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 الخارجية المالية ية فتح حساب تداول في األسواقتفاقا               
 

 

 

 
 من قبله يمثلها المدير العام أومن يفوض                                                                           ة لألوراق المالية أول: شركة الوساططرف 
 ____________________________________________________________________________________ر(:ثاني )المستثمطرف 

 
الثاني( نرغب في  الطرف، وحيث أننا نحن الموقعين أدناه) لخارجيةولة نشاط الوساطة في األسواق المالية احيث أن الطرف األول من الشركات المرخص لها بمزا

تم التوافق بين الطرفين على في هذه األسواق فقد  األول لطرفادمها قواالستفادة من أية خدمات إضافية ي ،خارجيةال في األسواق المالية التعامل باألوراق المالية
 التالية: التعامل بعد أن صرحا بأهليتهما للتعاقد وفق الشروط

 -:المقدمةأوال: 
 .وجزء ال يتجزأ منها (بورصة فلسطين تداول في التفاقية ا) ينالطرفتفاقية السابق توقيعها بين ًة ومكملًة لالالتفاقية ملحقاهذه  تعتبر .1
لألنظمة بها بحيث تكون األولوية  لمتداولا يةخارجال المالية قاسو األمن بورصة فلسطين و ٍل السارية في ك األنظمةالقوانين و  تفاقيةهذه اال على طبقت   .2

  .لسطينفوالقوانين السارية في 
عن طريق وسيط  لكترونياً إ الخارجيةالمالية لدى األسواق ، تعديل، إلغاء( شراء، بيعأوامر تداول األوراق المالية ) ثباتإ /يقوم الطرف األول بتسجيل .3

 تلك األسواقالطرف الثاني في  تداول أوامر إثبات/مناسبة لضمان تسجيل األول الطرفجدها يمالي م رخص في  تلك األسواق أو بأية طريقة أخرى 
قد تنتج عن حدوث  أوخسائر حمل الطرف األول مسؤولية أية أضرار، وال يتولللطرف األضمن البدائل المتاحة و تاحة خالل فترة التداول بالسرعة الم

ول قدرة الطرف األ عن ةخارجقوة قاهرة ي /أو أو ةكترونيلخلل في برامج التداول اإل نترنت أونقطاع االتصال وخطوط اإلاك أعطال أومعيقات فنية
 وتمنع الطرف األول من القيام باألعمال موضوع االتفاق. ،وسيطرته

لكتروندي الخداص بالوسديط المعتمدد للطدرف األول فدنده قدد يحددث إلجراءات التدداول المعمدول بهدا فدي ادخدال أوامدر التدداول علدى برندامج التدداول اإلنظرًا  .4
دثباتهدا لصدال  ب أحيانًا تأخير في ادخال أوامر تداول الطرف الثاني على تلك البرامج في األسواق الخارجية، و يقوم الطرف األول بعد تنفيذ تلك األوامر

 الطرف الثاني في سجالته الخاصة حسب االجراءات المعمول بها لدى الطرف األول.
الخارجيدة الماليدة للتعامدل فدي األسدواق  مرجعداً  الثاني في بورصة فلسطين ورقم حسدابه المسدتخدم محاسدبياً  طرفعتبر الطرف األول رقم حساب تداول الي   .5

 .يمات ومعامالت الطرف الثانيلتنفيذ تعل ومرجعاً  في سجالت الشركة
 -:األولالطرف التزامات  ثانيًا:

  وفات معدامالت وأرصددةالكشد تلدك شدتملتى رغدب فدي ذلدك بحيدث تدالثداني مللطدرف  حركدة بالمعدامالت واألرصددة وفاتبدصددار كشد األول الطرفيلتزم  .1
األول الحسدابية وفقدا لمعدايير المحاسدبة الدوليدة واألنظمدة المحليدة  لطدرفتم إثباتهدا فدي دفداتر وسدجالت ايدوالتدي  بعمالت التدداول المختلفدة الثاني الطرف

يومدًا  15الم يسدجل اعتراضده خدالل مد موافقداً الثداني  ر الطرفبعتوي  ، لألوراق الماليةبورصة فلسطين و الفلسطينية نافذة وتعليمات هيئة سوق رأس المال ال
 من استخراجهم.

الطددرف  دهايجددبأيددة طريقددة أخددرى  أو اً هاتفيدد عنددد نهايددة التددداول اليددوميالمنفددذة  التددداول طددرف الثدداني بعمليدداتال إشددعار /إبددال  علددى األولالطددرف يعمددل  .2
نتيجدة أي األول الطدرف  إشدعارات /اسدتالم اتصداالت علدى الثدانيالطرف المسؤولية عن عدم قدرة  األولالطرف تحمل مع عدم  ،مناسبة إلعالمه األول

 ن سيطرة الطرف األول.معيقات فنية أوتقنية خارجة ع
خددرى بعملددة أمبددال   أي لنقديددة أوا األربددا  توزيعددات وأوراق الماليددة األالثدداني والناتجددة عددن بيددع للطددرف األول بتسددديد المسددتحقات الماليددة الطددرف يلتددزم  .3

  و ذلددك عددن طريددق شدديك لددى حدددا(المعلومددة )حسددب أنظمددة كددل سددوق ع بعددد انقضدداء فتددرة التسددويةأو بددأي عملددة متددا  للطددرف األول تسددديدها  الدددوالر
باسدتثناء الصدرف النقددي بنداًء  اسدتخدامهاأو بأيدة طريقدة أخدرى متدا  للطدرف األول  الثدانيلصال  الطرف  أو حوالة بنكية  فقط" صرف للمستفيد األول"ي  

خدار  عدن قددرة  آخدر لدل فندي وأي سدببحددوث أي خؤولية فدي حدال مسد ةحمدل الطدرف األول أيدوال يت ،على تعليمات هيئة سدوق رأس المدال الفلسدطينية
 .تحويل العملةو/أو  من شأنه أن يؤخر عمليات التحويالت البنكيةو  الطرف األول وسيطرته

الصدادرة مدن الشدركات المدرجدة وبحسدب  علنةالم   وفقًا لإلجراءات ة على حسابات ومحافظ الطرف الثانييلتزم الطرف األول بدجراء وتنفيذ العمليات التالي .4
   :يمات المتبعة في السوق المالي الخارجيالتعل
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 اتجاه مسؤولية  ةيأدون تحمل الطرف األول لى محافظ الطرف الثاني عالخارجية  المالية تستحدثها األسواق اةدأأي  وتوزيع االسهم المجانية أ
التوزيدع فدي عندد األول جبدر الكسدور لطدرف ، كمدا يحدق للوسيط المعتمد الذي يتعامدل معده الطدرف األولا من ِقبل لتداولل تهاإتاح فيتأخر ال

 حدود المعقول.
  لتأخير مدن اتجاه التأخر في التوزيع سواء كان هذا امسؤولية  أيةتحمل الطرف األول  دون توزيع األربا  النقدية على حسابات الطرف الثاني

مسؤولية  أيةمع عدم تحمل الطرف األول ألول أي سبب خار  عن سيطرة الطرف اأو بسبب التحويالت البنكية  أوقبل وسيط الطرف األول 
 .سعار الصرفأاتجاه التغير في 

 ومدا يترتدب  تنفيذ عمليدات اإلكتتداب باإلضافة إلى ،جراء المعتمد من الطرف األولتوزيع حقوق االكتتاب في محافظ  الطرف الثاني  وفق اإل
مسدؤولية  أيدةدون تحمدل الطدرف األول الطدرف الثداني  بنداًء علدى طلدبو  نيابة عن الطرف الثداني  وذلك عليها من توزيع االسهم المكتتب بها

 .رجة عن قدرة الطرف األول وسيطرتهخا تكون و  كتتابتمنع اإل التى معيقاتنوع من الي أاتجاه 
  ودون تحمل المعلنة جراء تفاصيل اإلعلى محافظ الطرف الثاني وفقًا ل تخفيض رأس المالو  وراق الماليةاأل / تجميعجراءات كتجزئةإأي تنفيذ

 .تهوسيطر الطرف االول ألسباب خارجة عن قدرة  تنفيذ ذلك اإلجراء ر فيالتأخيعن مسؤولية  أيةالطرف األول 
 -:الثانيالطرف التزامات : ثالثاً  

و يسدم  لده  و يمندع مدن الشدراء وفدي حدال ثبدت غيدر ذلدك يوقدا التعامدل معده مخالفتهاعدم و  المعمول بها باحترام األنظمة والقوانين ثانييلتزم الطرف ال .1
 .ضمن فترة زمنية تحددها الجهات الرقابيةبتصفية محفظته 

سدواء كاندت هدذه الخارجيدة المدرجدة فدي األسدواق  وراق الماليدةلدأل إلغداء(-تعدديل-شدراء –يع )بالتداول  األول تنفيذ تعليمات الطرفالثاني الطرف يفوض  .2
 .أوهاتفية بريد الكتروني( -تلكس -)فاكسعلى اختالف أنواعهاالتعليمات خطية 

التددي تددم شددراؤها لحسددابه مددن تغيددرات مثددل ارتفدداع أو إنخفدداض أسددعار تلددك  وراق الماليددةيقددر الطددرف الثدداني بأندده يتحمددل مسددؤولية مددا يطددرأ علددى قيمددة األ .3
 األوراق المالية أو أية تغيرات أخرى.

 جميددع العمددوالت و المصددارياباإلضددافة إلددى   ،األول لصددالحه الطددرفحسدداب تحددت الثدداني بسددداد قيمددة األوراق الماليددة التددي تددم شددراؤها  الطددرفيلتددزم  .4
ة األوراق الماليدبيدع يقدوم الطدرف األول ب بالتسدديد إلتدزام الطدرف الثداني وفدي حدال عددم ،المعلومدة وذلك خالل فترة التسدوية ة على عمليات التداولبالمترت

لمبددال  با المباعددة ألوراق الماليددةلم تددِا قيمددة امداالثدداني بأيددة مبددال  إضددافية  الطدرفومطالبددة السددائد فددي حيندده وفقددًا لسددعر السدوق  الطرف الثددانيالخاصدة بدد
  .الم طالب بتسديدها

التحويددل  –اإلكتتدداب  –البيددع  –)الشددراء يلتددزم الطددرف الثدداني بسددداد كامددل قيمددة العمددوالت والمصدداريا مقابددل الخدددمات التددي يقدددمها لدده الطددرف األول  .5
 .رى قد تطرأ مستقباًل أخي عموالت ومصاريا أو  (غيرها-اإلرثي

 . اإلجراء المعلن والعموالت المحددةوفق  في حسابه كتتابقيمة اإل كامل بتوفير كتتاباإل قبل القيام بعملية يلتزم الطرف الثاني .6
ويحق للطرف األول في حال تغيب  ،وكذلك في حاالت السفر للخار  به سائل االتصالو  أو عنوانه ريتغيعند الطرف األول عالم ديلتزم الطرف الثاني ب .7

لتحصدديل مسددتحقات الطددرف األول الماليددة والمترتبددة علددى ذمددة الطددرف  جددزء أو كامددل المحفظددة بيددعب أن يقددومي وانقطدداع سددبل اإلتصددال بدده الطددرف الثددان
 عن ذلك. قد تنتج ف و أية أضرار أو خسائرسعار الصر أ و وراق الماليةاأل سعارأ لية عن تغيرمسؤو  أيةل الطرف األول ودون تحم الثاني

وذلدك التزامدًا بتعليمدات هيئدة رأس المدال  ولبالغده مدن الطدرف األإفور  كشوفات األرصدة و المعامالت الخاصة بهعلى  المصادقةلتزم الطرف الثاني بي .8
مدددن الطدددرف األول عفدددى وي  صددددته أر قدددرار منددده بصدددحة إيعتبدددر ذلدددك مدددن ابالغددده يدددوم  15خدددالل  ف الثدددانيالطدددر  هوفدددي حدددال عددددم مصدددادقتالفلسدددطينية ، 

 .المسؤولية
خداص  جنبية مقابل الدوالر األمريكي التي يقوم الطرف األول باعتمادها ويحق للطدرف األول تحديدد سدعريقر الطرف الثاني بأسعار صرف العمالت األ .9

تحويدل العملدة األجنبيدة إلدى عملدة الددوالر االمريكدي يعمدل الطدرف األول علدى تنفيدذ إجدراء حدال طلدب الطدرف الثداني بالشراء وسعر خداص بدالبيع، وفدي 
تأخر وسيط الطدرف األول  ؤولية تجاه طلب الطرف الثاني وفقًا للمحددات واألنظمة المعمول بها في األسواق الخارجية وال يتحمل الطرف األول أية مس

   مالي المطلوب.جراء التحويل الإفي 
 -: عموالت التداولرابعًا:

أو أيدة  (التحويدل اإلرثدي –اإلكتتداب  –البيدع  –الشدراء )الخارجيدة  الماليدة التي يقدمها للطرف الثاني فدي األسدواق خدماتالاألول عمولة لقاء  الطرفيتقاضى 
سدواق مدع طبيعدة التدداول فدي األ يتفدقبمدا وفقدًا لألصدول الم تبعدة و  األول رفالطدالعمولدة مدن قبدل  قيمدة تلدك يدتم تحديدد بحيثعموالت أخرى قد يتم استحداثها 
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 www.alwasata.psمن خالل الرابط التالي  المعتمدة من قبل الطرف األولعلى قيمة ونسب العموالت  االطالعطرف الثاني ال ستطيعوي ،المالية الخارجية
 .بذلك االعالن للطرف الثانيو جراء تعديالت على العموالت إول األطرف لل ويحق 

 : المخاطر :اً امسخ
 ماره باألسواق الخارجية والتي يكون منها على سبيل المثال وليس الحصر.تثثناء اسأعلى علم تام وكامل بالمخاطر التي قد يتعرض لها  بأنهالطرف الثاني  يصر 

األوراق  ارسددعأ تفددي حددال انخفضددوذلددك  محفظددةالكددل صددافي آوت حدداق الخسددارة قددد تددؤدي إلددى إلالتددي  ألسددعارعددرض الطددرف الثدداني لمخدداطر تذبددذب ات .1
 .بشكل جوهري المالية 

 .العالمية  حداثباألتتأثر التى ة خارجيالسواق األمع  هعرض الطرف الثاني لمخاطر السوق نتيجة تعاملت .2
درة علدى بيدع تلدك األوراق سواق الخارجية وبالتالي يصب  هناك صعوبة في التواصدل والقدتعرض الطرف الثاني لمخاطر شطب الشركات المدرجة في األ .3

 ، كما قد يتعرض لمخاطر افالس أو تصفية الشركات.المالية
 تعرض الطرف الثداني لمخداطر التغيدر بأسدعار الصدرف وفدي بعدض األحدوال عددم القددرة علدى تحويدل العملدة وكدذلك التدأخر فدي تحصديل قيمدة المبيعدات .4

 والتوزيعات النقدية.
درا  إ ،كتتداباإل درا إ ،ةالمجانيد األربدا درا  إ ،التحدويالت الماليدة   ،تعرض الطرف الثداني فدي بعدض الحداالت لمخداطر التدأخير فدي تحدويالت العملدة .5

فيذها على محافظ وحسابات نخارجية قبل تسواق الفي األ قد ت نفذالتي  جراءاتخفيض رأس المال وغيرها من اإل،ت وراق الماليةتجزئة األ ،كتتابحقوق اإل
 الطرف الثاني.

 أو/وتقندي نتيجدة تعطدل االتصدال /أو خلدل الفندي والتى قد تنتج عدن أي   /أو فقدان األسبقيةو في وضع األوامر التأخرتعرض الطرف الثاني لمخاطر  .6
 .كتروني لي خلل في برامج التداول اإلأ وأو/نترنت خطوط اإل

 -:قية: مدة االتفاسادساً 
ي من طرفي العقد بفسخها يعتبر ذلك تجديدد تلقدائي أمن قبل طرفيها وفي حال عدم قيام  من تاريخ توقيعها تعتبر االتفاقية سارية المفعول لمدة عام واحد .1

 لعام اخر.
الطددرف الثدداني ويحددق بشددرط اعددالم  بمددا يتماشددى مددع متطلبددات العمددل والتغيددرات فددي األسددواق الخارجيددة علددى االتفاقيددة تعددديالتجددراء إيحددق للطددرف األول  .2

كامدل الطدرف الثداني لحسابه بعد تسدديد  غلقي  التعامل معه و ا وقِ أن ي   التفاقية الجديدة على اتوقيع للالطرف الثاني مماطلة  أو ول حال امتناعللطرف األ
 .االلتزامات المترتبة عليه

 -:: فسخ االتفاقية وفض المنازعاتسابعاً 
فدي حدال مخالفددة الطدرف الثداني للقددوانين واألنظمدة المعمدول بهددا وفدي حداالت االشددتباه المرتبطدة بددالجرائم فاقيددة تفسدخ هدذه اال أو يحدق للطدرف األول إنهدداء .1

 االقتصادية كغسيل االموال وغيرها.
 ءرف األول بأندده يرغددب بدنهدداعددالم الطددا  المترصدددة عليدده وتزامددات لتفاقيددة بعددد تصددفية محفظتدده وسددداد كامددل االفسددخ هددذه االيحددق للطددرف الثدداني انهدداء أو  .2

 بأي التزامات قد تطرأ بعد فسخ هذه االتفاقية. ةمطالبالطرف األول بال ضمان حق معسواق الخارجية األ ه فيتعامل
على قيع عليها سابقا  و التي قام بالتو  الخارجية بعد تصفية محفظته اقرار منه بالموافقة على االتفاقية المالية سواقعودة الطرف الثاني للتداول في األ عتبرت   .3

 .ت التى طرأت عليهاتعديالال
دارة شدركة إ) وفدق التسلسدل التداليوحل الخالفدات ات الطرف الثاني يتم تسجيل اعتراضتطبيق هذه االتفاقية أو تفسيرها،  دأية خالفات عن في حال نشأت .4

 .(ة ثم المحاكم الفلسطينيةئالوساطة لألوراق المالية ثم الهي
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