجليزية يعتمد النص باللغة العربية. .9
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 "التزامات الفريق األولالبند الثالث "

 
يلتزم الفريق األول بتقديم الخدمات المالية للفريق الثاني بما ال يتعارض مع التعليمات واألنظمة المعمول بها في 

 بورصة فلسطين، كما ويلتزم بالتالي:
بحيث يعتمد هذا الرقم تعريف الفريق الثاني على نظام مركز اإليداع والتحويل وتخصيص رقم مرجعي له،  .1

 من قبل الفريق األول في جميع عمليات التداول باألوراق المالية المنفذة لصالح الفريق الثاني.
إصدار فواتير بالتعليمات المنفذة لصالح الفريق الثاني بيعا و/أو شراء مع إعالم الفريق الثاني بتفاصيل  .2

 من التنفيذ.ساعة  24العمليات المنفذة لحسابه خالل مدة أقصاها 

بذل أقصى جهد للحفاظ على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالفريق الثاني باالستناد إلى القوانين  .3
 واألنظمة السارية المفعول. 

 تجنب تضارب المصالح في تنفيذ أي من أوامر الطرف الثاني. .4
ظمة المعمول بها، بحيث إعداد كشف حساب للفريق الثاني الذي يتعامل معه بشكل مستمر من واقع األن .5

يبين الكشف حركة الحساب والرصيد.أما إثبات حركات الفريق الثاني الذي يتعامل لمرة واحدة فقط أو بشكل 
 غير مستمر، فيتم من خالل حسابات ذمم العمالء المتفرقة بيعا أو شراء.

وحركة هذه  تعتبر قيود وحسابات الفريق األول نهائية وصحيحة بخصوص حسابات الفريق الثاني .6
 الحسابات

أي خدمات إضافية أخرى تنسجم مع طبيعة عمل الفريق األول يتم االتفاق عليها بشكل منفرد مع الفريق  .7
 الثاني.

 الثاني"التزامات الفريق البند الرابع "
 

يلتزم باألمر متى صدر منه أو من صاحب الصفة في تمثيله إلى أن تنتهي مدة صالحية األمر أو أن يتم  .1
 الطرف األول بإلغائه قبل التنفيذ. إخطار

أن يعبئ تفويضات البيع والشراء الخطية بما يتناسب مع التفويضات الهاتفية المقدمة منه وبأسرع وقت  .2
 ممكن.

أن يزود الفريق األول بالتفويضات ) الخطية( ألوامر البيع والشراء المعتمدة من قبل الفريق األول والمتفقة  .3
 مع نظام التداول.

يبلغ الفريق األول خطيا بأية تغيرات تحدث في معلومات فتح الحساب بما فيها العنوان والمفوضين أن  .4
 بالتوقيع، ويتحمل مسؤولية عدم تبليغ الشركة بهذا التغيير.

لحسابه بواسطة الفريق األول مع جميع  الناتجة عن البيع والشراء قيمة األوراق المالية  صافي يلتزم بسداد .5
، وذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال والمصاريف المتفق عليها العموالت

 بخصوص تسديد االلتزامات المالية. 
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يلتزم بتسديد الرسوم والعموالت المعتمدة من بورصة فلسطين وأية عموالت تقرها البورصة لقاء الخدمات  .6
 المقدمة.

 قدمة منه للطرف األول شرعية و صحيحة و قانونية وعلى مسؤوليته.يقر بأن المستندات والمعلومات الم .7

يقر الفريق الثاني أو من هو صاحب الصفة في تمثيله بأنه هو المالك األصلي والمستفيد الوحيد من  .8
الحساب وبأن جميع مصادر أمواله هي مصادر مشروعة كما ويلتزم بموافاة الطرف األول بأية بيانات 

ه لتحديد مصادر األموال المستثمرة في شراء األوراق المالية وذلك استنادا إلى قانون إضافية قد تطلب من
 مكافحة غسيل األموال.

يقر الفريق الثاني بان هذه االتفاقية مؤلفة من عدة صفحات، وان توقيعه على أي صفحة منها يعتبر توقيعا  .9
 اعي عدم التوقيع عليها.على جميع الصفحات ويلتزم عدم الطعن بمحتويات أي صفحة منها بد

أن يقوم بتسليم كشوفات الشركة العضو وفواتير الشراء والبيع واعتمادها )النسخة الثانية(. وان تعتبر  .11
 باستالمها صحيحة ونهائية.

يقر الفريق الثاني بحق البورصة في شطب/إغالق حسابات التداول الخاملة، وتقاضي العموالت مقابل  .11
ومضى عليه عام  أوراق مالية. )الحساب الخامل: الحساب الذي ال يمتلك أية إعادة تفعيل هذه الحسابات

 .كامل دون تنفيذ أية حركات لصالحه(

 
 "عموالت التداول وبدل الخدماتالبند الخامس "

 
يتقاضى الفريق األول من الفريق الثاني لقاء خدمات تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق المالية عمولة ضمن  .1

 تقرها األنظمة والتعليمات المعمول بها وأي تعديالت تطرأ عليها.الحدود التي 
يتقاضى الفريق األول بدل خدمات إضافية يتفق عليها بين الفريقين بما يتناسب وطبيعة الخدمات اإلضافية  .2

 المطلوبة وبما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات المعمول بها وأية تعديالت تطرأ عليها.
 

 "سوية الخالفاتالبند السادس "ت
 

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 

 انون الفلسطيني هو القانون الذي يجب تطبيقه على هذه االتفاقية.الفريقين  وباللغة العربية، على أن يكون الق
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 "نسخ العقد" السابعالبند 

 
 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

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

 
 
 
 

 )المستثمر/المفوض/الوكيل/الوصي( الفريق الثاني )الشركة العضو/الوسيط( الفريق األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الختم والتوقيع                                  الختم والتوقيع  
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 أو االيميل  تبليغ تعليمات بالفاكسيميلي

 التاريخ:                                                                                                   

 إلى : شركة العربي جروب لالستثمار

، وحيث أننا نضطر أحياناً وتوخيا للسرعة في عدد من العمليات االستثمارية حيث أننا سنتعامل مع شركة العربي جروب لالستثمار

فإننا فلسطين بورصة المعامالت المتعلقة في حسابنا التداول لديكم في بصدد جميع  االيميل وأ تزويدكم بتعليمات عن طريق الفاكسيميلي

 الموقعين أدناه نوافق على اآلتي:

 

 بصدد المعامالت المذكورة أعاله. االيميل وأأن الشركة مخولة ومفوضة بأن تعمل بموجب تعليماتنا المبلغة لها بالفاكسيميلي  -1

كبينة في حالة التقاضي وإننا نسقط حقنا  االيميل وأ إننا نوافق على قبول أي تعليمات ترسل إلى الشركة بالفاكسيميلي -2

كبينة في اإلثبات في أي قضية قد تثار سواء أمام المحاكم و/أو  االيميل وأ فاكسيميليباالعتراض على قبول أي من خطاب ال

 أية جهة قضائية أخرى.

من المفهوم أن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لغايات إتمام أي عملية من العمليات المذكورة أعاله  -3

 دون أن تكون ملزمة ببيان األسباب.

بمواجهة الغير كما أننا نتعهد نتحمل كامل  أوتعهد بأن نتحمل كامل المسؤولية مهما كان نوعها سواء اتجاه الشركة إننا ن -4

 لمخاطبتكم بما في ذلك حاالت التزوير. االيميل وأاألخطار التي قد تنتج عن إتباع وسيلة الفاكسيميلي 

و/أو مطالبات و/أو خسائر و/أو أضرار و/أو مصاريف قد أننا نتعهد بأن نعوض الشركة عن أية التزامات و/أو تكاليف  -5

تتحملها و/أو تتكبدها و/أو الناتجة عن قيامها بأي عمل بناء على تعليماتنا المبلغة من قبلنا و/أو بالنيابة عنا من قبل أي 

م االتصاالت فيما و/أو الناتجة عن أي نقص و/أو فشل آلي في نظ االيميل وأشخص مفوض بذلك سواء بواسطة الفاكسيميلي 

 بيننا.

تظل هذه التعليمات نافذة وسارية المفعول إلى أن تتسلم الشركة منا خطياً خالف ذلك دون أن يؤثر ذلك على أي عملية   -6

، ولن يترتب على الشركة  االيميل وأ تكون الشركة قد قامت بتنفيذها وفقاً لتعليمات مسبقة أبلغت لها عن طريق الفاكسيميلي

التي تحمل توقيعاً منسوباً لنا أو للمفوض عنا مطابقاً لنموذج  االيميل وأطالما اعتمدت رسائل الفاكسيميلي  أي مسؤولية

 التوقيع المحفوظ لديكم حتى لو ثبت أننا لم نرسلها أو نكلف أحد بإرسالها.

نسقط حقنا بالتمسك بأي دفوع / تحفظات / واقعية / قانونية / مصرفية / محاسبية، بخصوص ما جاء أعاله واألمور  -7

 المتعلقة والناشئة عنها. 

 

 م:ــاإلســــــــــــــ

 :التـــداول ابــحســـرقـــم 

 العنــــــــــــــوان:

 :أو االيميل رقم الفاكسيميلي

 التوقيــــــــــــــع:

 صيغة الجميع تشمل الفرد والمثنى أيضاً.
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Securities Movement  Application Form 

Date: 

  

  



 

 

Requested Service: 

 Move Securities from Broker to CDS 

 Move Securities from CDS to Broker 

 

Type of security:      Share      Bond      

Investor Details 

: Investor No    ID No.:

Investor Name:

Broker Name:

Trading Account No.:

Details of Securities to Move                

No. 

Symbol Volume Volume in words Sequence No. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

I undertake to pay the comissions and fees according to PEX 

instructions. 

Investor/Authorized Person Signature:

For Broker Use Only 

 

I confirm the accuracy of the Investor signature and the supported documents 

  Agree to Move

  Disagree to Move 

For the Reasons 

:Name& SignDate:  Stamp: 
 

 For CDS Use Only 

Processed By      Approved By      Date:

Audited By:  Date:

 

Issue Date: 29-07-2009Issue No: 1/00 Form No: CDS-F/010 
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Securities Movement  Application Form 

Date: 

  

  



 

 

Requested Service: 

 Move Securities from Broker to CDS 

 Move Securities from CDS to Broker 

 

Type of security:      Share      Bond      

Investor Details 

: Investor No    ID No.:

Investor Name:

Broker Name:

Trading Account No.:

Details of Securities to Move                

No. 

Symbol Volume Volume in words Sequence No. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

I undertake to pay the comissions and fees according to PEX 

instructions. 

Investor/Authorized Person Signature:

For Broker Use Only 

 

I confirm the accuracy of the Investor signature and the supported documents 

  Agree to Move

  Disagree to Move 

For the Reasons 

:Name& SignDate:  Stamp: 
 

 For CDS Use Only 

Processed By      Approved By      Date:

Audited By:  Date:

 

Issue Date: 29-07-2009Issue No: 1/00 Form No: CDS-F/010 
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  (األفراد)تداول فتح حساب ل اإلضافي نموذجال                          

Additional Trading Account Opening Application Form (Individuals)  

 Account Holder Information معلومات العميل صاحب الحساب

 (:كما هو في جواز السفر) االسم الكامل باللغة العربية

__________________________________________________ 

 (: كما هو في جواز السفر) االسم الكامل باللغة االنجليزية

__________________________________________________ 

 _________________________________________ : رقم المستثمر

 _________________ :مكان الميالد_______________  :تاريخ الميالد

 _________________________________  :نوع وثيقة اثبات الشخصية

 _______________: صدارمكان اال   ________________ :رقم الوثيقة

 ________________ :نتهاءتاريخ اال______   _______: صدارتاريخ اال

 

  :مؤشر االقامة

  اطن غير مقيم  مو             مواطن مقيم               

 غير مواطن غير مقيم             غير مواطن مقيم         
 

 ال      نعم    هل أنت مواطن أمريكي 

 ال      نعم    (الجرين كارد)هل تحمل البطاقة الخضراء األمريكية 

  ال      نعم    هل أنت مقيم في الواليات المتحدة األمريكية 

  ال      نعم    كي هل أنت دافع ضرائب أمري

 

 

 

 

 

 

 (اذكرها)هل تحمل أي جنسية اخرى؟ 

 

 ____________: الزوجة/سم الزوجا___________    :   جتماعيةاال الحالة

 ________: الزوجة/مكان عمل الزوج__  _________: الزوجة/مهنة الزوج

 

 __________________________:         األردني بالدينارقيمة اول ايداع 

 __________________________:                     حجم المحفظة المتوقع

 ________________________:   تفاصيل إضافية عن طبيعة نشاط العميل

___________________________________________________                      

Full Name in Arabic (According to the passport) : 

_________________________________________________ 

Full Name in English (According to the passport): 

_________________________________________________ 

Customer  Number: _________________________________ 

Date of Birth: _______________ Place of Birth: ___________ 

Type of Identification: _______________________________ 

Identification No: ___________  Place of Issuance: ________ 

Issuance Date: _______________ Expiry Date: ____________ 

 

Residency Indicator:  

      National -  Resident                      Non National – Resident     

      National - Non Resident            Non National – Non Resident 

 Yes     No Are you a U.S. Citizen  

 Yes     No Are you a U.S. Green Card Holder 

 Yes     No Are you a Resident in the U.S. 

 Yes     No Are you a U.S. Tax Payer 

 

 

 

 

 

 

 

Do you hold any other nationality? (please specify) 

 

Marital Status : ____________ Spouse Name : ______________ 

Occupation/Profession for the Spouse : ____________________ 

Spouse Business Address: ______________________________ 

Value of the first deposit in JOD:  ______________________ 

Excepted Portfolio Amount:            _______________________ 

More Details about the customer Business Activity: __________ 

________________________________________________  

 Temporary Address (if any) (ان وجد)مؤقت األقامة ال عنوان

  ___________ :الحي ____________: القرية/ المدينة_________ : الدولة

 ______________:  رقم البناية ________________________: الشارع

 ______________________________________________: ب. ص 

 _________/ _________  /______ ___ :رقم الهاتف

        الهاتف   /  رمز المنطقة  /  رمز الدولة   

 ____________(:  العمل)الهاتف _______________      (: المنزل)الهاتف 

 ____________:             فاكس_______________       (:الخلوي)الهاتف 

 ________________________________________: البريد االلكتروني

 

 

Country: ________   City: ____________  Area: ____________ 

Street Name: _________________  Building No.: ___________ 

P.O Box: ____________________________________________ 

Telephone No:           _________ /  _________/ _________  

   C.C.         A.C.           Tel. 

Home Tel No.: _____________ Work Tel No.: ______________ 

Mobile No.: _______________  Fax No.: __________________ 

E-mail Address: ______________________________________ 
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 Work Address العمل عنوان

 

 _________________________________________: اسم جهة العمل

 ________________:   الحي ______________________       : الدولة

 ________________: الشارع___       __________________:    الحي

 ______________:  لبنايةارقم ________________       :   القرية/ المدينة

 _________________________________________:          ب. ص 

 ._________/  _________   /  _________ :رقم الهاتف

        الهاتف   /     رمز المنطقة   /     رمز الدولة  

 ____________(:  العمل)الهاتف _______________      (: المنزل)الهاتف 

 ____________:             فاكس_______________       (:الخلوي)الهاتف 

 ________________________________________: البريد االلكتروني

 

 

 

Business Name: _____________________________________ 

 

Country: ________   City: ____________  Area: ____________ 

Street Name: _________________  Building No.: ___________ 

P.O Box: ____________________________________________ 

Telephone No:           _________ / _________/ _________ 

   C.C.          A.C.           Tel. 

Home Tel No.: _____________ Work Tel No.: ______________ 

Mobile No.: _______________  Fax No.: __________________ 

E-mail Address: ______________________________________ 

 Financial Information معلومات مالية

0555055550555505555

05555 

Gross Annual Income 

          5000 – 10000 JOD                     10000 – 50000 JOD 

          Over  50000 JOD         

 Source of Income: ___________________________________ 

 ______________________________ :Source of  funds (if any)  (:إن وجد)مصدر النقد 

                

              

 : 

    Transfers               Cheques 

    Cash Deposit         Other 

Explain:________________ 

Expected deposit transactions 

nature: 

 _______________ :Expected Countries to receive transfers from ____________________________  :بلدان المتوقع استقبال حواالت منهاال

 ____________________ :Expected Countries to send transfers to _____________________________ :البلدان المتوقع إرسال حواالت إليها

 ___________________________ :العالقة بين العميل وبين ُمرسل الحوالة

 

Relationship between the sender & beneficiary: ______________ 

 Dealing with Other Financial Services Companies تعامالت مع شركات الخدمات المالية أخرى

  __________________________ :اسم شركة الخدمات المالية -0

  _________________________________ :التعامل  حجم      

 

  __________________________ :اسم شركة الخدمات المالية -2

  _________________________________ :التعامل  حجم      

1- Name of Financial Service Company: __________________ 

  Portfolio Size: _________________ 

 

2- Name of Financial Service Company: __________________ 

  Portfolio Size: ____________________________________ 

Customer Relationship 
 

 نعم            ال              ؟هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب
 

 :يرجى بيان اآلتي " ال"االجابة في حال كانت 

 __________________________: اسم المستفيد الحقيقي  .0

 __________________________  :سبب وجود مستفيد حقيقي .2

 _________________________ :عنوان عمل المستفيد حقيقي .3

 :العالقة القائمة بين المستفيد الحقيقي وصاحب الحساب .4

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you the beneficial Owner?               Yes                No 
 

If the answer is No, please specify: 

beneficial owner Name : ___________________ 

Reason for having a beneficial owner: ___________________ 

Address of  beneficial owner: __________________________ 

The relationship between the beneficial owner and the account 

holder: ____________________________________________ 
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 :Beneficial Owner Information       : معلومات المستفيد من الحساب

 :Nationality       :الجنســـية 

   

  Yes          No Are you a U.S. Citizen      ال         نعم    هل أنت مواطن أمريكي 

هل تحمل البطاقة الخضراء األمريكية 

 (الجرين كارد)

 Yes          No Are you a U.S. Green Card Holder      ال         نعم   

هل أنت مقيم في الواليات المتحدة 

 األمريكية 

 .Yes          No Are you a Resident in the U.S      ال         نعم   

 Yes          No Are you a U.S. Tax Payer      ال         نعم    هل أنت دافع ضرائب أمريكي 

   

 :Permanent Residence Address (check  address) (:يجب التحقق من العنوان)عنوان االقامة الدائم 

رقم الشقة والبناية 
: 

 Apartment & 
Building No. 

أقرب معلم 
 :بارز

      
Nearest 
Landmark: 

 :Street Name       :اسم الشارع 
/ المنطقة 

 :المدينة
      City / Area 

 :نوع السكن :Country       :البلد 
 ايجار    ملك 

 Owned   Rental 
Residence 
Type: 

 :P.O. Box       :صندوق البريد
الرمز 

 :البريدي
      

Postal 
Code/Zip: 

رقم 
الهاتف 

 :االرضي

      /    /       Telephone No.:  رقم الهاتف
 :المحمول

       /         Mobile No.: 

رقم 

الهاتف 

Tel. 

   رمز المنطقة

A.C. 

   رمز الدولة

C.C. 

 .C.C   رمز الدولة .Telرقم الهاتف 

  

 :Full Work Address :عنوان العمل الكامل

/ اسم الشركة 

 :المؤسسة 

      Company/ Institution 

Name: 
       :رقم البناية

Building 

No.: 

 :City       :المدينة  :Street Name       :اسم الشارع 

المسمى  :Country       :البلد 

 :الوظيفي

      Position 

Title: 

 :مجال عمل الشركة

      

Field of Company 

Activity: 

رقم هاتف 

 :العمل

      /    /       Work 

Telephone 

No.:  

رقم الهاتف 

Tel. 

   رمز المنطقة

A.C. 

رمز 

   الدولة

C.C. 

 Private     Public    Semi-Public  شبه عام     عام    خاص  :عمال الشركةقطاع أ
Company 
Sector: 

  

 :نوع النشاط

المؤسسات الفردية / تشمل الشركات المملوكة )

 )وأي نشاط إضافي للعميل

 

      Activity Type: 

(this include companies/  establishments 

owned by the customer and any additional 

business activities) 
   

 Profession (in case retired please specify       (:في حال متقاعد يجب تحديد العمل السابق)المهنة 

the pervious work): 
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 Guardian Basic Details الوصي االساسية/ بيانات الولي 

 الوصي / االسم الولي * 

 (:لعربيةباللغة ا) 

 Guardian  Name 

(in Arabic): 

 الوصي / االسم الولي * 

 (:باللغة االنجليزية)

 Guardian  Name 

(in English): 

 :Nationality  :الجنســـية

(اذكرها)هل تحمل أي جنسية اخرى؟    Do you hold any other 

nationality? (please specify) 

:تاريخ الميالد   Date of Birth: 

:مكان الميالد   Place of Birth: 

:نوع القرابة   Relationship Type: 

 _________________________________ : نوع وثيقة اثبات الشخصية

 _______________: مكان االصدار   ________________: رقم الوثيقة

_______________: تاريخ االنتهاء   _____________: تاريخ االصدار  

Type of Identification: _______________________________ 

Identification No: ___________  Place of Issuance: ________ 

Issuance Date: _____________ Expiry Date: ____________ 

  :مؤشر االقامة
 مواطن غير مقيم                      مواطن مقيم         

   
 غير مواطن غير مقيم                غير مواطن مقيم        

Residency Indicator:  

      National -  Resident                      Non National – Resident           

      National - Non Resident             Non National – Non Resident 

  Yes         No Are you a U.S. Citizen ال          نعم                هل أنت مواطن أمريكي 

 Yes         No Are you a U.S. Green Card Holder     ال          نعم    (الجرين كارد)هل تحمل البطاقة الخضراء األمريكية 

 .Yes         No Are you a Resident in the U.S     ال          نعم    هل أنت مقيم في الواليات المتحدة األمريكية 

 Yes         No Are you a U.S. Tax Payer     ال          نعم    هل أنت دافع ضرائب أمريكي 
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 :معلومات االشخاص المعرضين سياسيا

 

      

 

 ال نعم                            ؟ذات نفوذ في الحقل السياسيهل أنت شخصية 
 

: برجى بيان طبيعة المنصب" نعم"اذا كانت االجابة 

_____________________ 

 

              : هل انت شخص مقرب من أحد االشخاص ذوي النفوذ في الحقل السياسي

 ال              نعم                               

 

 : يرجى بيان ما يلي" نعم " اذا كانت االجابة 

: باعي للشخص ذي النفوذ في الحقل السياسي باللغة العربيةاالسم الر

____________________________________________________ 

 

 االسم الرباعي للشخص ذي النفوذ في الحقل السياسي باللغة اإلنجليزية 

 ______________________________________(: كما في جواز السفر)

 _________________________________________:  طبيعة المنصب

 _________________:  طبيعة العالقة مع الشخص ذي النفوذ في الحقل السياسي

 

 _______________________:  الجنسية

 _____________________:  المركز الوظيفي

 

 

Politically Exposed Person: 

Are you politically exposed person?               Yes                  No  

If yes, please state the position title: ______________________ 

 

 

Are you related person / close associate to a publically exposed 

person?                   Yes                  No 

 

If yes, please complete the following:  

Full name of the politically exposed person in Arabic: 

__________________________________________________ 

 

Full name of the politically exposed person in English: (Same as 

in Passport)_______________________________ 

Position: _________________________________________ 

Relationship: ______________________________________ 

                                          _____________________Nationality:   

                                              _____________________   Position: 
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 بيانات الوكيل
 (:باللغة العربية)االسـم الكامل 

 (:من ثالثة مقاطع على االقل باللغة االنجليزية )االسم الكامل 

 (:لغير االردني)رقم جواز السفر (/ لألردني)الرقم الوطني 

 

 :الجنســـية

 ال           هل أنت مواطن أمريكي                                                 نعم  

 نعم             ال(               ارد:جرين )هل تحمل البطاقة الخضراء االمريكية 

 هل أنت مقيم في الواليات المتحدة االمريكية                         نعم            ال

 ال  هل أنت دافع ضرائب أمريكي                                          نعم          

 

 (أذكرها)هل تحمل أي جنسية أخرى 
 

 :عنوان االقامة الدائم

    الدولة رمز                        رمز المنطقة                     رقم الهاتف

 :عنوان العمل

 :المؤسسة / اسم الشركة 

 :اسم الشارع 

 :البلد 

 :مجال عمل الشركة

          :مجال عمل الشركة

 (:في حال أن الموكل ليس محامي استكمل البيانات التالية) نوع النشاط

 

 

  :مؤشر االقامة

  مواطن غير مقيم               مواطن مقيم               

 مغير مواطن غير مقي             غير مواطن مقيم         
 

 (لعمل السابقفي حال متقاعد يجب تحديد ا)المهنة 

 :عنوان العمل

     Name  Company/ Institution                                            اسم الشركة 

 :المؤسسة 

 Street                                                                      :اسم الشارع 

Name: 

                                                                                      :البلد 

Country: 

 Field of Company                                     :مجال عمل الشركة

Activity:              

 

 شبه عام    عام    خاص: 

 

 :نوع الوكالة

 أخرى                          عامة                  خاصة            

 _________________________________:     رقم الوكالة

 

 _________________________________    :تاريخ الوكالة

 

 ________________________(  ان وجد)تاريخ انتهاء الوكالة 
 

 _________________________________:  العالقة بين الوكيل والموكل

 _________________________: هعدلي ةب ادارة الحساب بموجب وكالسب

 

 

Power of Attorney Information: 

 

Holder of the Power of Attorney information 

Full Name (in Arabic): 

Full Name (in English 3 parts at least): 

National No. (Jordanians) / Passport No. (non Jordanians): 

 

Nationality: 

 

Are you a U.S. citizen                                   Yes                 No 

Are you a U.S. Green Card holder                Yes                 No 

Are you a Resident in the U.S.                      Yes                 No 

Are you a U.S. Tax Payer                              Yes                No 

 

Do you hold any other nationality? (please specify) 

 

Permanent Residence Address: 

      

 C.C.                                                  A.C.  Telephone No.  

Work Address: 

 :                                                              :.Building No رقم البناية     

       :City                                                                           :المدينة      

              :                                                      :Position Title المسمى الوظيفي    

 Work: 

                                                                                  :.Telephone No :العمل رقم هاتف

 .Tel                              رقم الهاتف.A.C                           رمز المنطقة   

 .C.C                                   لدولةا

Company Sector:         Private          Public           Semi-Public    

Activity Type (in case the power of attorney holder is not lawyer 

please complete the following): 

Residency Indicator:                               

      National -  Resident                      Non National – Resident     

      National - Non Resident            Non National – Non Resident 

 

Profession (in case retired please specify the pervious work) 

Work Address: 

 

 :                                                              :.Building No رقم البناية     

       :City                                                                           :المدينة      

              :                                                      :Position Title المسمى الوظيفي    

 Work: 

                                                                                  :.Telephone No :العمل رقم هاتف

 .Tel                              رقم الهاتف.A.C                           رمز المنطقة   

 .C.C                                   لدولةا

Company Sector:         Private          Public           Semi-Public      

                                               

 Power of Attorney Type: 

          General                    Limited                 Other 

Power of attorney Number:   ________________________ 

Issue Date of Power of attorney:  ____________________ 

Expiry Date (if any): ______________________________ 

Relationship between the principal and the agent:   

_______________________________________________ 

Reason for having power of attorney to manage the account: 

_______________________________________________ 
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 Customer Name  :اسم العميل

 

 :التوقيــــع

 

Signature

 
 

 For Branch Use الستــعمال الفـــرع

   :Customer Service Name        :اسم مسؤول خدمة عمالء شركات

  Signature                            التوقيــــع

 :Name                                       :الفرع مدير/ول خدمة عمالء شركات رئيسياسم مسؤ

  Signature                            التوقيــــع
 

For Customers Accounts Administration Services Use الستعمال دائرة إدارة حسابات العمالء

 Employee Name  الموظـفاسم 

 Signature  قيــــعالتو

Supervisor Name  اسم المسـؤول

 Signature  التوقيــــع

 

Disclosure  

 

   ؟العامةهل تعمل لدى أي من الشركات المساهمة 

 ال                نعم                
 

 __________________________________________: اسم الشركة

 

 ؟هل انت عضو في مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة

 ال      نعم                           

 :اسم الشركة

0 -

2 -

3 -

4 -

0-  

 ؟مساهمة عامة أو أكثر من رأسمال شركة% 0هل تملك 

 ال               نعم                 

   ______________________________: اسم الشركة -0

 ______________________________: نسبةالملكية

 ___________________   ___________: اسم الشركة 2

______________________________: نسبةالملكية 

 

Are you an insider of any Public Shareholding company? 

            Yes                   No 

Name of Company: _______________________________ 

 

Are you Board member at any Public Shareholding company? 

           Yes                    No 

Company Name: 

1-          

2-  

3-  

4-  

5-  

Do you own 5% or more of any Public Shareholding company? 

             Yes                   No 

1- Company Name: ______________________________ 

Percentage of ownership: _______________________ 

2- Company Name: ______________________________ 

Percentage of ownership: _______________________ 
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 )مطلعون(: ذو عالقة طرافأ ة( يعتبر أي من التالي1)ملحق رقم  
 ذو عالقة )مطلعون( أطرافنموذج 

 : ةأي من التاليهذا النموذج في حال أن المستثمر  يعبأ
 وممثلوهم وزوجاتهم / أزواجهم وأبناؤهم القاصرين المدرجة أعضاء مجلس إدارة الشركة. 

 المدرجة. المفوضون بالتوقيع بالنيابة عن الشركة  

 المدقق الخارجي المستقل والمستشارون الماليون.  

  ق الداخلي، الرئيس التنفيذي، المدق / / الرئيس التنفيذي، نائب المدير العام وتشمل : المدير العامالمدرجة اإلدارة التنفيذية للشركة
 المدير المالي، مسؤول عالقات المستثمرين، وجميع مدراء اإلدارة التنفيذية العليا.

 .المستشارون القانونيون 

 .الوكالء عن كافة المذكورين أعاله 

 آخرين أشخاص حسابات عن وكيل أعاله المذكورين أحد كان حال في. 

 من رأس مال الشركة المدرجة10لك ام % . 

 الصندوق عن بالتوقيع والمفوضونالمدرجة  الشركة موظفي ادخار صندوق. 
    

 بيانات خاصة بالمستثمر:
 رقم حساب التداول: اسم المستثمر:

 
 بيانات خاصة بالشخص المطلع:

 طبيعة العالقة مع الشخص المطلع: اسم الشخص المطلع:
 الجنسية:  رقم الوثيقة:

 تاريخ الميالد:  مكان الميالد: 
 العنوان:  الهاتف: 
 الشركة المدرجة: اسم المنصب:

 خاص                               حكومي  القطاع:               ال         نعم الشخص المطلع مقيم: 
                                                                                                                       ال  )حدد(............................................................... نعم الشخص المطلع معرض سياسيًا للمخاطر: 

 

 .مسؤولية على الشركة أيةأنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفردًا ودون 
 توقيع المستثمر

 
 
 

 توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي
 20التاريخ:      /      /      
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 والهيئة البورصة العضو،الشركة مستخدمو ( 2 رقم ملحق)
 والهيئة البورصة العضو،الشركة  ونموذج مستخدم

 : ةهذا النموذج في حال أن المستثمر أي من التالي يعبأ
 ووالديه وأبنائه العضو زوجة / وزوجالعاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة  اإلدارة مجلس أعضاء.  
 ووالديه وأبنائه المدير زوجة / وزوجالعاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة  نالعامي المدراء.  
 ووالديه وأبنائه الموظف زوجة / وزوجالعاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة  ينالموظف. 

 دارة حسابات أي من  الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة. األشخاص المفوضين بتوقيع وا 

 
 بيانات خاصة بالمستثمر:

 رقم حساب التداول: اسم المستثمر:
    
          بيانات خاصة بالمستخدم:   

                           الهيئة                     البورصة  العضو    جهة االستخدام : :المستخدماسم 
 الصلة مع المستخدم )في حال أن المستثمر ليس نفس المستخدم(:

 الجنسية:  رقم الوثيقة:
 تاريخ الميالد:  مكان الميالد: 

 العنوان:  الهاتف: 
 الشركة/ المؤسسة:  المنصب:

 خاص                حكومي                 القطاع:               ال               نعم مقيم:  الشخص المستخدم
                                                                                                                       ال  )حدد(............................................................... نعم معرض سياسيًا للمخاطر:  الشخص المستخدم

    
 

 .مسؤولية على الشركة أيةأنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفردًا ودون 
 توقيع المستثمر

 
 
 

 الولي/ الوكيل/ الوصيتوقيع 
 20التاريخ:      /      /      
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 (1/2014المعرضين سياسيا للمخاطر رقم ) األشخاصوفق تعليمات  للمخاطر ( األشخاص المعرضين سياسيا3رقم )ملحق 
 نموذج األشخاص المعرضين سياسيا للمخاطر 

سواء أكانوا محليين أو أجانب المستثمر من ضمن األشخاص الذين يشغلون أي من المناصب أو الوظائف التالية  أنيعبئ هذا النموذج في حال 
 ذوي الصلة بهم من الفئات التالية.فراد عائالتهم و أو أ

 الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا: األشخاص .1

 سة.رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئا 

 ومن في حكمهم. ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 

 .وكالء الوزارات، ومن في حكمهم 

 .المدراء والمدراء العامين في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم 

 .مدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم 

  المجلس التشريعي. وأعضاءرئيس 

  المجلس القضائي وأعضاءرئيس 

 .قضاة المحاكم على اختالف درجاتها 

 .أعضاء النيابة العامة 

 .مدراء وقادة األجهزة األمنية والمسؤولين فيها ومدراء إداراتها وأقسامها في اإلدارات العامة والمحافظات 

  العامة والمحافظات . اإلداراتاألمن العام في  وأقسام إداراتمدراء وقادة األمن العام الفلسطيني والمسؤولين فيه، ومدراء 

  والفصائل. األحزابالسياسية والفصائل الفلسطينية وذوي المراكز المهمة في هذه  األحزابالقادة والمراتب العليا في 

 .اإلدارةمجالس  وأعضاء واألجنبيةغير الحكومية المحلية  األهليةالجمعيات الخيرية والهيئات  أورؤساء ونواب ومدراء المؤسسات  .2

 السلك الدبلوماسي. وأعضاءالسفراء والقناصل  .3

 رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثليهم. .4

 المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة. .5
 ........................................................................................................: .....رقم حساب التداول -

 ........................... ....... رقم الوثيقة:.................................................................... :المستثمر اسم -

 ........................... ....................................................................... :الشخص المعرض سياسياً  اسم -

                                           ..............................منصب الشخص المعرض سياسيًا: ................................................................ -
 ...........................................: (اسياً المستثمر ذو صلة بالشخص المعرض سي أن)في حال  الصلة بالشخص المعرض -

 ال         نعم : مؤسسة أو جمعية خيرية أو هيئة أهلية غير حكوميةيشغل الشخص المعرض سياسيًا منصب في  -

 . إذا كانت اإلجابة نعم اذكر اسم المؤسسة أو الجمعية أو الهيئة:..................................................................

 
 .مسؤولية على الشركة أيةيتها منفردًا ودون أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئول

 توقيع المستثمر
 
 
 

 توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي
 20التاريخ:      /      /      

 
  

 توقيع مدير الشركة العضو
 

 موافق على فتح الحساب 
 20التاريخ:      /      /      غير موافق على فتح الحساب  
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 ( مؤشرات المواطنة األمريكية4)ملحق رقم  
 نموذج مؤشرات المواطنة األمريكية

 

                            ...................................................................رقم العميل الموحد : ............................... ......... -
            ..................................                                .................................................: ................................. العميل اسم -
            حساب بوكالة    حساب بوصاية     حساب قاصر  اعتباري       شخص      فرد  : الحساب نوع -
 :........................... الشخصية إثبات وثيقة رقم.............  .......................:...... المواطنة مؤشر صاحب اسم -
 ......................: ..... اإلقامة مكان................... ...: ..الجنسية......   ........: .................. الضريبي الرقم -

 : ....................            الضريبة دفع دولة........................ .................: .................................... العنوان -
 
 .ًا ودون اية مسؤولية على الشركةنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها  ادناه صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفردأ

 توقيع المستثمر
 
 
 

 توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي
 20التاريخ:      /      /      

 
 التالية األسئلة كافة على اإلجابة نرجو

 ال      نعم  (US Citizen) أمريكي مواطن أنت هل .1
 ال      نعم  األمريكية الجنسية منها مزدوجة جنسية تحمل هل .2

 ال      نعم  أمريكي سفر جواز تحمل هل .3

 ال      نعم  ( Green card) أمريكا في دائمة إقامة كرت تحمل هل .4

 ال      نعم  أمريكا في الضريبة دافعي من أنت هل .5

 ال      نعم  أمريكا مسجل في / مولود أنت هل .6

 ال      نعم  امريكا في بريد صندوق / عنوان بواسطة / / هاتف مراسلة لديك عنوان هل .7

 األمريكية المواطنة مؤشرات من عليه أي تنطبق يامريك هيئة /شخص الي تفويض او وكالة أي منحت هل .8
 لدينا حسابكم على

 ال      نعم 

 ال      نعم  لدينا حسابك الى امريكا في حساب من اموال لتحويل ثابتة تعليمات أي مانح انت هل .9

 ال      نعم  أمريكا في(  يوم 31) عن تزيد مدة سنة آخر خالل أقمت هل .10

 يوم 183عن  الثالث سنوات السابقة مدة تزيد في مجموعها هل اقمت خالل ،( نعم10) اذا كانت االجابة على سؤال -

 سنة قبل السابقة : ............. ( )عدد ايام االقامة: السنة الحالية : .............      السنة السابقة : .............      ال
 ، هل كانت اقامتك بسبب كونك: يوم(  183اذا كانت عدد االيام تزيد عن ) -

 ة في مؤسسة تعليمية في الواليات المتحدة األمريكية وحامل/ة التاشيرة المناسبة لذلك.ـطالب/ 
ة في برنامج للتبادل العلمي أو ـتعليمية في الواليات المتحدة األمريكية أو مشارك/ة في مؤسسة ـة أو متدرب/ـمعلم/ 

 .لذلك المناسبة التأشرة ةـ/الثقافي وحامل
شخص أجنبي تم تعيينه/معين بمنصب دبوماسي أو بمنصب في قنصلية أو سفارة أو منظمة دولية في الواليات  

  البند. هذا في المذكورين األشخاص ألحد عام 21 سن دون طفل أو ةـ/زوج أو المتحدة األمريكية
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  شرعية واليةبموجب أو وصاية حجة  عدلية، وكالةسند ( خاص بالحسابات المدارة ب5)ملحق رقم 
 :ما يليوذلك حسب طبيعته ك الوثائق التاليةب الحسايرفق ب
 األصول حسب مصادقةأو حجة الوصاية  الرسمية التوكيالت عن صورة. 

  حلف يمين )تصريح مشفوع بالقسم( ال يتعدى تاريخ إصداره شهر واحد يقر بموجبه الوكيل أن الموكل لم يعزله وما زال على قيد
 الحياة في حال مر على تاريخ إصدار الوكالة أو حلف اليمين السابق أكثر من عام. 

 الوليالوصي / للوكيل الشخصية إثبات وثيقة عن صورة /. 
 

 ............................................التداول: ....................................................................رقم حساب 
 والية               حجة وصاية  وكالة خاصة                 وكالة عامة             السند القانوني للحساب:

 

 :برجاء تعبئة ما يلي الوصايةحجة /  الوكالةفي حال تم فتح الحساب بموجب 
 الوصاية:حجة  نطاق الوكالة /

 استالم وتسليم أوراق مالية وأموال  إصدار أوامر بيع وشراء   
 إصدار أوامر شراء فقط   إصدار أوامر بيع فقط  
 أخرى )حددها(: ............................................................................................................   

 ........................................................................................../ حجة الوصاية:  القيود الموضوعة على الوكالة
 ............................ :الوصيةحجة  /تاريخ انتهاء الوكالة ...................................... :الوصيةحجة / تاريخ الوكالة

 ....................................................................................................الوصاية: حجة مكان تنظيم الوكالة / 
 ...............................العالقة بين الوكيل/ الوصي والموكل/ الموصى عليه: ...................................................

 ...............................................................................الوصية : ... حجة الوكالة /سبب إدارة الحساب بموجب 
 

 كما يلي:  / الولي بيانات الوكيل/ الوصيالوصاية /والية برجاء تعبئة  حجة في حال تم فتح الحساب بموجب الوكالة /
 ........................................................ الجنسية: .................................................... االسم الرباعي:

 ......................................................... الجنس: .......................................................... اسم األم:
 .....................................نوع وثيقة إثبات الشخصية:. ...........................................الميالد: ... ومكان تاريخ

 ............................................ مكان إصدار الوثيقة: ........................................ :شخصيةال إثباترقم وثيقة 
 تاريخ انتهاء الوثيقة: ............................................ تاريخ إصدار الوثيقة: .............................................

 التحصيل العلمي: ............................................... ال                 نعم                      مقيم: 
 ال                 .............................................................................  نعم )حدد(..  معرض سياسيًا للمخاطر: 

 ..................................................... حجم الدخل: ............................................................ :المهنة
 اسم الزوج/ الزوجة: ............................................   خاص              حكومي                 القطاع: 

 ................................................... المحمول:رقم  ...................................................... رقم الهاتف :
 .................................................. بريد الكتروني: ..................................................... صندوق بريد:

 .......................................................... الدولة: ........................................................... :المدينة
 

 .مسؤولية على الشركة أيةأنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفردًا ودون 
 / الولي / الوصي توقيع الوكيل

 
 
 

 20التاريخ:      /      /     
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 ( خاص بالمفوضين بالتوقيع عن األشخاص االعتباريين6)ملحق رقم  
 بالتوقيعبيانات المفوضين 

 بيانات المفوض الرابع بيانات المفوض الثالث بيانات المفوض الثاني األولبيانات المفوض  البيانات
     اسم المفوض الرباعي:

     الجنسية:
     معرض سياسيًا للمخاطر )نعم / ال(:

     رقم الوثيقة:
     نوع الوثيقة: 

     الوثيقة: إصدارمكان 
     الوثيقة: إصدارتاريخ 

     تاريخ انتهاء الوثيقة: 
     تاريخ الميالد: 
     مكان الميالد: 

     التحصيل العلمي: 
     : / المنصبالمهنة

     صفة المفوض بالشركة:
     :(حكومي/ خاص)القطاع 

     حجم الدخل السنوي: 
     الحالة االجتماعية:

     : (الزوج/ الزوجة) اسم
     اسم األم:

     عنوان المراسالت:
     مقيم )نعم / ال(:

     عنوان اإلقامة بالخارج إن وجد:
     العنوان الحالي: 
     العنوان الدائم:
     عنوان العمل: 

     البريد االلكتروني:
     ص. ب: 

     الرمز البريدي:
     المدينة: 
     الدولة: 

     رقم الهاتف: 
     رقم الفاكس: 

     رقم الهاتف المحمول: 
     حق التوقيع )منفرد/ مجتمع(:

 
 نموذج التوقيع المفوض
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