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اتفاقية فتح ح�ساب تداول �أوراق مالية  -ح�ساب م�ؤ�س�سات

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
رقم املركز

رقم احل�ساب

البيانات الأ�سا�سية
ر�أ�س مال ال�رشكة:

ا�سم ال�رشكة  /امل�ؤ�س�سة:

ال�شكل القانوين:

م�ؤ�س�سة وفقا ً لقانون:

اجلن�سية:

طبيعة ن�شاط ال�رشكة:

رقم ال�سجل التجاري:

الرقم ال�رضيبي:

عنوان ال�رشكة:

دولة الت�أ�سي�س:

املدينة:

الفاك�س:

الربيد الإلكرتوين:

الرقم الربيدي:

رقم الهاتف:
الهدف اال�ستثماري:

عائد دوري

الأوامر عن طريق:

هاتف

�أرباح ر�أ�سمالية ق�صرية الأجل (م�ضاربة)
فاك�س

�أرباح ر�أ�سمالية طويلة الأجل

كتابيا ً

الربيد الإلكرتوين

حدد االختيار املنا�سب
معرفة ب�سيطة

معرفة �أ�سا�سية

 -ما هى درجة التقبل للتقلبات ق�صرية الأجل فى �أ�سعار الأوراق املالية املتداولة

ال يقبل تقلبات ال�سوق

يقبلها بدرجة معقولة

 -ما هو املدى الزمنى املخطط لتحقيق الأهداف اال�سثتمارية

�صفر � 3 -سنوات

� 5 - 3سنوات

< � 100ألف دينار

< � 250ألف دينار

 -ما هى درجة املعرفة بن�شاط اال�ستثمار فى جمال الأوراق املالية؟

بال�سوق؟

للعميل؟

 ما هو حجم املحفظة املتوقع تكوينها خالل املدى الزمني الذى يحقق الأهدافاال�ستثمارية؟

االلتزام بالقوانني

معرفة خبري

معرفة جيدة

يقبلها بدرجة مطلقة

يقبلها بدرجة كبرية

�أكرث من � 10سنوات

� 10 - 5سنوات

< مليون دينار

< � 500ألف دينار

مليون دينار ف�أكرث

هل يعمل �أي من املفو�ضني على هذا احل�ساب لدى �أي م�ؤ�س�سة �أو �رشكة تعمل يف جمال الو�ساطة �أو �إدارة املحافظ املالية يف الأردن؟
نعم – يرجى التو�ضيح

ال

ا�سم ال�شخ�ص _______________ :ا�سم ال�رشكة __________ :املن�صب_____________ :
هل يعمل �أي من املفو�ضني على هذا احل�ساب لدى املجموعة املالية – هريمي�س؟

ال

نعم – يرجى التو�ضيح

ا�سم ال�شخ�ص ____________________________ :املن�صب________________ :
هل متتلك ال�رشكة ن�سبة م�ساهمة (�أكرث من � )%5أو ن�سبة م�ساهمة ذات ت�أثري فعال على قرارات و�سيا�سات �إحدى ال�رشكات امل�ساهمة؟
نعم – يرجى التو�ضيح
 -1ا�سم ال�رشكة

ن�سبة امل�ساهمة

 -2ا�سم ال�رشكة

ن�سبة امل�ساهمة

هل تتعامل ال�رشكة  /امل�ؤ�س�سة يف �سوق الأوراق املالية من خالل �رشكة �أخرى؟

نعم (رقم املركز

ال

)

ال

�صفحة ()1

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
عام  /النواحي التنظيمية والقانونية
-1

نرجو حتديد ال�سلطة التي تقوم بالتنظيم والإ�رشاف على م�ؤ�س�ستك بخ�صو�ص مكافحة غ�سيل الأموال (.)AML
_______________________________________________

-2

هل تطلب ال�سلطة التنظيمية والقانونية يف بلدك من جميع امل�ؤ�س�سات املالية �أن تكون لديها �إجراءات نظامية ملكافحة غ�سيل
الأموال ( )AMLوالتحقق من �شخ�صية العميل ()KYC؟

نعم

ال

-3

هل م�ؤ�س�ستك لديها �سيا�سات و�إجراءات ملكافحة غ�سيل الأموال ()AML؟

نعم

ال

-4
-5

�إذا مل تكن كذلك ،فهل هناك تخطيط ال�ستحداث تطبيق هذه ال�سيا�سات والإجراءات؟ نرجو بيان التاريخ املقدر املتوقع للتنفيذ:
/
/

نعم

ال

هل م�ؤ�س�ستك ملتزمة ب�رشوط ولوائح مكافحة غ�سيل الأموال  AMLوالتحقق من �شخ�صية العميل KYC؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،فمنذ
متى؟
/
/

نعم

ال

-6

هل �سيا�سات و�إجراءات م�ؤ�س�ستك مطابقة للتو�صيات ( )9 + 40اخلا�صة مبجموعة العمل املالية ()FATF؟

نعم

ال

-7

هل م�ؤ�س�ستك لديها �أق�سام ومهام خمت�صة باملراجعة الداخلية وح�ساب املخاطر وااللتزام؟ هل لديك مدير خمت�ص م�ستقل
لإدارة مكافحة غ�سيل الأموال؟

نعم

ال

-8

هل لديك ال�سيا�سات ملكافحة غ�سيل الأموال  AMLوالتحقق من �شخ�صية العميل  KYCالتي تغطي الفروع املحلية والفروع
الأجنبية وال�رشكات املرتبطة وال�رشكات التابعة التي متتلك فيها الأغلبية (�سواء حملية �أو باخلارج)؟
و�إذا كانت الإجابة “ ال “ نرجو بيان � /إرفاق تفا�صيل �أي وحدات مت ا�ستبعادها:

نعم

ال

-9

هل خ�ضعت م�ؤ�س�ستك لأي حتقيقات �أو �أحكام �أو �إدانة �أو �إلزام ب�إجراءات مدنية مرتبطة بغ�سيل الأموال �أو متويل الإرهاب يف
ال�سنوات اخلم�س الأخرية؟ �إذا كانت الإجابة “نعم” نرجو �إرفاق التفا�صيل.

نعم

ال

-10

نرجو بيان �أ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أكرث من  %10من م�ؤ�س�ستك.
-1

-2

-3

-4

-5

-6

اعرف عميلك ( / )KYCفح�ص والتحقق من �شخ�صية وبيانات العميل ()CDD
-11

هل تتخذ م�ؤ�س�ستك الإجراءات الالزمة لفح�ص والتعرف على بيانات العميل مبا يف ذلك التحقق من هوية عمالئك؟

نعم

ال

-12

هل تتخذ م�ؤ�س�ستك الإجراءات الالزمة للتحقق من ال�شخ�صية احلقيقية للمالك الفعليني امل�ستفيدين وغري الظاهرين� ،إن وجدوا؟

نعم

ال

-13

هل تتحقق م�ؤ�س�ستك من م�صادر الرثوة  /الأر�صدة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي لعمالئك؟

نعم

ال

-14

هل تقوم م�ؤ�س�ستك بح�ساب معدل وم�ستوى املخاطر لعمالئك على �أ�سا�س معايري مثل الإقامة وحجم املعامالت ونوع الن�شاط؟

نعم

ال

-15

هل تقوم م�ؤ�س�ستك بتطبيق الفح�ص املدقق للعمالء الذين يتم تعريفهم طبقا ً لبياناتهم على �أنهم "عايل اخلطورة"؟

نعم

ال

-16

هل حت�صل م�ؤ�س�ستك على املعلومات بخ�صو�ص �أن�شطة و�أعمال العمالء ()KYCB؟

نعم

ال

-17

هل تقوم م�ؤ�س�ستك ب�إجراء الفح�ص الدوري على مدار العالقة ل�ضمان �أن بيانات العميل يتم حتديثها با�ستمرار؟

نعم

ال

-18

هل تتحقق م�ؤ�س�ستك من �أن املعلومات التي مت احل�صول عليها من العميل �صحيحة؟

نعم

ال

-19

هل حت�صل م�ؤ�س�ستك على املعلومات بخ�صو�ص غر�ض وطبيعة عالقة الأعمال اخلا�صة بالعميل؟

نعم

ال

-20

هل تقوم م�ؤ�س�ستك ب�إنهاء عالقة الأعمال مع العميل �إذا ف�شل العميل يف االلتزام ب�إجراءات الفح�ص والتحقق من بياناته ()CDD؟

نعم

ال

-21

هل لديك �أنظمة منا�سبة لإدارة املخاطر لتحديد ما �إذا كان العميل �شخ�صا ً له و�ضع خا�ص من الناحية ال�سيا�سية ()PEP؟

نعم

ال

-22

هل لديك �سيا�سات و�إجراءات ت�سمح لك بفتح ح�سابات جمهولة اال�سم �أو االحتفاظ بها؟

نعم

ال

-23

هل لديك �سيا�سات و�إجراءات ت�سمح لك مبتابعة �أن�شطة وعالقات الأعمال مع بنوك غري ظاهرة – �أي البنوك التي ال حتتفظ لها
بوجود مادي يف بلد ت�أ�سي�سها (فيما عدا ال�رشكات التابعة ملجموعة مالية خا�ضعة للرقابة والإ�رشاف)؟

نعم

ال
�صفحة ()2

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
تابع اعرف عميلك ( / )KYCفح�ص والتحقق من �شخ�صية وبيانات العميل ()CDD
-24

هل تلتزم م�ؤ�س�ستك بالتو�صيات اخلا�صة رقم  7اخلا�صة مبجموعة العمل املالية ( )FATFوت�ضمن �أن املعلومات الكاملة ل�صاحب
املن�ش�أ الأ�صلي مت�ضمنة يف جميع املدفوعات التي تدفعها؟

نعم

ال

-25

هل لدى م�ؤ�س�ستك �إجراءات قائمة للمراجعة الداخلية و�/أو االلتزام الختبار كفاية وجودة االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات مكافحة
غ�سيل الأموال ( )AMLومكافحة متويل الإرهاب ( )CFTاخلا�صة بك؟

نعم

ال

-26

هل توجه م�ؤ�س�ستك عناية خا�صة لعالقات الأعمال مع امل�ؤ�س�سات من البالد التي ال تطبق القواعد اخلا�صة مبجموعة العمل
املالية ()FATF؟

نعم

ال

-27

هل ت�ضمن وتت�أكد م�ؤ�س�ستك من �أن العمالء من امل�ؤ�س�سات املالية  /م�ؤ�س�سات االئتمان لديهم الإجراءات الكافية وااللتزام
الكايف ب�أنظمة مكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ( )AML / CFTوالتحقق من بيانات العميل ()KYC؟

نعم

ال

حفظ ال�سجالت
-28

هل حتتفظ م�ؤ�س�ستك بنظام منا�سب حلفظ ال�سجالت ل�ضمان حفظ ال�سجالت والبيانات التي مت احل�صول عليها من خالل

ال

نعم

�إجراءات الفح�ص والتحقق من بيانات العميل (� )CDDسواء �أثناء �أو بعد عالقة الأعمال؟

الأن�شطة امل�شبوهة:
-29
-30

هل م�ؤ�س�ستك لديها �إجراءات ومعايري للتعرف على العمالء امل�شبوهني؟
هل م�ؤ�س�ستك لديها املعايري والإجراءات للتعرف على املدفوعات  /املعامالت املرتبطة بالأ�شخا�ص  /اجلهات (بح�سب ما يظهر يف
القواعد النظامية والقانونية املعنية) والتي ي�شتبه �أن تكون مرتبطة بالإرهاب؟ و�إذا كانت الإجابة نعم هل هي:
�أوتوماتيكية؛ �أو

نعم

ال

نعم

ال

يدوية؟

-31

هل م�ؤ�س�ستك لديها املعايري والإجراءات للتعرف على املعامالت امل�شبوهة؟

نعم

ال

-32

هل لديك �سيا�سات و�إجراءات للإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة لل�سلطات املعنية؟

نعم

ال

-33

هل تقوم م�ؤ�س�ستك بحماية العاملني �إذا قاموا بالإبالغ بح�سن نية عن �أي معامالت م�شبوهة؟

نعم

ال

تدريب فريق العاملني
-34
-35

هل يتم تدريب العاملني لديك ب�شكل منتظم على �أنظمة مكافحة غ�سيل الأموال ( )AMLوفتح احل�سابات والتحقق من بيانات
العمالء ( ،)KYCوكذلك التحديث بخ�صو�ص النتائج واالكت�شافات اخلا�صة بالبيانات الدولية؟
هل قامت م�ؤ�س�ستك بتعيني مدير للإبالغ عن غ�سيل الأموال؟ و�إذا كانت الإجابة "نعم" نرجو بيان ما يلي:

نعم

ال

نعم

ال

منوذج الإقرار ال�شخ�صي لغري الأفراد وفقا لقانون االمتثال ال�رضيبي الأمريكي (فاتكا – )FATCA
 -1هل مت ت�أ�سي�س ال�رشكة بالواليات املتحدة الأمريكية؟

نعم

ال

 -2هل ال�رشكة م�ؤ�س�سة مالية؟

نعم

ال

نعم

ال

 -3هل لدى ال�رشكة رقم تعريف عاملي للو�سطاء ()GIIN؟

يف حال الإجابة بـ(نعم) برجاء حتديد الرقم ..........................................................................................................................................

 -4ما هو ت�صنيف �رشكتكم وفقا لقواعد قانون االمتثال ال�رضيبي الأمريكي (فاتكا – � )FATCAأو االتفاقيات احلكومية اخلا�صة به؟
...............................................................................................................................................................................................................................
 -5هل تقع �رشكتكم يف �إحدى الدول امل�شاركة يف االتفاقيات احلكومية اخلا�صة بقانون االمتثال ال�رضيبي الأمريكي (فاتكا – � )FATCAأم �أنها تقع يف �إحدى
الدول الغري م�شاركة؟ ......................................................................................................................................................................................................................
�صفحة ()3

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
 -6هل �أي من امل�ساهمني �أو امل�ستفيدين الفعليني (ممن ميلكون �سواء ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أكرث من  %10من
الأ�سهم احلاكمة) من �أ�سهم �رشكتكم يحمل اجلن�سية الأمريكية �أو مقيم بالواليات املتحدة الأمريكية لأغرا�ض فر�ض
ال�رضيبة؟
يف حال الإجابة بـ(نعم) برجاء ا�ستكمال بيانات امل�ساهمني �أو امل�ستفيدين الفعليني املعنيني �أدناه:
• اال�سم:
• العنوان:
• ن�سبة امللكية%........... :
• رقم التعريف ال�رضيبي (................................................................................................. :)TIN

نعم

ال

 -7هل لدى ال�رشكة �أية فروع �أو كيان مرتبط يف الواليات املتحدة الأمريكية؟

نعم

ال

 -8هل لدى �رشكتكم �أحد الرعاة امل�سجلني لدى م�صلحة ال�رضائب الأمريكية ()IRS؟
يف حال الإجابة بـ(نعم) برجاء ا�ستكمال البيانات التالية:
• اال�سم................................................................................................... :
• اجلن�سية............................................................................................... :
• عنوان اجلهة الراعية.......................................................................... :
• رقم التعريف العاملي للو�سطاء (...................................... :)GIIN

نعم

ال

برجاء الإحاطة ب�أن املجموعة املالية هريمي�س ال تقوم بتقدمي �أي ا�ست�شارات �رضيبية من �أي نوع ،ويف حال ما �إذا كنت غري مت�أكد من كيفية ملء هذا
النموذج فعليك ا�ست�شارة م�ست�شارك ال�رضيبي املخت�ص.
اال�سم

التوقيع والتاريخ:

الوظيفة:
التليفون:
الفاك�س:
بريد �إلكرتوين:
ح�ساب العميل امل�رصيف
ا�سم البنك:

الفرع:

ا�سم احل�ساب:

رقم احل�ساب:

الدولة:

البيانات ال�شخ�صية (املفو�ض الأول �أو الوكيل الأول)
اال�سم بالكامل:
تاريخ امليالد:

/

/

اجلن�س:

اجلن�سية:

رقم �إثبات
ال�شخ�صية:
تاريخ الإ�صدار:

نوع �إثبات ال�شخ�صية:
/

/

تاريخ االنتهاء:

عنوان املنزل:
هاتف املنزل:

ذكر

�أنثى

/

مكان الإ�صدار:

/
املدينة:

الفاك�س:

الدولة:

املحمول:

الربيد الإلكرتوين:

املهنة  /املن�صب:

ا�سم ال�رشكة:

هاتف العمل:

الفاك�س:

عنوان العمل:

املدينة:

الدولة:

حدود التفوي�ض  /التوكيل------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�صفحة ()4

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
البيانات ال�شخ�صية (املفو�ض الثاين �أو الوكيل الثاين)
اال�سم بالكامل:
تاريخ امليالد:

/

/

اجلن�س:

اجلن�سية:

رقم �إثبات
ال�شخ�صية:
تاريخ الإ�صدار:

ذكر

�أنثى

نوع �إثبات ال�شخ�صية:
/

/

تاريخ االنتهاء:

/

عنوان املنزل:

مكان الإ�صدار:

/
املدينة:

الفاك�س:

هاتف املنزل:

الدولة:

املحمول:

الربيد الإلكرتوين:

املهنة  /املن�صب:

ا�سم ال�رشكة:

هاتف العمل:

الفاك�س:

عنوان العمل:

املدينة:

الدولة:

حدود التفوي�ض  /التوكيل------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�أنا املوقع �أدناه اطلب مبوجب هذه االتفاقية فتح ح�ساب لدى �رشكة املجموعة املالية هريمي�س – الأردن من �أجل بيع و�رشاء الأ�سهم والأوراق املالية يف �سوق عمان
املاىل  /بور�صة عمان من خالل ال�رشكة و�أقر ب�أن كل املعلومات املقدمة فى هذا النموذج وكافة الوثائق وامل�ستندات املرفقة به �صحيحة و�أ�صلية ودقيقة و�أتعهد
مبوجب هذه االتفاقية التقيد بكافة الأنظمة واللوائح املعمول بها فى ال�رشكة واتعهد ب�سداد كل ما يرتتب علي من مبالغ مهما كان م�صدرها و�/أو نوعها وهذا
تعهد واقرارا منى بذلك.
املرفقات املطلوبة
� -1شهادة الت�سجيل.
� -2أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع ومناذج عن توقيعاتهم.
� -3صور جوازات �سفر املفو�ضني بالتوقيع �أو هوياتهم.
 -4النظام الأ�سا�سي.
 -5ختم ال�رشكة.
 -6هيكل امل�ساهمني �أو �أ�سماء وعناوين امل�ساهمني الذين تزيد ن�سبة م�ساهمتهم عن  %10من ر�أ�س مال ال�رشكة يف حال ال�رشكات امل�ساهمة العامة

ا�سم املفو�ض الأول:

ا�سم املفو�ض الثاين:

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

ال�ستخدام ال�رشكة فقط
ا�سم املوظف (مت التوقيع �أمامي)

____________________

مدير احل�ساب

____________________

مدير الو�ساطة

____________________

اعتماد �ضابط االمتثال

____________________
�صفحة ()5

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
اتفاقية تعامل بالأوراق املالية
الفريق الأول� :رشكة املجموعة املالية هريمي�س /الأردن (وي�شار اليه فيما بعد بال�رشكة)
واملفو�ض عنه بالتوقيع على هذه االتفاقية ال�سيد/

العنوان :عمان  -ال�شمي�ساين � -شارع ال�رشيف نا�رص بن جميل  85هاتف 5543200/2/3 :فاك�س 5543206/7 :املوقع االلكرتوينwww.efg-hermes.com :
الفريق الثاين :البيانات ال�شخ�صية
ا�سم العميل
رقم الطلب

رقم امل�ستثمر

تاريخ الطلب

نوع امل�ستثمر

فرد

�رشكة

م�ؤ�س�سة

نوع احل�ساب

فردي

ح�ساب بوكالة ر�سمية

ح�ساب بالوالية

العنوان الربيدي:

�صندوق الربيد:

الرمز الربيدي:

حيث ان املجموعة املالية هريمي�س الأردن (ال�رشكة) متخ�ص�صة ومرخ�صة للقيام ب�أعمال الو�ساطة املالية ،وبيع و�رشاء الأوراق املالية فى بور�صة عمان .وهى �رشكة
م�سجلة لدى مراقب عام ال�رشكات وهيئة الأوراق املالية ح�سب الأ�صول والقانون.
وحيث ان العميل يرغب يف التداول واالجتار بيعا و�رشاء فى الأوراق املالية املدرجة فى بور�صة عمان وتفوي�ض ال�رشكة تفوي�ضا عاما و�شامال ومطلقا مفو�ضا لر�أيها
وقولها وفعلها للقيام بالتعامل (بيعا و�رشاء) بالأوراق املالية با�سمه وبالنيابة عنه وفق الأنظمة والقوانني املعمول بها ووفقا لأحكام هذه الأتفاقية والتعليمات التى
قد ي�صدرها الفريق الأول من وقت الخر بهذا اخل�صو�ص ووافق الفريق الأول على ذلك ،ملا تقدم فقد اتفق الفريقان على ما يلى:
 .1تعترب مقدمة هذه االتفاقية والحقها والتعليمات امللحقة بها �أو التعليمات التى قد ت�صدر عن ال�رشكة وتبلغ للعميل ا�صوليا جزءا ال يتجز�أ من بنودها و�رشوطها
وتقر�أ معها لكافة الغايات واملقا�صد.
 .2فو�ض العميل ال�رشكة تفوي�ضا مطلقا و�شامال مفو�ضا لر�أيها وفعلها للتعامل بالو�ساطة بالأوراق املالية (بيع و�/أو �رشاء) حل�سابه (العميل) وبناءا على �أوامره
ال�شفهية �أو الهاتفية �أو ب�أية و�سيلة ات�صال اخرى يتم الأتفاق عليها مع العميل ومبوافقة الطرف الأول .كما يقر بتفوي�ض ال�رشكة بالت�سجيل ال�صوتى للمكاملات
الوارده لأي تفوي�ض �سواء حل�سابه �أو حل�ساب �أى �شخ�ص اخر له �صفة قانونية عليه جلميع الأ�سهم املذكورة بالتفوي�ض ال�شفوى �أو املرافق �أو جزء منها .تعترب هذه
الت�سجيالت بينه قانونية يحتج بها �أمام الق�ضاء.
 .3يتعهد ويلتزم العميل بعدم اعطاء ال�رشكة �أى �أمر لبيع �أية �أوراق مالية الميلكها و�/أو مرهونة و�/أو حمجوزة و�/أو غري قابلة للبيع لأى �سبب كان ويقر ب�أنه امل�سئول
الوحيد عن تغطيتها ودفع اثمانها ودفع قيم �أية عموالت وفوائد مبا�رشة و�أتعاب وم�صاريف وغرامات وفروق �أ�سعار و�أى نفقات �أخرى ناجتة عن بيع هذه الأ�سهم
ح�سب واقع احلال ويقر (العميل) ب�أنه امل�سئول الوحيد عن مثل هذا البيع غري القانونى وجميع ما قد ين�ش�أ عنه من �أ�رضار مادية ومعنوية و�أية �أ�رضار �أخرى.
 .4يقر العميل بعلمه ب�أن عمليات البيع وال�رشاء التى قد تقوم بها ال�رشكة نيابة عنه قد يرتتب عليها خ�سائر منظورة �أو متوقعة �أو غري منظورة ومتوقعة وعليها
ف�أنه بهذا يرب�أ ذمة الفريق الأول (ال�رشكة) كليا وب�صورة نهائية وال رجوع فيها عن �أية خ�سائر من �أى نوع قد تلحق بالعميل �أو الغري نتيجة لت�رصفات و�أعمال الفريق
الأول التى يقوم بها وبناءا على �أوامر العميل.

 .5يقر العميل ب�أن جميع البيانات الواردة فى طلب فتح احل�ساب هى بيانات �صحيحة وكاملة ويتعهد العميل بتزويد ال�رشكة ب�أية تعديالت �أو تغريات قد تطر�أ عليها
فور حدوثها.

 .6على الرغم من التزام العميل بت�سديد قيمة الأ�سهم التى يرغب ب�رشائها من خالل ال�رشكة قبل امتام عملية ال�رشاء والعموالت املتعلقة بها اال �أن العميل وفى
حال عدم القيام بالت�سديد امل�سبق يلتزم بعدم الت�رصف منفردا بيع و�/أو رهن الأ�سهم امل�شرتاه مل�صلحته وح�سابه والتى مل يقم بت�سديد بدل ثمنها �أو العموالت
املتعلقة بها بالكامل اال عن طريق ال�رشكة �أو بعد ال�سداد التام والكامل لأى مبالغ مرتتبة يف ذمته (العميل) لل�رشكة .ويحق لل�رشكة الت�رصف بالأوراق املالية
املودعة لدى املركز حتت �سيطرتها لت�سديد �أية مطالبات غري م�سددة وبالثمن والطريقة التى تراها ال�رشكة منا�سبة وعلى �أن يعترب هذا تفوي�ضا لل�رشكة للقيام
بهذا العمل دون احلاجة لأخد موافقة العميل على �أن يتم ا�شعاره بهذا الت�رصف .كما ويلتزم العميل بعدم اعطاء �أى �أمر ل�رشاء �أية �أوراق مالية ال يقدر على دفع
ثمنها فور �رشائها.
 .7يلتزم ويتعهد العميل بت�سديد �أى فروقات و�/أو عموالت و�/أو ر�سوم و�/أو غرامات و�/أو م�صاريف قد تنتج عن عملية �رشاء �أوراق مالية للعميل.
 .8يفو�ض العميل ال�رشكة بامتام جميع االجراءات الالزمة للبيع �أو ال�رشاء لأية �أوراق مالية لدى بور�صة عمان ومركز ايداع الأوراق املالية وبالتوقيع نيابة عنه لدى تلك اجلهات.
 .9يلتزم العميل بتزويد ال�رشكة ب�أية �أوراق �أو مناذج �أو وثائق تتعلق بتعامله معها فور طلبها منه.
 .10ي�ستحق الفريق الأول (ال�رشكة) من العميل مقابل قيامه بواجباته املبينة بهذه الأتفاقية عمولة مقدارها %...................من كل عملية بيع �أو �رشاء مع مراعاة
الألتزام باحلد الأدنى والأعلى املحدد من قبل هيئة الأوراق املالية بغ�ض النظر عن ناجت الربح �أو اخل�سارة املتحقق نتيجة لهذه العمليات ويحتفظ الفريق الأول بحقه
فى تعديل هذه الن�سبة ح�سب ر�أيه وحده من وقت لأخر وذلك بعد ا�شعار العميل قبل �أربعة ع�رش يوم عمل من تاريخ تعديل العمولة من قبل هيئة الأوراق املالية،
فيتم فى تلك احلالة تطبيق العمولة املعدلة فى اليوم املحدد من قبل الهيئة.
 .11يفو�ض العميل ال�رشكة تفوي�ضا مطلقا باجراء املقا�صة فيما بني حقوقه والتزاماته (العميل) جتاه ال�رشكة .ويفو�ضها بقيد �أى مبالغ تراها منا�سبة نتيجة ت�أخره
عن ت�سديد التزاماته لل�رشكة وكذلك يفو�ضها ببيع �أي �أوراق مالية م�شرتاه �أو ميلكها العميل فى حال عدم �سداده لأى مبالغ مرتتبة عليه بعد ثالثة �أيام من تاريخ
ن�شوئها و�/أو �أى وقت تراه ال�رشكة منا�سبا ودون احلاجة لأى تفوي�ض خطى �أخر.
�صفحة ()6

اتفاقية فتح ح�ساب و�ساطة – م�ؤ�س�سات
تابع اتفاقية تعامل بالأوراق املالية
 .12مقابل تنفيذ الفريق الأول /ال�رشكة لواجباته مبوجب هذه الأتفاقية يتعهد العميل بدفع فروقات العموالت وامل�صاريف والأتعاب الأخرى املعتمدة لدى الفريق الأول
وامللحقة بهذا العقد فور مطالبة الفريق الأول بذلك ويكون للفريق الأول احلق بتعديلها �أو تغيريها �أو اال�ضافة عليها من وقت لآخر.
 .13ال تتحمل ال�رشكة �أية م�سئولية قانونية �أو مالية اجتاه العميل �أو الغري عن الأعمال والت�رصفات التى قد تقوم بها ال�رشكة بناءا على تعليمات العميل �أو ت�رصفاتها
النابعة واملتفقة مع �أحكام هذه الأتفاقية وقانون الأوراق املالية والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه والتعليمات التى قد ت�صدرها ال�رشكة من وقت �إىل اخر
�إىل العمالء بخ�صو�ص عمليات التداول.
 .14تتعهد ال�رشكة بادراج وتخ�صي�ص رقم مرجعى للعميل ح�سب الت�سل�سل لديها ،بحيث يتم اعتماد هذا الرقم جلميع عمليات التداول بالأوراق املالية من قبل
ال�رشكة.
 .15تلتزم ال�رشكة بتزويد العميل بك�شف ح�ساب كل ثالثة �أ�شهر �أو ح�سب طلب العميل يبني حركة ح�سابه ور�صيده لديها وفق تواريخ وقوعها ويعترب هذا الك�شف
�صحيحا ومقرا ملا جاء فيه ،ما مل يبد العميل اعرتا�ضه اخلطى عليها خالل خم�سة ع�رش يوما من تاريخه.
 .16يلتزم الفريقان بالتقيد التام والكامل ب�أحكام القوانني والأنظمة والتعليمات ال�سارية وتلك ال�صادرة عن الفريق الأول وفى حال قيام �أى خالف �أو نزاع بني الفريقني
حول تف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية �أو �أي من بنودها يلتزم الفريقان بحل النزاع ب�شكل ودي ويف حال تعذر احلل الودي خالل �أ�سبوع من تاريخ حدوث النزاع يلتزم
الفريقان بحل النزاع وفقا لالجراءات املتبعة لدى م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال الأردين.
 .17اتفق الفريقان على �أن تكون دفاتر وقيود ال�رشكة بينة قانونية ملزمة لهما الثبات �أى �أمر و�/أو مبالغ و�/أو مرا�سالت و�/أو فاك�سات و�/أو تلك�سات و�/أو بريد الكرتونى
طاملا انها متعلقة بهذه االتفاقية.
 .18توجه املرا�سالت بني الفريقني اىل العناوين املذكورة فى مقدمة هذه االتفاقية ،وتعترب �سجالت ال�رشكة اخلا�صة بالربيد ال�صادر والوارد بينة قانونية وملزمة للعميل،
ً
خطيا يف حال تغيري عنوانه وبعك�س ذلك يتحمل كل فريق م�سئولية �أى تبليغ ير�سل على العنوان ال�سابق.
ويلتزم كل فريق جتاه الفريق الآخر ب�إ�شعاره
 .19ال يتحمل الفريق الأول �أى تبعية �أو التزام �أو م�سئولية فيما يتعلق بالنتائج املرتتبة عن انقطاع �سري �أعماله ب�سبب �أى حالة من حاالت القوة القاهرة �أو اخلارجة عن
�إرادة الفريق الأول وخط�أ �أو اهمال العميل كما ال يتحمل الفريق الأول �أي م�سئولية عن الت�أخري يف ا�صدار الأوامر �أو التعليمات �أو املعلومات الواردة من ال�سوق.
 .20تعترب مبادىء وقواعد ال�سلوك املهنى التى تخ�ضع لها ال�رشكة جزءا من هذه الأتفاقية.
 .21يقر العميل ويعرتف ب�أنه على علم بكل ما جاء فى هذه االتفاقية و�أنه على فهم تام ملخاطر االجتار بالأوراق املالية وما قد يرتتب عليها من خ�سائر مادية.
 .22فى حال خالف الفريق الثانى �أى بند من بنود االتفاقية الوارده اعاله يحق للفريق الأول انهاء العمل بهذه االتفاقية �رشيطة ا�شعار العميل قبل  30يوم من تاريخ
�إنهائها.
 .23تبد�أ هذه االتفاقية بتاريخ  ______/___/___.وتنتهى بتاريخ ___ ______/___/وجتدد هذه االتفاقية تلقائيا ما مل
ي�شعر �أي من الفريقني الفريق االخر برغبته بانهاء هذه االتفاقية قبل يوم من تاريخ انتهائها.
 .24تتكون هذه االتفاقية من مقدمة و�أربعة وع�رشون بندا مبا فيها هذا البند .و�أن بطالن و�/أو عدم قانونية �أى ن�ص من ن�صو�صها ال ي�ؤثر على �صالحية وقانونية
باقى بنودها.

الفريق االول

الفريق الثانى

�رشكة املجموعة املالية هريمي�س-الأردن

التوقيع

التاريخ

التاريخ

�صفحة ()7

اتفاقية فتح ح�ساب تداول �أوراق مالية – نقدي
بطاقة عميل ومنوذج توقيع
رقم العميل:
اال�ســـــــم:

منوذج توقيع

مالحظـــات:
التــاريــــخ:

ال�ستخدام ال�رشكة

ا�سم املوظف:
الـتـوقــــيـع:

ﺻﻔﺣﺔ ) ( ۸

