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   Online trading account opening:      /      /                                                /     /     :تاريخ فتح حساب التداول اإللكتروني   

  

                               

                                                                                   
 
       
 
 

      
Full Name (as per ID/Passport) إسم صاحب الحساب بالكامل )كما في البطاقة الشخصية/جواز السفر(                                                       

 

 
  
 
 

 

  
 

Gurdian’s Name (as per ID/Passport) إسم الولي )كما في البطاقة الشخصية/ جواز السفر(                                                             
 

 
 

  
 
 
 

 

Proxy Name (as per ID/Passport)                                        )كما في البطاقة الشخصية/ جواز السفر(                           الوكيلإسم  
 

 

 

 

 

أفراد  -نموذج طلب التداول اإللكتروني   
Online Trading Application Form – Individuals  

I am applying to open Online trading account with QSC 
according to the following information 

أتقدم بطلب فتح حساب تداول إلكتروني لدي شركة قطر لألوراق  

للبيانات التالية:المالية طبقاً    

        

                   

                   

                   

        

For official use only                                                                                                                                   ام الرسمي فقطدلإلستخ  

Verified by (CS): Signature:  Date:  

Processed by (IT): Signature: Date:  

Client/Guardian/Proxy Signature   توقيع العميل / الولي / الوكيل 

  

 رقم المساهم
Investor No. (NIN) 

  جواز السفر   البطاقة القطرية 
Qatari ID  Passport  

 تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date 

 االهاتف الجوال
Mobile No.  

Case of Minor                                                                                                                               في حالة القاصر 

 

 البريد اإللكتروني
Email Address 

Case of Proxy                                                                                                                                في حالة الوكالة 

 

  جواز السفر   البطاقة القطرية 
Qatari ID  Passport  

 تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date 

 االهاتف الجوال
Mobile No.  

 البريد اإللكتروني
Email Address 

 البريد اإللكتروني
Email Address 

  جواز السفر   البطاقة القطرية 
Qatari ID  Passport  

 االهاتف الجوال
Mobile No.  

 تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date 

 جهة إصدار الوكالة
Place of issuance of POA 

 تاريخ إصدارالوكالة
Date of Issuance of POA 

Client/Guardian/Proxy Acknowledgement                                                                    إقرار العميل/ الولي/ الوكيل 

أقر أنا الموقع أدناه باالشتراك في خدمة التداول اإللكتروني وبمجرد أن أتلقى تفاصيل  

 تسجيل الدخول إلى حسابي )اسم المستخدم وكلمة المرور( من شركتكم ، سأكون مسؤوالا 

أو إساءة استخدامها من قِبلي أو من قبل الغير وأخلي بذلك  فقدهمامن الناحية القانونية عن 

ا   .مسؤولية شركة قطر لألوراق المالية نهائيا

 رسالة نصية قصيرة اإليميل  أرغب في إستالم بيانات الدخول لحسابي عن طريق

I, the undersigned, acknowledge subscribing at QSC Online trading 

and once I receive my account login details (username & password) 

from QSC, I will be legally responsible for losing or misusing them 

by me or by others with no responsibility whatsoever on QSC 

I wish to receive my account credentials via Email   SMS  

Account Holder Information                                                                                                بيانات صاحب الحساب 

 


