إستمارة فتح حساب للمؤسسات
ACCOUNT OPENING FORM
FOR INSTITUTIONS
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Securities Trading
Account Opening Procedures

إجرائات فتح حساب تداول

Step 1 – Obtaining an MSM Number:
• In order to trade in the Omani stock market, the client
must obtain a Muscat Securities Market (MSM) Number.
This number will be the clients ID number in the market
and must be used for every transaction related to buying
or selling of shares in the stock market.
• To obtain an MSM number, the client is required to fill out
an Investor Registration Form which can be provided upon
request. The client is also required to attach a CR copy
and a list of authorized signatories along with proof of bank
account.
• In case the client is a government fund or entity, the fund or
entity’s Royal Decree, along with the above mentioned CR,
list of authorized signatories and proof of bank account
must be attached with the registration form.
• The documents are then sent to Muscat Clearing and
Depository Company (MCDC) where the client will receive
the MSM number within a maximum of three working days.

 – الحصول على رقم مساهم1 الخطوة
 يجــب علــى العميــل الحصــول علــى رقــم مســاهم مــن ســوق
 يعتبــر هــذا الرقــم كرمــز للعميــل و الــذي.مســقط لــأوراق الماليــة
يتوجــب إســتخدامه لــكل عمليــة بيــع أو شــراء تتممهــا العميــل فــي
.ســوق مســقط
 يرجــى تعبئــة اســتمارة التســجيل، للحصــول علــى رقــم مســاهم
.المتوفــرة مــن شــركة مســقط لإليــداع و تســجيل األوراق الماليــة
الرجــاء ارفــاق نســخة عــن الســجل التجــاري و نمــوذج التوقيــع و
.مســتند لتأكيــد البيانــات البنكيــة للشــركة
 الرجــاء ارفــاق نســخة، لصناديــق التقاعــد و الجهــات الحكوميــة
عــن المرســوم الســلكاني أو الســجل التجــاري و نمــوذج التوقيــع و
.مســتند لتأكيــد البيانــات البنكيــة
 ســيتم إرســال االســتمارة المكتملــة مــع المســتندات المطلوبــة
الــى شــركة مســقط لإليــداع حيــث ســيحل العميــل علــى رقــم
.المســاهم خــال ثــاث أيــام عمــل علــى حــد أقصــى

Step 2 – Opening a Securities Trading Account:
• To open an account with United Securities, an account
opening form is required to be filled up by the client.
• Please refer to the last page of the account opening form
to view the list of attachments.

 – فتح حساب تداول2 الخطوة
. الرجاء تعبئة استمارة فتح الحساب مع المتحدة لألوراق المالية
 تتوفــر قائمــة المرفقــات المطلوبــة فــي الصفحــة األخيــرة مــن
.إســتمارة فتــح الحســاب

Step 3 – Transferring Funds to Client’s Account with
United Securities:
• After the client has completing the formalities of opening
an account with United Securities, funds can be wire
transferred to United Securities bank account which can
be provided upon request.
• Or, the client may directly provide United Securities with a
cheque in the name of United Securities LLC
• Or, the client may deposit the amount directly in United
Securities bank account.
• Once the client has transferred or deposited any funds,
a copy of the transfer or deposit slip must be provided to
United Securities for processing.

 – تحويــل المبالــغ الــى حســاب التــدوال للعميــل فــي3 الخطــوة
المتحــدة لــأوراق الماليــة
 بإمــكان العميــل تحويــل، بعــد إتمــام إجرائــات فتــح الحســاب
المبالــغ الــى حســاب المتحــدة لــأوراق الماليــة البنكــي و الــذي
.ســيتوفر للعيمــل عنــد طلبــه مــن قســم خدمــة العمــاء
 بإمــكان العميــل أيضــا مــن تقديــم شــيك للشــركة بإســم المتحــدة
.م.م.لألوراق الماليــة ش
 أو بإمــكان العميــل مــن إيــداع المبلــغ مباشــرة فــي الحســاب
.البنكــي للمتحــدة لــأوراق الماليــة
 يرجــى مــن العميــل إبــراز نســخة، عنــد تحويــل أو إيــداع أي مبالــغ
.مــن إيصــال اإليــداع أو التحــول للشــركة

Step 4 – Transfer of Shares/Securities

األوراق المالية/ – تحويل األسهم4 الخطوة

• If a client is willing to transfer shares to his trading account
in United Securities, a list of the client’s holdings must be
obtained from MCDC and submitted to United Securities.

 لتحويــل أي أســهم أو أوراق ماليــة الــى حســاب العميــل فــي
 يرجــى مــن العميــل تزويــد الشــركة،المتحــدة لــأوراق الماليــة
.بكشــف للممتلــكات مــن شــركة مســقط لإليــداع

Step 5 – Opening an International Trading Account
• For dealing in other GCC and US markets, clients are
requested to complete the account opening process
mentioned in step 2. Once complete, the client is required
to sign an international trading agreement provided by
United Securities.

 – فتح حساب تداول دولي5 الخطوة
 يرجــى، للتــداول فــي أســواق الخليــج و الواليــات المتحــدة األمريكيــة
 و التوقيــع علــى2 اتمــام اإلجــراءات المذكــورة فــي الخطــوة رقــم
.إتفاقيــة التــداول الخليجيــة المتوفــرة لــدى الشــركة
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We hereby request you to open an account with
United Securities LLC in the company’s name
according to the following information:

نرجو فتح حساب لدى الشركة المتحدة
:م باسمنا حسب البيانات التالية.م.لالوراق المالية ش

Muscat Securities Market Shareholder No.

رقم المستثمر لدى سوق مسقط لالوراق المالية

*Section 1: Investor Details

 بيانات المستثمر:1 *الجزء

Company Name in Arabic:

:اسم الشركة باللغة العربية

Company Name in English:

:اسم الشركة باللغة االنجليزية

Commercial Registration No.:

:رقم السجل التجاري

Date of Establishment / Incorporation:

: التسجيل/ تاريخ التأسيس

Country of Registration:

:بلد التسجيل

Company Activity:

:نشاط الشركة
 نوع الشركة:2 *الجزء

*Section 2: Type of Company
 Proprietorship:

: ملكية فردية

 General Partnership:

: شركة تضامنية

 Limited Partnership:

: شركة توصية

 Limited Liability Company L.L.C

م.م. شركة محدودة المسئولية ش

 Public Joint Stock Co SAOG

ع.ع.م. شركة مساهمة عامة ش
 بيانات االتصال و العنوان:3 *الجزء

*Section 3: Contact Information & Address
P.O. Box:

:صندوق البريد

Postal Code:

:الرمز البريدي

E-mail Address:

:البريد االلكتروني

Telephone No.:

:رقم الهاتف

Fax No.:

:رقم الفاكس

Mobile No.:

:رقم الجوال

(Companies may authorize an account representative to
receive daily trade confirmations)

(الشركات يمكنها اعتماد رقم احد الموظفين المسؤلين عن
)الحساب الستالم اشعارات تنفيذ االوامر
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 بيانات الحساب البنكي:4 *الجزء

*Section 4: Bank Account Information
Bank Name:

:اسم البنك

Account Name:

:اسم الحساب

 Account No.:

:رقم الحساب

 IBAN:

:IBAN

Swift:

:سويفت

Country:

:الدولة

Branch:

:الفرع
 تفويض:5 *الجزء

*Section 5: Account Authorization
Authorized Signatories. (persons authorized to open and
operate the account):

المفوضــون بالتوقيــع (االشــخاص المصــرح لهــم بفتــح و ادارة
:)الحســاب

الرقم

االسم و الوظيفة

نموذج التوقيع

متحدا مع/منفردا

Sl. No.

Name and Designation

Specimen Signature

Singly/Jointly with

1

2

3

4

5

6

4

The persons specified above as having power to sign
on the account for and behalf of the company are fully
empowered to:

األشخاص المذكورين أعاله و الذين يملكون صالحية التوقيع
على الحسابات لمصلحة الشركة  /المؤسسة و نيابة عنها
لديهم كامل الصالحيات ل:

 Give verbal/ written instructions to the broker.

 اعطاء تعليمات شفوية/خطية للوسيط.

 Monitor account details and portfolio holdings and
receive statements related to the account.

 اإلطالع على بيانات الحساب و الممتلكات و إستالم
الكشوفات المتعلقة به.


 Deliver and receive invoices, documents and
correspondence.

تسليم و استالم األوراق و المستندات و الفواتير و
المراسالت و الخطابات.

 Deliver and receive enclosed cheques in the name of
the company.

 تسليم و استالم الشيكات الصادرة بإسم الشركة /
المؤسسة.
*الجزء  :6إقرار

*Section 6: Undertaking
l/We the undersigned

أنا /نحن الموقع أدناه

declare that the information provided in this form and
other related forms and documents furnished to United
Securities L.L.C are correct, complete and true to my/our
knowledge. I acknowledge full responsibility for damages
arising out of illegal use/unauthorized use/misuse of any
of the above mentioned services, and exempt United
Securities L.L.C from any related responsibility.

أقر/نقــر بــأن المعلومــات المبينــة فــي هــذا النمــوذج والنمــاذج
والمســتندات األخــرى ذات الصلــة المقدمــة إلــى الشــركة
المتحــدة لــأوراق الماليــة ش.م.م هــي صحيحــة وكاملــة
بمعرفتــي /بمعرفتنــا.
كمــا وأقر/نقــر بكامــل مســؤليتنا عــن األضــرار التــي تنشــأ عــن
األســتعمال الخاطــئ /غيــر المشــروع /غيــر المصــرح بــه ألي مــن
الخدمــات المشــار إليهــا ،وتعفــى الشــركة المتحــدة لــأوراق
الماليــة ش.م.م مــن أيــة مســؤولية قــد تترتــب علــى ذلــك.

The terms and provisions/conditions shown on this form
are considered part of this declaration/acknowledgement.

وتعــد الشــروط واألحــكام المبينــة فــي هــذا النمــوذح جــزء ال
يتجــزأ منــه ويأخــذ بحكمــه.

Acknowledged By:

المقر بما فيه:

Signature:

التوقيع:

Company Stamp:

ختم الشركة:
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*Section 7: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

)FATCA(  قانون االمتثال الضريبي االمريكي:7 *الجزء

Are you a corporation, organization, trust or estate
established and organized under the laws of the United
States of America?

 عهــدة أو لــك ملكيــة، شــراكة، منظمــة،هــل أنــت مؤسســة
نظمــت او تأسســت بموجــب قوانيــن الواليــات المتحــدة
،األمريكيــة

1.     Yes      No

 ال

 نعم

.1

2.   If the answer to question 1 is “yes”, complete form
       W-9

9-W  فأكمل االستمارة،” “نعم1  إن كان الجواب لسؤال.2

We declare that the above information and the information
in the submitted documents to be true, correct and
updated; and the submitted documents are genuine and
duly executed. We agree and undertake to notify the
company within 30 calendar days if there is a change in
any information which we have provided to the company.

نقــر أن المعلومــات و البيانــات المذكــورة فــي اإلســتمارة أعــاه
 حقيقيــة و حديثــة و أن اإلســتمارات المقدمــة أعتمــدت،صحيحــة
 يــوم بــاي30  و نتعهــد باعــام الشــركة خــال.حســب األصــول
تغييــر يطــرأ علــى المعلومــات التــي تــم تزويدهــا اعــاه مــن قبلنــا
.للشــركة

Acknowledged By:

:المقر بما فيه

:التوقيع

Signature:

Company Stamp:

:ختم الشركة

Date:

:التاريخ

:*بيانات الزامية

*Mandatory Fields:
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Terms and Conditions

الـشـروط و األحـكـام
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11

12

13
14
15

16

17
18
19
20

21
22

1. I hereby authorize United Securities L.L.C as ‘the Company’ in this agreement, to open a trading account and
process all Sell/Buy transactions requested by me in Oman exchange and to register these in my account in
the company. I hereby assume full responsibility for these actions taken by me.
2. I understand that the execution of orders requested by me from the Company is subject to the terms and
regulations of Muscat Securities market and Capital Market Authority. I acknowledge that the electronic and
computer-based systems are inherently vulnerable to disruption, delay or failure as a result of foreseeable
or unforeseeable events at any time for reasons beyond the control of the Company or Muscat Securities
Market; therefore I release them from any responsibility or damage that may arise.
3. In accordance with Muscat Securities Market internal regulations, I undertake to pay the value of the shares
purchased, and the Company is entitled not to execute any purchase order if I fail to cover its value in any of
the following:
•  Availability of funds against which orders can be executed.
•  Availability of funds due to me from previous sell operations that covers the value of the purchase  order
•  Submission of the banking cheque for the value of the purchase order.
•  Submission of an unconditional bank guarantee for the value of the purchase order.
4. In case my account becomes overdrawn and, for whatever reason, the Company may and without notice,
liquidate all or some of the shares owned by me to cover the overdrawn value of my account, without any
Claims to the Company.
5. The Company is entitled not to execute sale and purchase orders unless completed according to the
applicable laws & regulations of Muscat Securities Market and Capital Market Authority. In addition, the
Company is entitled to close the account, giving one week prior notice, subject to the deemed legal opinion
of the Company.
6. All notices and SMS/or statements issued and sent by the Company to me shall be deemed as accurate,
acceptable and legally binding to me unless an objection is raised by me in writing, within 15 days from the
date of sending the said notice and/or statement by the Company. After the expiry of the 15 days period, the
Company will not be responsible for any claims and/or damages. The Company shall not be responsible for
me not receiving such notices and/or statements for any reason.
7. I undertake to pay all commission set by the Company for sale and purchase operations in accordance with
the internal regulations of Muscat Securities Market and/or Capital Markets Authority and agree to pay any
fees or other expenses for the additional services. The Company is entitled to deduct any such amounts
directly from my account and I disclaim any right to object to such deductions.
8. The Company is entitled to provide any information and/or documents related to my account, required by the
regulatory authorities or the judicial authorities in the Sultanate of Oman.
9. The Company is entitled to amend any of these terms and conditions in accordance with the instructions
issued by Muscat Securities Market or Capital Markets Authority or any other regulatory authority. These
amendments shall be binding on me and I agree to them in advance.
10. This agreement is subject to the provisions of Muscat Securities Market and Capital Market Authority and any
other concerned regulatory authority approved by the Omani law. The courts in the State of Oman shall have
the jurisdiction over this agreement in accordance with the Omani law.
11. I shall provide the Company with a Power of Attorney duly attested by the competent authorities, authorizing
the agent (if required) to sign, as the regulatory authorities may require. The Power of Attorney shall be
in favor of the agent named by me and I shall authorize the agent to sign on my behalf on the required
documents. The Company shall have the right to suspend all orders and disregard instructions related to the
trading provided by my agent until I submit such Power of Attorney. I shall not be entitled to claim any damage
or loss due to failure of complying with this clause.
12. I shall not issue any instruction to the Company in respect of any securities which would, if carried out or
executed and settled, be contrary to the provisions of the memorandum and articles of association of the
issuer of those securities or the law. I shall indemnify the Company in respect of any claims, damages or
losses suffered by the Company arising out of a breach of this clause.
13. I am not entitled to receive the proceeds of any trades undertaken by the Company on my instructions until
such trade has been executed and settled in the Muscat Securities Market system.
14. I acknowledge that once a buy or sell order placed by the Company on behalf of me is executed on the
Muscat Securities Market system, I have there by entered into a legally binding and enforceable unconditional
contract in respect of that transaction.
15. I am responsible for immediately informing Muscat Securities Market and United Securities L.L.C of the
following events:
•   If I and/or my minor children own 10% shares of a company whose securities are listed on Muscat
Securities Market, I shall notify Muscat Securities Market in writing thereof and shall apply in writing to
the management of Muscat Securities Market for its approval of any deal / we intend to conclude, if the
conclusion of the deal results in exceeding the said percentage.
• If I or a number of associated persons with me jointly holding 25% shares of any company whose shares
are put up for subscription intend to control the company by purchasing 50% or more of its issued shares
or acquire these shares, I/we shall notify Muscat Securities Market immediately before carrying out the
purchase.
16. I understand that the Company acts as an agent in placing my instructions in Muscat Securities Market and
for settlement and clearing purposes. The Company will not provide any investment or financial advice. Or
exercise any discretion. All transactions must be executed by means set forth in this agreement.
17. I understand that I’m solely responsible for my trading activity and any consequences, with no liability
attributed to the Company or any of the Company’s officers, agents or employees.
18. I accept that in the event of a dispute between the parties, the Company will be entitled to use any records
maintained by it as evidence against me. I agree that records maintained by the Company shall be sufficient
evidence to prove that the Company has my authorization in respect of any order entered into the Muscat
Securities Market system by the Company on behalf of me.
19. The company will provide me with a statement of any and all money and securities held on my behalf as
requested by me.
20. Under no circumstances shall the Company be liable to me or any other person for any incidental,
consequential, indirect, special or exemplary damages of any kind or nature whatsoever or for any loss
of revenues, loss of profits, loss of business, loss of opportunity or loss of goodwill (collectively indirect
Damages) arising from any representation, any breach of implied term or any duty at common law or under
any statue or express term of this agreement, and whether such liability is asserted on the basis of contract,
tort or otherwise, whether or not foreseeable, even if the Company has been advised or was aware of the
possibility of such indirect damages .
21. If any of the provisions of this agreement become invalid, illegal or unenforceable in any respect under any
law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or
impaired .
22. I shall at all times be in compliance with all the applicable laws, regulations, rules and requirements of every
international and local securities exchange, securities clearing agency or regulatory authority to which the
trades executed by me are subjected to.
In addition to the regulations of the Capital Market Authority and Muscat Securities Market

بهــذا أفــوض الشــركة المتحــدة لــأوراق الماليــة ش.م.م والمشــار إليهــا فيمــا بعــد فــي هــذه األتفاقيــة
(بالشــركة) بفتــح حســاب لتــداول األســهم والقيــام بجميــع عمليــات البيــع والشــراء التــي أطلبهــا فــي
ســوق مســقط لــأوراق الماليــة وتســجيل هــذه األســهم فــي حســابي لــدى الشــركة وأنــا مســؤول
مســئولية كاملــة عــن جميــع هــذه المعامــات التــي طلبتهــا.
أنــا أدرك أن تنفيــذ األوامــر التــي أطلبهــا مــن الشــركة تخضــع لقوانيــن ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق
المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة وأدرك أن األنظمــة األلكترونيــة والتــي تعتمــد علــى الحاســب اآللي
معرضــة للتوقــف واألعطــاب والتأخيــر نتيجــة ألســباب متوقعــة وغيــر متوقعــة وفــي أي وقــت ألســباب
خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة أو ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ،لذلــك أعفــي هــذه الجهــات
جميعــا مــن أي مســؤولية أو خســارة قــد أتعــرض لهــا نتيجــة ألداء هــذه األنظمــة األلكترونيــة.
وفقــا لالئحــة الداخليــة لســوق مســقط لــأوراق الماليــة أتعهــد بدفــع قيمــة األســهم المشــتراه ويحــق
للشــركة عــدم تنفيــذ أي عمليــة شــراء إذا لــم أقــم بتغطيتهــا بــأي مــن األوجــه التاليــة:
توفــر رصيــد بحســاب التــداول يســمح بحجــز أو خصــم قيمــة العمليــة علــى الحســاب عنــد تســلم
الشــركة أمــر الشــراء وقبــل التنفيــذ.
• وجود مبالغ مستحقة لي عن عمليات بيع سابقة تغطي قيمة أمر الشراء.
• تقديم شيك مصرفي بقيمة أمر الشراء.
• تقديم كفالة دفع بنكية غير مشروطة بقيمة أمر الشراء.
فــي حالــة أنكشــاف حســابي ألي ســبب يحــق للشــركة أجــراء المقاصــة وتســوية المديونيــة المســتحقة
لهــا أتجاهــي مــن خــال األســهم المملوكــة فــي حســابي لديهــا بمــا يفــي بســداد المديونيــة.
يحــق للشــركة عــدم تنفيــذ أي أوامــر للبيــع والشــراء مــا لــم يتــم اكمــال هــذه األوامــر وفقــا لقوانيــن
ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة .باألضافــة إلــى ذلــك يحــق
للشــركة أقفــال الحســاب بعــد أســبوع مــن أشــعاري بذلــك بنــاء علــى توصيــات األدارة القانونيــة للشــركة.
تعتبــر كافــة األشــعارات والرســائل النصيــه وكشــوف الحســابات الصــادرة عــن الشــركة والمرســلة لــي
صحيحــة ومقبولــة وملزمــة قانونا،مــا لــم أعتــرض عليهــا خطيــا فــي غضــون خمســة عشــر يومــا مــن
تاريــخ أرســالها لــي ،كمــا لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن عــدم اســتالمي لهــذه األشــعارات أو كشــوف
الحســاب ألي ســبب مــن األســباب.
.أتعهــد بدفــع جميــع العمــوالت التــي تحددهــا الشــركة مقابــل عمليــات البيــع والشــراء وفقــا للوائــح
الداخليــة المعتمــدة لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال و/أو ســوق مســقط لــأوراق الماليــة .وأوافــق
علــى أن أدفــع أي رســوم أو مصاريــف آخــرى مقابــل الخدمــات األضافية.كمــا يحــق للشــركة أن تقتطــع
مــن حســابي هــذه المبالــغ مباشــرة وليــس لــى أي حــق فــي أن أعتــرض علــى ذلــك.
يحــق للشــركة أن توفــر أي معلومــات و /أو وثائــق متعلقــة بحســابي تطلبهــا الســلطات التنظيميــة أو
الســلطات القضائيــة فــي ســلطنة عمــان.
يحــق للشــركة أن تعــدل أيــا مــن هــذه الشــروط واألحــكام وفقــا لتعليمــات الهيئــة العامــة لســوق المــال
أوســوق مســقط لــأوراق الماليــة أو أي ســلطة تنظيميــة آخــرى .وســوف تكــون هــذه التعديــات ملزمــة
لــي وأنــا أوافــق عليهــا مســبقا
تخضــع هــذه األتفاقيــة لقوانيــن ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة
وأي ســلطات تنظميــة آخــرى يقرهــا القانــون العمانــي .كمــا تخضــع لســلطات المحاكــم العمانيــة
وأحــكام القانــون العمانــي.
عنــد الحاجــة ســأقوم بتزويــد الشــركة بوكالــة قانونيــة مصدقــة حســب األصــول مــن قبــل الســلطات
المختصــة وتخــول المســمى مــن قبلــي بالتوقيــع نيابــة عنــي علــي أي مســتندات مطلوبــة .كمــا يحــق
للشــركة إلغــاء جميــع الطلبــات وعــدم تنفيــذ التعليمــات المتعلقــة بالتــداول حتــى أقــدم هــذه الوكالــة
القانونيــة ،ولــن يحــق لــي المطالبــة بــأي تعويــض ألي أضــرار أو خســارة ناتجــة عــن األخفــاق باأللتــزام بهــذا
البنــد.
لــن أقــوم بأصــدار أي تعليمــات إلــى الشــركة بخصــوص أيــة أوراق ماليــة والتــي تكــون مخالفــة ألحــكام
عقــد تأســيس الجهــة المصــدرة لتلــك األوراق الماليــة ونظامهــا األساســي أو مخالفــة للقانــون فــي حــال
تنفيذهــا وتســويتها كمــا ألتــزم بتعويــض الشــركة بخصــوص أيــة مطالبــات أو أضــرار جســيمين تتكبدهــا
الشــركة نتيجــة أي إخــال بهــذا البنــد.
ال يحــق لــي أســتالم عوائــد أيــة عمليــة تــداول تقــوم بهــا الشــركة بنــاء علــى تعليماتــي حتــى يتــم تنفيــذ
تلــك العمليــة وتســويتها فــي نظــام ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.
أقــر بــأن أي بيــع أو شــراء قامــت بتنفيــذه الشــركة نيابــة عنــي بســوق مســقط لــأوراق الماليــة يعنــي
دخولــي فــي ألتــزام عقــدي ملــزم غيــر مشــروط بشــأن تلــك المعاملــة وأتعهــد بالقيــام بعمــل ماهــو
مطلــوب لنفــاذ تلــك المعاملــة.
أتحمــل مســؤولية األبــاغ الفــوري أمــام ســوق مســقط لــأوراق الماليــة والشــركة فــي حــال حــدوث أي
ممــا يلــي:
•  فــي حــال تملكــي أو مســاهمتي أنــا وأي مــن أبنائــي القصــر بنســبة تصــل إلــى  % 10أو فــي أي شــركة
مقيــدة أوراقهــا الماليــة بســوق مســقط لــأوراق الماليــة ،بــأن أخطــر الســوق بكتــاب خطــي بذالــك وأن
أتقــدم بطلــب خطــي إلدارة الســوق للحصــول علــى الموافقــة للقيــام بــأي تعامــل أو تصــرف أجريــه و
يــؤدي إلــى زيــادة هــذه النســبة.
•   إذا رغبــت أنــا أو عــدة أشــخاص متحالفيــن معــي ونملــك معــا ( )% 25مــن أســهم أي شــركة
مســاهمة .طرحــت أســهمها بأكتتــاب عــام ،الســيطرة عليهــا مــن خــال شــراء ( )% ٥٠أو أكثــر مــن
أســهمها المصــدرة ،أو تملكهــا فيتوجــب علــي أو عليهــم أبــاغ الســوق ذلــك قبــل المباشــرة بالشــراء.
أنــا علــى أدراك وعلــم تــام بــأن الــدور األساســي للشــركة هــو التصــرف كوســيط مقابــل عمولــة للتعامــل
بالنيابــة عنــي فــي األوراق الماليــة وتســوية التعامــل لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واأليــداع ش.م.ع.م
بســوق مســقط لــاوراق الماليــة وأنهــا ال تقــدم أيــة أستشــارات ماليــة وال تمــارس أيــة ســلطة تقديريــة
وأنهــا تنفــذ التعامــات بالنيابــة عنــي وحســب رغبتــي الخاصــة والتعليمــات الصريحــة الصــادرة منــي
بالطــرق المتفــق عليهــا فــي هــذه األتفاقيــة.
أنــا علــى أدراك وعلــى علــم تــام بأننــي أتحمــل مســؤولية ممارســة التــداول ونتائجــه ،ســواء كانــت مربحة
أو خســارة ،بــدون أيــة مســؤولية علــى عاتــق الشــركة أو أي مــن مســؤوليها أو وكالئهــا أو موظفيهــا.
أقبــل بأنــه فــي حالــة نشــوء نــزاع بيــن طرفــي هــذه األتفاقيــة ،يحــق للشــركة أســتخدام ســجالتها
كدليــل ضــدي ،كمــا أتفــق علــى أن ســجالت الشــركة تعتبــر دليــا كافيــا ألثبــات أنهــا مفوضــة مــن قبلــي
بخصــوص أي أمــر تــم تنفيــذه فــي نظــام ســوق مســقط لــأوراق الماليــة نيابــة عنــي.
ســتقوم الشــركة بتزويدي/بتقديــم كشــف بكافــة األمــوال واألوراق الماليــة التــي تحتفــظ بهــا بالنيابــة
عنــي بنــاء علــى طلبــي.
لــن تكــون الشــركة تحــت أي ظــرف مســئولة تجاهــي أو تجــاه أي شــخص آخــر عــن األضــرار العرضيــة أو
التبعيــة أو غيــر المباشــرة أو الخاصــة أو التأدبيــة أيــا كان نوعهــا أو طبيعتهــا أو عــن خســارة أيــه عوائــد أو
فــوات ربــح أو خســارة عمــل أو فــوات الفــرص أو خســارة الشــهرة التجاريــة (وتدعــى مجتمعــة “األضــرار غير
المباشــرة”) والتــي تنشــأ عــن أي تعهــد أو إخــال بشــرط ضمنــي أو بــأي واجــب وفقــا للقانــون العــام أو
بموجــب أي قانــون أو شــرط صريــح فــي هــذه األتفاقيــة وســواء تــم تأكيــد تلــك المســؤولية علــى أســاس
العقــد أو الفعــل الضــار /المســؤولية التقصيريــة أو خــاف ذلــك ،ســواء كان يمكــن توقعهــا أم ال .حتــى
ولــو فــي حالــة أبــاغ الشــركة أو علمهــا بأحتمــال حــدوث تلــك األضــرار غيــر المباشــرة.
إذا أصبــح أي شــرط مــن شــروط هــذه األتفاقيــة غيــر صحيــح أو غيــر قانونــي أو غيــر نافــذ مــن أيــة ناحيــة
بموجــب أي قانــون ،فــأن صحــة وقانونيــة ونفــاذ بقيــة شــروطها لــن تتأثــر.
أتعهــد بأننــي وفــي جميــع األوقــات ألتــزم بالقوانيــن الســارية ،واللوائــح المنظمــه ،وقواعــد ومتطلبــات
كل األســواق الماليــة العالميــة والمحليــة ،وكاالت المقاصــة ،وأي ســلطات تنظميــة تخضــع لهــا عمليــات
التــداول المنفــذة مــن قبلــي.
باألضافة لما ورد باالئحة التنفيذية للهيئة العامة لسوق المال و سوق مسقط لألوراق المالية

التوقيع :

Signature:
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لالسـتـخـدام الـرسـمـي فـقـط
رقم حساب العميل لدى المتحدة لألوراق المالية:

Client Account Number in United Securities LLC:

Documents Received and Checked By:

تم استالم المستندات و فحصها من قبل

Signature:

التوقيع:

االسم:

Name:

التاريخ:

Date:

System Data Entry By:

تم ادخال البيانات من قبل :

Signature:

التوقيع:

االسم:

Name:

التاريخ:

Date:

Account Checked and Approved By:

تم فحص الحساب و إعتماده من قبل :

Signature:

التوقيع:

االسم:

Name:

التاريخ:

Date:
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الـمـسـتـنـدات الـمـطـلـوبـة :
باإلضافــة إلــى نمــوذج طلــب فتــح الحســاب المكتمــل والموقــع
(والمختــوم بختــم الشــركة) مطلــوب توفيــر المســتندات التاليــة:

الشركات
1.1خطــاب موجــه الــى المتحــدة لــأوراق الماليــة ش.م.م
بطلــب فتــح حســاب علــى أن يكــون الخطــاب مختومــا
بختــم الشــركة و موقعــا عليــه مــن أشــخاص مخــول لهــم
بالتوقيــع و يحــدد أســماء المخــول لهــم بــإدارة حســاب
التــداول.
2.2خطــاب مــن المخــول لهــم بالتوقيــع يحمــل نمــاذج مــن
توقيعاتهــم.
3.3نسخة من السجل التجاري الساري بالمفعول.
4.4كشــف بأســماء األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع نيابــة عــن
المعنــي.
صناديق التقاعد و الجهات الحكومية

Required Documents
In addition to the completed and signed Account Opening
form (affixed with the company stamp) the following
documents are required:
Companies
1. Letter addressed to United Securities L.L.C to open an
account, affixed with company stamp and signed by
authorized signatories and specifying the authorized
names to manage the trading account.
2. Letter of authorized signatories with their specimen
signatures.
3. Copy of valid Commercial Registration (CR) and
documents of incorporation.
4. List of authorized signatories with their ID/passport
copy.
Government Fund or Entity

1.1نســخة مــن المرســوم الســلطاني  /نســخة مــن الســجل
التجــاري الســاري بالمفعــول.

1. Royal Decree / Copy of valid Commercial Registration
(CR) and documents of incorporation.

2.2كشــف بأســماء األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع نيابــة عــن
المعنــي.

2. List of authorized signatories with their ID/passport
copy
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