نـمــوذج تــوقـيـع الـمـسـتـثـمــر
Investor Signature Form
 -اسم المستثمر ...................................................... :

رقم التداول بالشركة ......... ........ ..........................:

 -رقم مستثمر ).............................................: (DXB

رقم مستثمر )..............................................................: (ADX

 -رقم التداول ).............................................: (DXB

رقم التداول )..............................................................: (ADX

تــوقـيـع الـمـسـتـثـمــر
)( 1

تـوقـيـع الـوصـي  /الـوكـيـل
)( 2

مالحظات:

Notes:

- The signature should be authenticated by a bank licensed by UAE banks.
 يجب أن يكون التوقيع معتمد في أحد البنوك في الدولة -سيتم إعتماد التوقيع المبين أعاله على كافة تعامالت المستثمر لدى الشركة - The above signature will be approved for all company transactions

تـم الـتـوقـيـع أمـام

توقيع المراقب الداخلي

)بيانات الطرفين(

)اتفاقية فتح حساب تداول أوراق مالية(

إنه في يوم....................:

أوال :الطرف األول:

الموافق ، 20………/………/……. :حررت ھذه االتفاقية بين كل من:

)ويشار إليه في ھذه االتفاقية بـ )الشركة((

شركة أموال للوساطة المالية

رقم ترخيصھا لدى الھيئة ، { 98 } :تاريخ الترخيص، { 2007 / 03 / 05 } :وعنوانھا إمارة الفجيرة ،مدينة الفجيرة
ص.ب { 7220 } :ھاتف رقم { 09 / 2223000 }:شارع الملك فيصل  ،منطقة الفصيل  ،بناية السيجي للشقق الفندقية
ويمثلھا قانونا ً في التوقيع على االتفاقية السيد /محمد سيد ابراھيم طه بصفته المدير العام للشركة.

ثانيا :الطرف الثاني) :ويشار إليه في ھذه االتفاقية بـ )العميل((
تصنيف العميل :
.1
□ شخص طبيعي □ /شخص معنوي
.2

معلومات خاصة عن العميل:

أوالً :بيانات العميل:
أ .بالنسبة للشخص الطبيعي:
اسم العميل بالكامل طبقا ً لـ )جواز السفر /للھوية(..................................................................
الجنسية ................................. :رقم خالصة القيد )للمواطنين(.......................................... :
رقم الھوية /جواز السفر......................:تاريخ اإلصدار ..................:تاريخ االنتھاء....................:
تاريخ الميالد.........................................:محل اإلقامة.................................................:
□ ال يعمل
□ متقاعد
□ رجل أعمال
العميل □ :موظف
جھة العمل ...........................................:المسمى الوظيفي............................................:
عنوان المراسالت :
ھاتف العمل  .......................................:الھاتف المتحرك .............................................:
الفاكس  ............................................:ص .ب  ...................:المدينة..........................:
البريد اإللكتروني  ............................:البلـد  ................................:اإلمارة ...................:
صفة التعامل:
□ وصاية /قوامة
□ ولـي شرعــي
□ بتوكيل رسمي
□ شخصي
اسم الولي /الوصي/القيم /الوكيل )حسب الحالة( .....................................................................
رقم الوكالة أو الوصاية ،وجھة إصدارھا ............................................................................

توقيع العميل
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ب .بالنسبة للشخص المعنوي:
اسم الشخص المعنوي ...................................................الشكل القانوي.............................
الجنسية................................:جھة الترخيص........................ :رقم الرخصة .................... :الشخص
المخول بإدارة الحساب...........................:الھاتف المتحرك للمخول بإدارة الحساب.................:
عنوان المراسالت :
عنوان المقر الرئيسي:
الدولة....................................:المدينة..............................:المنطقة............................:
الشارع...............................:رقم المبنى ...................:الھاتف................................... :
الفاكس .....................:ص .ب  ..................... :البريد اإللكتروني ..................................:

ثانيا ً :تحديد عالقة العميل بإحدى الجھات التالية:
□ شركة مساھمة مدرجة □ شركة وساطة مرخصة من قبل الھيئة □ سوق أبوظبي لألوراق المالية
□ جھة أخرى ذات عالقة بأسواق المال )(........................................
□ سوق دبي المالي
 -1ھل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع في إحدى الشركات
المدرجة في األسواق المالية المرخصة بالدولة أو أحد أقارب أيا ً منھم حتى الدرجة الثانية ؟ □ نعم □ ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،أذكراسم الشركة .....................:تحديدالمنصب/المسمى الوظيفي...............
تحديد صلة القرابة .....................اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة.......................

 -2ھل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة /ھيئة مديرين أو موظف في إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل
الھيئة أو زوج أو أصول أو فروع أيا ً من ھؤالء حتى الدرجة الثانية أو أوالدھم القصر؟ □ نعم □ ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،أذكر اسم الشركة ................:تحديد المنصب/المسمى الوظيفي....................
تحديد صلة القرابة .....................اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة.......................
 -3ھل توجد شراكة تجارية بينك وبين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من األشخاص التابعين ألي منھم ؟ □
نعم □ ال
في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكرھا .................................................................................
ثالثا ً :البيانات المالية المتعلقة بالعميل:
الدخل السنوي )بالدرھم اإلماراتي(:
•
□  2.500.000فأكثر
□ أقل من 2.500.00-500.000 □ 500.000-100.000 □ 100.000
مصدر الدخل :
•
□ أخرى
□ األسواق المالية
□ اإلرث
□ الراتب
□ االدخار
اسم البنك الذي تتعامل معه....... ............ ............................. ............................. :
•
رقم الحساب )إن وجد(........................ ............................. ............................. :
•
المبلغ المخصص لالستثمار.................... ............................. ............................. :
•
□ مضاربة
□ قصيرة األجل
□ طويلة األجل
استراتيجية االستثمار:
•
□ ال
□ نعم
ھل لديك التزامات مالية أو قروض:
•
في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل..........................................................................:
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□ ال
ھل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى □ :نعم
•
في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل..........................................................................:

رابعا ً :الخبرة في االستثمار :
□ أقل من سنة
□ ال توجد
•
القطاع المفضل:
•
□ الصناعة
□ البنوك
□ االستثمار
□ العقارات

□ أكثر من  3سنوات

□ من سنة إلى  3سنوات

□ التأمين
□ أخرى

□ الخدمات
□ االتصاالت

األسھم المفضلة) :يرجى ذكرھا حسب األھمية(
•
....................................................4
....................................................1
....................................................5
....................................................2
....................................................6
....................................................3
 .3بيانات خاصة بالحساب المشترك ):(1
طريقة إدارة الحساب □ :مجتمعين
االسم )بالكامل طبقا ً لجواز السفر أو
بطاقة الھوية(
رقم المستثمر
رقم خالصة القيد
رقم جواز السفر
الجنسية
الصلة /العالقة
محل اإلقامة
الھاتف
الھاتف المتحرك
البريد
البريد االلكترونى
عنوان المراسالت المعتمد :

□ منفردين
)( 1

)( 2

)( 3

 .وسائل اإلخطار):(2
• طريقة إصدار األوامر □ :الحضور الشخصي □ البريد □ البريد اإللكتروني □ الفاكس □ الھاتف
• الطريقة المعتمدة لتلقي المراسالت □ :البريد □ البريد اإللكتروني □ الفاكس □ االستالم الشخصي
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أحكام وشروط اتفاقية التداول

تمھيد
حيث أن الشركة من الشركات المرخصة من قبل ھيئة األوراق المالية والسلع بمزاولة نشاط الوساطة في األوراق
المالية.
وحيث أن العميل يرغب في التداول في األوراق المالية من خالل الشركة في األسواق المالية المرخصة بالدولة من قبل
الھيئة وذلك بنا ًء على األوامر والتعليمات التي يبديھا العميل وفقا ً لتقديره المطلق ووفقا ً للشروط واألحكام الواردة بھذه
االتفاقية ،وعليه فقد أقر الطرفان بأھليتھما وصالحيتھما للتعاقد وفقا ً للبنود التالية:
البند األول
يعتبر التمھيد السابق والملحقات والمستندات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من ھذه االتفاقية.
الھيئـة:
القانون:

البند الثاني :التعريفات
ھيئة األوراق المالية والسلع .
القانون االتحادي رقم ) (4لسنة  2000في شأن ھيئة وسوق اإلمارات األوراق
المالية والسلع وتعديالته.

النذظام:

النظام الخاص بالوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة الھيئة رقم ) (1لسنة
 2000وتعديالته.

األوراق المالية:

األسھم والسندات واألذونات المالية التي تصدرھا الشركــات المساھمة
والسندات واألذونات التي تصدرھا الحكومة االتحادية والحكومات المحلية
والھيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية
أو غير محلية تقبلھا الھيئة
رقم التعريف الخاص والممنوح للعميل من قبل السوق.
ھو حساب العميل لدى الشركة والذي يتم من خالله تداول األوراق المالية.
عمليات البيع والشراء التي تتم على األوراق المالية في السوق.

السوق:

رقم المستثمر:
حساب التداول:
التداول:

سوق األوراق المالية المرخص من قبل الھيئة ،والذي يتم من خالله عمليات
بيع وشراء األوراق المالية.

البند الثالث :بيان المخاطر
إن التعامل باألوراق المالية ينطوي على عدة مخاطر قد تؤدي إلى خسارة العميل لرأسماله المستث َمر أو جزء منه ،فكما
أن أسعار األوراق المالية قابلة لالرتفاع فإنه يمكن لھذه األسعار أيض ا ً أن تنخفض بنسبة كبيرة قد تؤدي إلى إلحاق
خسائر بالعميل بسبب التقلبات في األسعار ،وكذلك قد تصبح عملية تسييل األوراق المالية وبيعھا صعبة نظراً النخفاض
الطلب عليھا ،ھذا باإلضافة إلى مخاطر أخرى عديدة قد يتعرض لھا العميل.
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البند الرابع :حقوق الشركة
يحق للشركة في إطار ھذه االتفاقية اآلتي:
الحصول على المقابل النقدي عن عمليات الشراء قبل تنفيذ أي أوامر شراء ،وبحد أقصى قبل تاريخ التسوية.
.1
ً
الحصول على العمولة المقررة لتنفيذ عمليات التداول وذلك وفقا لألنظمة والقرارات المطبقة.
.2
الحصول على رسم قدره ) 100درھم( لقاء إعطاء العميل نسخة أخرى عن األوراق أو المستندات ،أو مقابل
.3
إصدار شيكات جديدة بدل الشيكات المفقودة أو منتھية الصالحية أو ايداعھا في حسابه البنكي  ،أما كشف
الحساب ،والبيان بأرصدة العميل من األوراق المالية الخاصة به ،فيجوز للعميل طلبھما دائما ً بدون رسوم.
بيع األوراق المالية التي سبق للشركة شراؤھا باسم ولحساب العميل إذا لم يكن قد قام بسداد التزامه عنھا،
.4
وذلك في الحدود التي تكفي لسداد مستحقاتھا ،على النحو التالي:
أ -توجيه إنذار للعميل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتم بيع األوراق المالية حال عدم السداد خالل يوم
عمل واحد من تاريخ استالم اإلنذار ،على أن يكون موضحا ً به تفاصيل عملية الشراء التي تم تنفيذھا والمبالغ المستحقة
مقابل الشراء والرسوم والعموالت واجبة الدفع.
ب -الحصول على موافقة السوق المالي قبل إجراء عملية البيع ،وذلك بعد انقضاء المھلة المشار إليھا في الفقرة )أ( من
ھذا البند.
ج -في حال عدم كفاية ناتج عملية البيع للمبالغ واجبة السداد؛ فإن الشركة تحتفظ بحقھا في المطالبة بباقي المب الغ
والتعويضات إن كان ثمة وجه لذلك.
البند الخامس :التزامات الشركة
تلتزم الشركة في إطار ھذه االتفاقية بما يلي:
ً
ً
بذل عناية الرجل الحريص في تعامالتھا وفقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة تنفيذا له ،وأن تراعي دوما
.1
الشروط والضوابط التي صدر على أساسھا الترخيص واألعراف التجارية ومبادئ األمانة والعدالة والمساواة
والحرص على مصالح العمالء وتنفيذ أوامرھم الصادرة إليھا وفقا ً ألسبقية ورودھا .
التصرف دوما ً باألمانة والنزاھة لما فيه مصلحة العميل واالمتناع عن أي عمل يؤدي إلي اإلضرار بالعميل
.2
أو الوسطاء اآلخرين أو السوق كإعطاء صورة مضلله أو غير صحيحة عن سعر الورقة المالية أو حجم
تداولھا.
الفصل بين حساباتھا وحسابات العمالء وفقا ً لضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء الصادرة عن الھيئة.
.3
إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول فور تلقيھا ،على أن يتم اإلدخال وفقا ً ألسبقية تلقي األوامر.
.4
إضافة ناتج عمليات البيع في حساب العميل في ذات يوم تسوية العملية وفقا ً للقواعد المنظمة لذلك لدى السوق.
.5
ً
كتابة أو حسب الوسيلة المتفق عليھا في ھذه االتفاقية بالعمليات المنفذة على حسابه فور
إخطار العميل
.6
تنفيذھا ،وللعميل االعتراض على أية عملية بإبالغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ
أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذھا لحسابه خالل )واحد( أيام عمل من تاريخ إخطاره.
عدم تنفيذ أي أمر يرد إليھا بغير الطرق المنصوص عليھا قانونھا ً أو المتفق عليھا في ھذه االتفاقية.
.7
عدم تنفيذ أي عملية بيع إال بعد تأكدھا من ملكية البائع لألسھم.
.8
طلب موافقة السوق على بيع األوراق المالية التي لم يسدد العميل التزاماته عنھا خالل المدة المحددة في البند
.9
) (4/4من ھذه االتفاقية ،وذلك في موعد أقصاه )واحد( يوم عمل من تاريخ انتھاء المدة المذكورة ،وعلى أن
تلتزم الشركة بإدخال أمر البيع بسعر السوق خالل )واحد( يوم عمل من تاريخ الحصول على موافقة السوق
على البيع.
 .10تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي ربع سنوي ،دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب
تفصيلي أو بيان بأرصدة العميل من األوراق المالية الخاصة به في أي وقت.
توقيع العميل
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.11
.12

عدم التعاقد من الباطن إلتمام ھذه االتفاقية إال بعد الحصول على الموافقة من العميل.
المحافظة على سرية كافة البيانات المتعلقة بالعميل التي تم الحصول عليھا بنا ًء على ھذه االتفاقية ،وذلك دون
اإلخالل بواجب الشركة باإلفصاح عن المعلومات وفقا ً للقانون واألنظمة.
البند السادس :حقوق العميل

يحق للعميل في إطار ھذه االتفاقية اآلتي:
إعطاء أوامر الشراء والبيع للشركة ،وأال تقوم الشركة بتنفيذ أي عمليات بدون أمر منه ،إال في الحاالت التي
.1
تجيز فيھا القوانين واألنظمة المطبقة ذلك ووفقا ً ألحكام ھذه االتفاقية.
إلغاء أو تعديل أية أوامر تم تقديمھا للشركة ولم يتم تنفيذھا بأنظمة التداول بعد ،طالما كان بإمكان الوسيط
.2
إلغاؤھا أو تعديلھا.
ً
أن يتم إخطاره كتابة أو حسب الوسيلة المتفق عليھا في ھذه االتفاقية بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذھا،
.3
وله االعتراض على أية عملية بإبالغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم
تنفيذھا على حسابه خالل )واحد( أيام عمل من تاريخ إخطاره.
البند السابع :التزامات العميل

يلتزم العميل في إطار ھذه االتفاقية بما يلي:
تزويد الشركة بكافة المعلومات التي تطلبھا للتحقق من ھويته.
.1
سداد قيمة عمليات الشراء لألوراق المالية والعموالت وأية رسوم أو مصاريف أخرى في الحدود التي ينص
.2
عليھا القانون أو القرارات أو األنظمة الصادرة في ھذا الشأن ووفقا ً ألحكام ھذه االتفاقية ،وعلى أن تقوم
الشركة بخصم ھذه العموالت أو الرسوم أو المصاريف من حساب العميل لديھا دون الحاجة إلى الحصول على
موافقته.
تخويل الشركة -بموجب ھذه االتفاقية -اإلفصاح عن أي معلومات قد تطلبھا الھيئة أو األسواق
.3
أو جھات إنفاذ القانون في الدولة تتعلق بالعميل أو تعامالته.
)(3
البند الثامن :شروط إضافية
....................................................................................................................
....................................................................................................................
البند التاسع :أحكام عامة

.1
.2
.3

يقر العميل بأن جميع المستندات والمعلومات المقدمة منه سليمة قانونا ً ،وأن مصادر األموال التي يتعامل بھا
من خالل شركة الوساطة جميعھا مشروعة.
يتعھد العميل بإعالم الوسيط بأية معلومات أو بيانات تتغير في المستقبل.
يقر العميل باطالعه على كافة أحكام ھذا االتفاقية وعلمه بالمخاطر المتعلقة بالتداول في أسواق األوراق
المالية.

توقيع الممثل القانوني عن الشركة

توقيع العميل
البند العاشر :التعديل واإلضافة

.1

.2

إذا رغب أي من الطرفين أثناء سريان ھذه االتفاقية في إجراء أي تعديل أو إضافة على الشروط والضوابط
الواردة فيھا ،فعليه أن يرسل طلبا ً مكتوبا ً للطرف اآلخر يوضح فيه تفاصيل التعديل
أو اإلضافة المطلوبة على العنوان المحدد في بيانات الطرفين المرفقة بھذه االتفاقية ،وال يعتد بأي تعديل أو
تغيير أو إضافة إلى ھذه االتفاقية ما لم يتم ذلك باتفاق الطرفين بشكل مكتوب وبتوقيعھما معا ً.
ال يجوز للطرفين االتفاق على إجراء أي تعديل على أي من أحكام ھذه االتفاقية وذلك بالمخالفة ألحكام القانون
واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
البند الحادي عشر :إنھاء االتفاقية

تنتھي االتفاقية في الحاالت التالية:
ً
كتابة على إنھاء االتفاقية.
اتفاق الطرفين
.1
ً
رغبة أحد الطرفين في إنھاء االتفاقية ،ويلتزم الطرف الراغب في إنھائھا بإخطار الطرف الثاني كتابة قبل
.2
) (15يوما ً من التاريخ الذي يرغب في إنھائھا فيه ،شريطة تسوية كافة الحقوق وااللتزامات المترتبة عند تنفيذ
االتفاقية ،وفي جميع األحوال ،ال يخل إنھاء االتفاقية بما نشأ من حقوق والتزامات بين طرفيھا وتبقى سارية
المفعول بين الطرفين إلى أن يتم تسويتھا.
البند الثاني عشر :اإلخطارات
اتفق الطرفان على أن كل إخطار تقتضيه ھذه االتفاقية يجب أن يتم بإحدى وسائل اإلخطار المحددة في البند ) (4من
بيانات الطرفين المرفق بھذه االتفاقية

البند الثالث عشر :تفسير االتفاقية والمنازعات
يتم تفسير ھذه االتفاقية والحقوق وااللتزامات المترتبة على طرفيھا طبق ا ً للقوانين واألنظمة المعمول بھا في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ويتم الفصل في المنازعات الناشئة بين الطرفين من خالل الطرق الودية ،وفي حال عدم
التمكن من حلھا خالل ) (7أيام يتم الفصل فيھا من قبل المحكمة المختصة بدولة اإلمارات العربية
.1
.2

)(4
المتحدة.

البند الرابع عشر :تحرير االتفاقية والتوقيع عليھا
حررت ھذه االتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ،وتسلم كل طرف نسخة منھا للعمل
وقع الطرفان على االتفاقية ،وأصبحت بذلك سارية المفعول وملزمة لألطراف إلزاما ً تاما ً.
______________________________________________________
تمت بحمد %
__________________________________________________

)(5
بموجبھا.

أوال :خدمات الحساب.

الئحة رسوم الخدمات المقدمة
وصـف الـخـدمـــة

الرسوم  /درھم إماراتي

فتح حساب – لمرة واحدة

25

الرسائل النصية  /شھريا

5

كشف حساب ربع سنوي

مجانا

كشف حساب شھري

10

التصديق على كشف الحساب

50

طلب رسالة لمن يھمه االمر

100

ايداع الشيكات في حساب العميل

100

إعادة اصدار  /استبدال شيك

100

رسالة تحويل بنكي في حساب العميل

100

التحويالت )تحويالت عائلية – من وإلى المقاصة(

25

• مالحظة  :قد يفرض السوق رسوم إضافية على بعض المعامالت.

ثانيا :خدمات التداول عبر اإلنترنت ).(E-Amwal
الـخـدمـــة

E-Amwal

E-Amwal PLUS

رسوم صيانة

 25درھم  /شھريا

 50درھم  /شھريا

رسائل البصمة اإللكترونية

 5درھم  /شھريا

 5درھم  /شھريا

تمت المراجعة بواسطة …………………………………….:

العميل ……………………………………………………:

توقيع المراجع ..........................................:

التوقيع العميل…………………………………………..:

ختم الشركة:

التاريخ :

/

/

