السادة عمالء داللة للوساطة

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يجب على العميل تقديم الوثائق التالية على االقل لفتح حساب تداول جديد لدى الشركة
مالحظة :يلتزم العميل بتزويد الشركة بأي متطلبات إضافية الحقة الستكمال إجراءات العناية الواجبة بحسب المتطلبات
التشريعية
الشخص الطبيعي:
 حضور العميل شخصيا وإحضار البطاقة الشخصية األصلية.
 كتاب من بنك العميل أو كشف حساب من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي ( )IBANالخاص
بالعميل وأسم وعنوان البنك المفتوح لديه الحساب.
 كشف مساهم من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.
حسابات القاصرين:






حضور األب أو الوصي بنفسه وإحضار البطاقة الشخصية الخاصة به.
إحضار شهادة الميالد األصلية للقاصر وجواز السفر أو البطاقة الشخصية.
في حال الوصاية ما يثبت حق الوصاية.
كتاب من بنك العميل أو كشف حساب من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي ( )IBANالخاص
بالعميل وأسم وعنوان البنك المفتوح لديه الحساب.
كشف مساهم من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

الشخص المعنوي:









خطاب موجه إلى شركة داللة للوساطة بقرار اإلدارة العليا بالشركة بطلب فتح حساب تداول على أن يكون
الخطاب موقع من األشخاص المخولين بالتوقيع ومختوم بختم الشركة ويحدد األشخاص المفوضين إلدارة حساب
التداول ،متضمنا أرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني الخاص بهم.
كشف بأسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشخص المعنوي مع إثبات شخصيتهم.
نماذج توقيعات األشخاص المفوضين بالتوقيع ونسخة من البطاقات الشخصية.
إثبات للشخصية للشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األخرين ذوي الصلة.
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول  /أي وثائق تأسيسية أخرى.
نسخة من النظام االساسي وعقد التأسيس.
كتاب من بنك العميل أو كشف حساب من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي ( )IBANالخاص
بالعميل وأسم وعنوان البنك المفتوح لديه الحساب.
كشف مساهم من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

تنويه:
 يجب االلتزام باستكمال كافة متطلبات طلب فتح الحساب بدقة.
 جميع العمالء مطالبون بتقديم أصل الوثائق ليتم أخذ صورة ضوئية منها ،أي مستندات غير أصلية يجب أن تكون
موثقة.
 إذا كان العميل غير مقيم في الدولة ،يجب توثيق كافة الوثائق الرسمية لدى الجهات الرسمية في بلد إصدار هذه
الوثائق.

