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، وأسهم شركة االستثمار ذات رأس مال متغري،        سندات دين لشـراء أو بـيع أسـهم، و       

 واملنتوجات املالية، يتعني     العامة  اخلزينة  سندات وحصـص الصندوق املشترك للتوظيف، و     
عمليات البورصة  جلنة تنظيم   طرف  حافظ مؤهل من    -علـيكم االتصـال مباسك حساب     

 :ومراقبتها، من أجل
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) حساب صك أو حساب جار فيما خيص الشخص املعنوي        (فتح حساب نقدي     ١.

 لدى أحد شبابيكه،
 
بيع أو  (فـتح حسـاب سندات حيث تقيد الصفقات السارية على السندات             ٢.

اكتتاب، ختصيص، قسيمات،   (ومجـيع األحـداث اليت متس حياة السند         ) شـراء 
 )إخل..اتتسديد

 
احلافظ يتحقق قبل فتح احلساب، من      -ماسك احلساب نـتم شخصـا طبيعيا، فإن       إذا ك 

هويـتكم وعنوانكم ويتأكد من أن لديكم القدرات والصفة املطلوبة للقيام بالعمليات اليت             
 .تسندوهنا إليه

 
احلافظ يتحقق من صالحية السلطة  -وإذا كنـتم شخصـا معـنويا، فإن ماسك احلساب         

 .املخول إياها ممثلكم
 
عندما تشتري السندات يقيد يف     ف. ي احلساب النقدي وحساب السندات يف آن واحد       يسر

اجلانـب الدائـن حلسابكم عدد السندات املشتراة ويقيد يف اجلانب املدين من حسابكم              
وعلى العكس من ذلك، فعندما تبيعون سندات فإن حساب         . الـنقدي مـبلغ الصـفقة     

 .يد يف حسابكم النقدي ناتج البيعسنداتكم يقيد عليه عدد السندات املبيعة ويق
 
 

عـند فـتح حسـاب السندات، عليكم أن متألوا استمارة فتح احلساب وتوقّعوا اتفاقية               
 ).انظر البنود الدنيا اليت تتضمنها هذه االتفاقية(احلساب 

 .احلافظ إحدامها-ُتوقّع اتفاقية احلساب يف نسختني يسلمكم ماسك احلساب
 

 .لبورصةلني، جيوز لكم أن تعطوا أوامر يعلى إثر املرحلتني األول ٣.
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وحيتوي . احلافظ-يسلم أمر البيع أو الشراء الذي حيمل توقيعكم قانونا إىل ماسك احلساب           
وله أيضا صبغة املوافقة على     . لبورصة على كل املعلومات الضرورية حلسن تنفيذه      لمـر   األ

 .حركة احلساب النقدي وحساب السندات
 

 سنداتكم  متابعة عملياتكم وحساب  ٤.
 

 :احلافظ أن يرسل إليكم-على ماسك احلساب
 لبورصة الذي أصدرمت،لمر األإشعارا بالتنفيذ ليعلمكم بتنفيذ  -
 .لسندات اليت متلكونل القيمةو كشف حساب دوري يبني األرصدة من حيث الكمية  -
 

 البنود الدنيا اليت جيب أن تتضمنها اتفاقية احلساب 
 

 وتعّرف حبقوق كل    ائنسري حساب السندات اخلاص بالزب    حتـدد اتفاقية احلساب مبادئ      
 : وتتضمن االتفاقية البنود الدنيا اآلتية. طرف وواجباته

 هوية الشخص أو األشخاص الذين أُبرمت وُوقّعت االتفاقية معهم، �
احلافظ -ماسك احلساب عـندما يتعلق األمر بشخص معنوي، كيفيات إعالم          -

 تصرف باسم هذا الشخص املعنوي،للباسم الشخص أو األشخاص املؤهلني 
عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، هوية الشخص أو األشخاص املؤهلني عند            -

 .لتصرف باسم هذا الشخص الطبيعيلاالقتضاء، 
 اخلدمات موضوع االتفاقية وكذا أصناف السندات اليت تنصب عليها األداءات، �
 احلافظ،-ماسك احلسابتعريفة اخلدمات اليت يقدمها  �
 الحية االتفاقية،مدة ص �
 احلافظ،-واجبات السرية اليت جيب أن يلتزم هبا ماسك احلساب �
احلافظ، وطريقة  -ماسك احلساب  خصـائص األوامر اليت من شأهنا أن ترسل إىل         �

مر عن شروط   ألا مصدر   إرسـاهلا، وكـذا مضمون املعلومات وكيفيات تبليغها إىل        
 تنفيذها،



 

4

ساب، من جهة، املعلومات املتعلقة     الكيفـيات اليت ترسل مبوجبها إىل صاحب احل        
باحلـركات املرتـبطة بالسندات والنقود املبينة يف حساباته، ومن جهة أخرى،كشف            

لسـندات، وكـذا املعلومـات املنصوص عليها يف التنظيم املتعلق مبسك            لحسـاب   
 .احلفظ-احلساب


