اتفاقية فتح حساب تداول في األسواق المالية الخارجية

يمثلها المدير العام أومن يفوض من قبله

طرف أول :شركة الوساطة لألوراق المالية

طرف ثاني (المستثمر)____________________________________________________________________________________:

حيث أن الطرف األول من الشركات المرخص لها بم ازولة نشاط الوساطة في األسواق المالية الخارجية ،وحيث أننا نحن الموقعين أدناه( الطرف الثاني) نرغب في

التعامل باألوراق المالية في األسواق المالية الخارجية ،واالستفادة من أية خدمات إضافية يقدمها الطرف األول في هذه األسواق فقد تم التوافق بين الطرفين على
التعامل بعد أن صرحا بأهليتهما للتعاقد وفق الشروط التالية:
أوال:المقدمة-:

 .1تعتبر هذه االتفاقية ملحق ًة ومكمل ًة لالتفاقية السابق توقيعها بين الطرفين (اتفاقية التداول في بورصة فلسطين ) وجزء ال يتج أز منها.
 .2تطبق على هذه االتفاقية القوانين واألنظمة السارية في ك ٍل من بورصة فلسطين واألسواق المالية الخارجية المتداول بها بحيث تكون األولوية لألنظمة
والقوانين السارية في فلسطين.

 .3يقوم الطرف األول بتسجيل /إثبات أوامر تداول األوراق المالية (شراء ،بيع ،تعديل ،إلغاء) لدى األسواق المالية الخارجية إلكترونيًا عن طريق وسيط
مالي مرخص في تلك األسواق أو بأية طريقة أخرى يجدها الطرف األول مناسبة لضمان تسجيل/إثبات أوامر تداول الطرف الثاني في تلك األسواق
خالل فترة التداول بالسرعة المتاحة وضمن البدائل المتاحة للطرف األول ،وال يتحمل الطرف األول مسؤولية أية أضرار أوخسائر قد تنتج عن حدوث

أعطال أومعيقات فنية كانقطاع االتصال وخطوط اإلنترنت أو خلل في برامج التداول اإللكترونية و/أو أي قوة قاهرة خارجة عن قدرة الطرف األول

وسيطرته ،وتمنع الطرف األول من القيام باألعمال موضوع االتفاق.

 .4نظ ًار إلجراءات التدداول المعمدول بهدا فدي ادخدال أوامدر التدداول علدى برندامج التدداول اإللكتروندي الخداص بالوسديط المعتمدد للطدرف األول فدنده قدد يحددث
أحيانًا تأخير في ادخال أوامر تداول الطرف الثاني على تلك البرامج في األسواق الخارجية ،و يقوم الطرف األول بعد تنفيذ تلك األوامر بدثباتهدا لصدال
الطرف الثاني في سجالته الخاصة حسب االجراءات المعمول بها لدى الطرف األول.

 .5يعتبر الطرف األول رقم حساب تداول الطرف الثاني في بورصة فلسطين ورقم حسدابه المسدتخدم محاسدبيًا مرجعدًا للتعامدل فدي األسدواق الماليدة الخارجيدة

في سجالت الشركة ومرجعاً لتنفيذ تعليمات ومعامالت الطرف الثاني.
ثانياً :التزامات الطرف األول-:

 .1يلتزم الطرف األول بدصددار كشدوفات حركدة بالمعدامالت واألرصددة للطدرف الثداني متدى رغدب فدي ذلدك بحيدث تشدتمل تلدك الكشدوفات معدامالت وأرصددة

الطرف الثاني بعمالت التدداول المختلفدة والتدي يدتم إثباتهدا فدي دفداتر وسدجالت الطدرف األول الحسدابية وفقدا لمعدايير المحاسدبة الدوليدة واألنظمدة المحليدة
النافذة وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين لألوراق المالية ،ويعتبر الطرف الثداني موافقداً مدالم يسدجل اعت ارضده خدالل  15يومداً
من استخراجهم.

 .2يعمددل الطددرف األول علددى إبددال  /إشددعار الطددرف الثدداني بعمليددات التددداول المنفددذة عنددد نهايددة التددداول اليددومي هاتفيدًا أو بأيددة طريقددة أخددرى يجددها الطددرف
األول مناسبة إلعالمه ،مع عدم تحمل الطرف األول المسؤولية عن عدم قدرة الطرف الثداني علدى اسدتالم اتصداالت /إشدعارات الطدرف األول نتيجدة أي
معيقات فنية أوتقنية خارجة عن سيطرة الطرف األول.

 .3يلتددزم الطددرف األول بتسددديد المسددتحقات الماليددة للطددرف الثدداني والناتجددة عددن بيددع األوراق الماليددة أو توزيعددات األربددا النقديددة أو أي مبددال أخددرى بعملددة
الدددوالر أو بددأي عملددة متددا للطددرف األول تسددديدها بعددد انقضدداء فت درة التسددوية المعلومددة (حسددب أنظمددة كددل سددوق علددى حدددا) و ذلددك عددن طريددق شدديك

داء
"يصرف للمستفيد األول فقط" أو حوالة بنكية لصال الطرف الثداني أو بأيدة طريقدة أخدرى متدا للطدرف األول اسدتخدامها باسدتثناء الصدرف النقددي بن ً
على تعليمات هيئة سدوق رأس المدال الفلسدطينية ،وال يتحمدل الطدرف األول أيدة مسدؤولية فدي حدال حددوث أي خلدل فندي وأي سدبب آخدر خدار عدن قددرة
الطرف األول وسيطرته ومن شأنه أن يؤخر عمليات التحويالت البنكية و/أو تحويل العملة.

 .4يلتزم الطرف األول بدجراء وتنفيذ العمليات التالية على حسابات ومحافظ الطرف الثاني وفقاً لإلجراءات المعلنة الصدادرة مدن الشدركات المدرجدة وبحسدب
التعليمات المتبعة في السوق المالي الخارجي:
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توزيع االسهم المجانية أو أي أداة تستحدثها األسواق المالية الخارجية على محافظ الطرف الثاني دون تحمل الطرف األول أية مسؤولية اتجاه
التأخر في إتاحتها للتداول من ِقبل الوسيط المعتمد الذي يتعامدل معده الطدرف األول ،كمدا يحدق للطدرف األول جبدر الكسدور عندد التوزيدع فدي



توزيع األربا النقدية على حسابات الطرف الثاني دون تحمل الطرف األول أية مسؤولية اتجاه التأخر في التوزيع سواء كان هذا التأخير مدن

حدود المعقول.

قبل وسيط الطرف األول أو بسبب التحويالت البنكية أو أي سبب خار عن سيطرة الطرف األول مع عدم تحمل الطرف األول أية مسؤولية

اتجاه التغير في أسعار الصرف.



توزيع حقوق االكتتاب في محافظ الطرف الثاني وفق اإلجراء المعتمد من الطرف األول ،باإلضافة إلى تنفيذ عمليدات اإلكتتداب ومدا يترتدب



تنفيذ أي إجراءات كتجزئة /تجميع األوراق المالية وتخفيض رأس المال على محافظ الطرف الثاني وفقًا لتفاصيل اإلجراء المعلنة ودون تحمل

داء علدى طلدب الطدرف الثداني دون تحمدل الطدرف األول أيدة مسدؤولية
عليها من توزيع االسهم المكتتب بها وذلك نيابة عن الطرف الثداني وبن ً
اتجاه أي نوع من المعيقات التى تمنع اإلكتتاب وتكون خارجة عن قدرة الطرف األول وسيطرته.
الطرف األول أية مسؤولية عن التأخير في تنفيذ ذلك اإلجراء ألسباب خارجة عن قدرة الطرف االول وسيطرته.

ثالث ًا :التزامات الطرف الثاني-:

 .1يلتزم الطرف الثاني باحترام األنظمة والقوانين المعمول بها وعدم مخالفتها وفدي حدال ثبدت غيدر ذلدك يوقدا التعامدل معده و يمندع مدن الشدراء و يسدم لده
بتصفية محفظته ضمن فترة زمنية تحددها الجهات الرقابية.

 .2يفوض الطرف الثاني الطرف األول تنفيذ تعليمات التداول (بيع – شدراء-تعدديل-إلغداء) لدألوراق الماليدة المدرجدة فدي األسدواق الخارجيدة سدواء كاندت هدذه
التعليمات خطية على اختالف أنواعها(فاكس -تلكس -بريد الكتروني) أوهاتفية.

 .3يقددر الطددرف الثدداني بأندده يتحمددل مسددؤولية مددا يطد أر علددى قيمددة األوراق الماليددة التددي تددم ش دراؤها لحسددابه مددن تغي درات مثددل ارتفدداع أو إنخفدداض أسددعار تلددك
األوراق المالية أو أية تغيرات أخرى.

 .4يلتددزم الطددرف الثدداني بسددداد قيمددة األوراق الماليددة التددي تددم ش دراؤها تحددت حسدداب الطددرف األول لصددالحه ،باإلضددافة إلددى جميددع العم دوالت و المصدداريا
المترتبة على عمليات التداول وذلك خالل فترة التسدوية المعلومدة ،وفدي حدال عددم إلتدزام الطدرف الثداني بالتسدديد يقدوم الطدرف األول ببيدع األوراق الماليدة
الخاصدة بدالطرف الثدداني وفقدًا لسددعر السدوق السددائد فددي حيندده ومطالبددة الطدرف الثدداني بأيددة مبددال إضددافية مدالم تد ِ
دا قيمددة األوراق الماليددة المباعددة بالمبددال
المطالب بتسديدها.

 .5يلتددزم الطددرف الثدداني بسددداد كامددل قيمددة العم دوالت والمصدداريا مقابددل الخدددمات التددي يقدددمها لدده الطددرف األول (الش دراء – البيددع – اإلكتتدداب – التحويددل
ال .
اإلرثي-غيرها) وأي عموالت ومصاريا أخرى قد تط أر مستقب ً

 .6يلتزم الطرف الثاني قبل القيام بعملية اإلكتتاب بتوفير كامل قيمة اإلكتتاب في حسابه وفق اإلجراء المعلن والعموالت المحددة .

 .7يلتزم الطرف الثاني بدعالم الطرف األول عند تغيير عنوانه أو وسائل االتصال به وكذلك في حاالت السفر للخار  ،ويحق للطرف األول في حال تغيب
الطددرف الثدداني وانقطدداع سددبل اإلتصددال بدده أن يقددوم ببيددع جددزء أو كامددل المحفظددة لتحصدديل مسددتحقات الطددرف األول الماليددة والمترتبددة علددى ذمددة الطددرف
الثاني ودون تحمل الطرف األول أية مسؤولية عن تغير أسعار األوراق المالية و أسعار الصرف و أية أضرار أو خسائر قد تنتج عن ذلك.

 .8يلتزم الطرف الثاني بالمصادقة على كشوفات األرصدة و المعامالت الخاصة به فور إبالغده مدن الطدرف األول وذلدك الت ازمدًا بتعليمدات هيئدة رأس المدال
الفلسددطينية  ،وفددي حددال عدددم مصددادقته الطددرف الثدداني خددالل  15يددوم مددن ابالغدده يعتبددر ذلددك إق درار مندده بصددحة أرصدددته ويعفددى الطددرف األول مددن
المسؤولية.

 .9يقر الطرف الثاني بأسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي التي يقوم الطرف األول باعتمادها ويحق للطدرف األول تحديدد سدعر خداص
بالشراء وسعر خداص بدالبيع ،وفدي حدال طلدب الطدرف الثداني إجدراء تحويدل العملدة األجنبيدة إلدى عملدة الددوالر االمريكدي يعمدل الطدرف األول علدى تنفيدذ
طلب الطرف الثاني وفقًا للمحددات واألنظمة المعمول بها في األسواق الخارجية وال يتحمل الطرف األول أية مسؤولية تجاه تأخر وسيط الطدرف األول
في إجراء التحويل المالي المطلوب.

رابعاً:عموالت التداول -:

يتقاضى الطرف األول عمولة لقاء الخدمات التي يقدمها للطرف الثاني فدي األسدواق الماليدة الخارجيدة (الشدراء – البيدع – اإلكتتداب – التحويدل اإلرثدي) أو أيدة
عموالت أخرى قد يتم استحداثها بحيث يدتم تحديدد قيمدة تلدك العمولدة مدن قبدل الطدرف األول وفقدًا لألصدول المتبعدة وبمدا يتفدق مدع طبيعدة التدداول فدي األسدواق
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المالية الخارجية ،ويستطيع الطرف الثاني االطالع على قيمة ونسب العموالت المعتمدة من قبل الطرف األول من خالل الرابط التالي www.alwasata.ps
ويحق للطرف األول إجراء تعديالت على العموالت واالعالن للطرف الثاني بذلك.

خامساً :المخاطر :

يصر الطرف الثاني بأنه على علم تام وكامل بالمخاطر التي قد يتعرض لها أثناء استثماره باألسواق الخارجية والتي يكون منها على سبيل المثال وليس الحصر.

 .1تعددرض الطددرف الثدداني لمخدداطر تذبددذب األسددعار التددي قددد تددؤدي إلددى إلحدداق الخسددارة وتآكددل صددافي المحفظددة وذلددك فددي حددال انخفضدت أسددعار األوراق
المالية بشكل جوهري.

 .2تعرض الطرف الثاني لمخاطر السوق نتيجة تعامله مع األسواق الخارجية التى تتأثر باألحداث العالمية .

 .3تعرض الطرف الثاني لمخاطر شطب الشركات المدرجة في األسواق الخارجية وبالتالي يصب هناك صعوبة في التواصدل والقددرة علدى بيدع تلدك األوراق
المالية ،كما قد يتعرض لمخاطر افالس أو تصفية الشركات.

 .4تعرض الطرف الثداني لمخداطر التغيدر بأسدعار الصدرف وفدي بعدض األحدوال عددم القددرة علدى تحويدل العملدة وكدذلك التدأخر فدي تحصديل قيمدة المبيعدات
والتوزيعات النقدية.

 .5تعرض الطرف الثداني فدي بعدض الحداالت لمخداطر التدأخير فدي تحدويالت العملدة ،التحدويالت الماليدة  ،إد ار األربدا المجانيدة ،إد ار اإلكتتداب ،إد ار

حقوق اإلكتتاب ،تجزئة األوراق المالية ،تخفيض رأس المال وغيرها من اإلجراءات التي قد تنفذ في األسواق الخارجية قبل تنفيذها على محافظ وحسابات

الطرف الثاني.

 .6تعرض الطرف الثاني لمخاطر التأخر في وضع األوامر و/أو فقدان األسبقية التى قد تنتج عدن أي خلدل الفندي و/أو تقندي نتيجدة تعطدل االتصدال و/أو
خطوط اإلنترنت و/أو أي خلل في برامج التداول اإللكتروني .

سادساً :مدة االتفاقية-:

 .1تعتبر االتفاقية سارية المفعول لمدة عام واحد من تاريخ توقيعها من قبل طرفيها وفي حال عدم قيام أي من طرفي العقد بفسخها يعتبر ذلك تجديدد تلقدائي
لعام اخر.

 .2يحددق للطددرف األول إجدراء تعددديالت علددى االتفاقيددة بمددا يتماشددى مددع متطلبددات العمددل والتغيدرات فددي األسدواق الخارجيددة بشددرط اعددالم الطددرف الثدداني ويحددق
للطرف األول حال امتناع أو مماطلة الطرف الثاني للتوقيع على االتفاقية الجديدة أن يوِقا التعامل معه ويغلق حسابه بعد تسدديد الطدرف الثداني لكامدل
االلتزامات المترتبة عليه.

سابعاً :فسخ االتفاقية وفض المنازعات-:

 .1يحدق للطدرف األول إنهدداء أو فسدخ هدذه االتفاقيددة فدي حدال مخالفددة الطدرف الثداني للقدوانين واألنظمدة المعمدول بهددا وفدي حداالت االشددتباه المرتبطدة بددالجرائم
االقتصادية كغسيل االموال وغيرها.

 .2يحددق للطددرف الثدداني انهدداء أوفسددخ هددذه االتفاقيددة بعددد تصددفية محفظتدده وسددداد كامددل االلت ازمددات المترصدددة عليدده و اعددالم الطدرف األول بأندده يرغددب بدنهدداء
تعامله في األسواق الخارجية مع ضمان حق الطرف األول بالمطالبة بأي التزامات قد تط أر بعد فسخ هذه االتفاقية.

 .3تعتبر عودة الطرف الثاني للتداول في األسواق المالية الخارجية بعد تصفية محفظته اقرار منه بالموافقة على االتفاقية التي قام بالتوقيع عليها سابقا وعلى
التعديالت التى طرأت عليها.

 .4في حال نشأت أية خالفات عند تطبيق هذه االتفاقية أو تفسيرها ،يتم تسجيل اعتراضات الطرف الثاني وحل الخالفدات وفدق التسلسدل التدالي (إدارة شدركة
الوساطة لألوراق المالية ثم الهيئة ثم المحاكم الفلسطينية).

وفقاً لهذه الشروط فقد تم توقيع االتفاقية بين الطرفين بايجابهم وقبولهم حسب األصول بتاريخ ..................... :
الطرف الثاني( :المستثمر/ممثله)

الطرف األول :شركة الوساطة لألوراق المالية

الختم والتوقيع

الختم والتوقيع
_____________________________
نموذج رقم

WS-Region 17-08

_______________________________
رقم اإلصدار
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