
 
 
 

 

 إتفاقـية

 االنـتـرنــت مباشــرة عــبـر خليجية/وسـاطــة حمــلية

 
 

 تـمــهــيـد

 
شرآة اإلمارات دىب آابيتال  بني آل من" )االتفاقية"(أبرمت هذه االتفاقية

، وهى شرآة ذات مسؤولية حمدودة مؤسسة طبقًا للنظم و اللوائح السعودية
 1010248476التجاري رقم للمملكة العربية السعودية املقيدة بالسجل 

هـ مبدينة الرياض و املرخص هلا مبمارسة أعمال االوراق 13/04/1429وتاريخ 
وتاريخ  37-07086املالية وفقًا للرتخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم 

 الشرآة"املسمى فيما يلي بـــ) م29/08/2007املوافق (هـ 16/08/1428
 

____________: اجلنسية________________ ______________________/ السيد
 "بالعميل"املسمى فيما يلي __________________ بصفته 

 
"أطراف"أحيانا فيما بعد جمتمعني بعبارة " العميل"و" الشرآة"إيل  ويشار

 ”طرف"ومنفردين بكلمة 

 ونطاقها"االتفاقية"نظرة عامة حول 

  
اطة اإللكرتونية واالستثمار لدى الشرآةخدمة الوس" استعمال" حتكم هذه االتفاقية

بعمليات تنطوي على أسهم شرآات سعودية مدرجة يف وذلك لغرض املباشرة") اخلدمة("
املتداولة يف سوق التداول") األصول("املالية  وغريها من األوراق" سوق التداول"

 .العامليةو التعامل عرب األسواق التداول / ")التداول("وعرب نظام التداول اآليل 
تنطبق هذه االتفاقية على مجيع االستثمارات واخلدمات وأية أنشطة أخرى يتم

أو من املمكن اعتمادها مستقبال من" اخلدمة"أو الدخول إليها عرب /و اعتمادها
قبل هيئة السوق املالية أو أية سلطة سعودية خمتصة أخرى دون املساس بأية لوائح

 .معمول هبا أو أنظمة

يراجع هذه االتفاقية ويقبل أن" اخلدمة"على العميل، من اجل استعمال يتعني  
هذه االتفاقية وفهمها أنه اطلع على" اخلدمة"ويقر العميل، عند استعمال . هبا

حصرًا آما هو  "اخلدمة"وقبل هبا ووافق على أحكامها وشروطها وعلى استعمال 
 .منصوص عليه يف هذه االتفاقية

الشرآة بشأن ة وتعـــزز أحكــام وشــروط إتفاقـيةتدمج هذه االتفاقي 
وأحكـام وشروط إتفاقـية الشرآة بشــأن و الدولية الوســاطة احملــلية

االئتمانية لالجتار بضمان، وأحكـام وشـروط إتفاقـية الشرآة   التسهيالت
لويتعني على العميل، قبل حصوله على حق الدخو  املعـروفة باسم اإلمارات تداول

أن يوقع على شروط وأحكام إتفاقـية االمارات تداول وإتفاقـية  "اخلدمة"إىل 
 إىل  التوقيع على إتفاقـية التسهيالت  ، وباإلضافةو الدولية الوساطة احمللية

ويف. عمليات وساطة باهلامش االئتمانية لالجتار بضمان إذا آان يعتزم تنفيذ أية
االتفاقية فيؤخذ بأحكام ر إليها أعاله وهذهحال التضارب بني االتفاقيات املشا
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 .هذه االتفاقية

 
اليت قد يفتحها العميل أو  تغطي هذه االتفاقية آل ومجيع احلسابات االستثمارية
سواء عن(واملتنازل هلم شرعًا  يعيد فتحها لدى الشرآة وتؤول ملصلحة مجيع اخللفاء

حتول أيا من حسابات أن وجيوز للشرآة) طريق الدمج أو التوحيد أو ما سواه
 .العميل إىل خلفاء الشرآة واملتنازل هلم شرعًا

  

 

   "اخلدمة" -1
 
  :يستطيع من خالهلا العميل أن ينفذ ما يلي عرب اإلنرتنت هي وسيلة" اخلدمة"

احملتفظ هبا لدى  االستثمارية أن حيصل عرب اإلنرتنت على معلومات بشأن حساباته .1
  ).حدةآل حساب على (الشرآة، 

األسهم/  السعودية أن حيصل على آخر أسعار وآذلك أسعار اإلقفال لألسهم .2
أسواق التداول/ "التداول"وغريها من األوراق املالية املتداولة يف سوق  اخلليجية
األخرى املدرجة يف وضع أوامر الشراء والبيع لألسهم واألوراق املالية. اخلليجية

 .. التداول  اخلليجية أسواق/السعودي  "التداول"سوق 
السعودية أو األوراق أن يتلقى تأآيد التنفيذ ألوامر البيع و الشراء لألسهم .3

 .أسواق التداول  اخلليجية/ "التداول"املالية األخرى املدرجة يف سوق 

.املدرجة يف هذه االتفاقية وتكون هذه اخلدمات يف آل حالة خاضعة لألحكام والشروط 
 
 
أو ميزات قد تقوم الشرآة من أو تستثين أية خدمات" اخلدمة"ل آما جيوز أن تشم 

املؤهلني هلذه اخلدمات أو حني إىل أخر بتعديلها أو بتغريها أو بعرضها على العمالء
أو ميزات إضافية قد امليزات اإلضافية، أو بسحبها منهم، مبا يف ذلك أية خدمات

أية سلطة خمتصة م آخر قد تعتمدهأو عرب أي نظا" التداول"تعرض مستقبال عرب سوق 
والسيطرة ويكون للشرآة حق التقدير املنفرد. يف اململكة العربية السعودية

 وحتتفظ حبقها يف آل وقت بأن تدخل أية تغريات يف تصميم" اخلدمة"الكاملة على 
 .وتشكيلها ومظاهرها وحمتوياهتا آما تراه مناسبًا" اخلدمة"

   
  "خلدمةا"مباشرة العمليات عرب -2
  

بيع وشراء األسهم: العمالء من إجراء نوعني من العمليات مها " اخلدمة"متكن 
على أساس نقدي و بيع وشراء األسهم واألوراق املالية واألوراق املالية األخرى

ويتعني على العميل، من اجل ممارسة هذه األنشطة، أن .األخرى على أساس التسهيالت
 إتفاقـية التسهيالت "و" إتفاقـية الوساطة احمللية"بـ ميربم ويوافق على االلتزا
 .التوايل يف حال االنطباق على" االئتمانية لالجتار بضمان

 
إال إذا توفرت" اخلدمة"العميل على أنه ال يستطيع إجراء العمليات عرب  يوافق 

  .يف حساب العميل االستثماري تسمح بإجراء تلك العمليات أموال آافية
 
 
املتداولة يف كام والشروط العامة املنطبقة على األوراق املاليةاألح -3

  التقيد النظامي: األسواق اخلليجية األخري/ "التداول"سوق 
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على أن العمليات اليت تنطوي على أسهم الشرآات السعودية يدرك العميل ويوافق
، ختضع آلها"التداول"املالية األخرى املتداولة يف سوق  املدرجة، إىل جانب األوراق

املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية فيما خيص هذه إىل اللوائح واألنظمة
واللوائح واألنظمة الصادرة" التداول"حتديد نظام سوق  العمليات، مبا يف ذلك دون
املعمول هبا حاليًا أو أية لوائح وأنظمة أخرى قد تصدر من هيئة السوق املالية

 .السوق املالية أو من أية سلطة تنظيمية أخرى ذات صالحية من حني آلخر من هيئة

اخلليجيةعلى أن العمليات اليت تنطوي على أسهم الشرآات  يدرك العميل ويوافق
أسواق/ "التداول"املالية األخرى املتداولة يف سوق  املدرجة، إىل جانب األوراق

ةالدول اخلليجيل هبا يف املعمو ، ختضع آلها إىل اللوائح واألنظمةالتداول  اخلليج
واللوائح" التداول"حتديد نظام سوق  فيما خيص هذه العمليات، مبا يف ذلك دون

املعمول هبا حاليًا أو أية ات التنظيمية اخلليجيةيئاهلواألنظمة الصادرة من 
أو من أية سلطة اتيئتلك اهللوائح وأنظمة أخرى قد تصدر من حني آلخر من 

 .حيةتنظيمية أخرى ذات صال

 

اللوائح واألنظمة يقر العميل ويوافق صراحة على أنه قرأ وتفهم بالكامل  
وغريها من والقيود اخلاصة بالعمليات اليت تنطوي على أسهم شرآات سعودية مدرجة

.أسواق التداول  اخلليجية/ "التداول"األوراق املالية املتداول هبا يف سوق 
ع بنفسه على أية تغيريات يف هذه اللوائحملزم باالطال ويوافق العميل على أنه

 .ودون رجوع هلذه اللوائح واألنظمة والقيود واألنظمة وأنه هبذا خيضع صراحة
  األنشطة احملظورة -4

االتفاقية، أن يقوم بأي يدرك العميل ويقبل ويوافق على أنه ال جيوز مبوجب هذه 
واألنظمة السعودية عرب نشاط غري قانوني أو حمظور أو غري مقبول مبوجب القوانني

بسعر ورقة مالية استعمال حسابه، أو حساباته، لدى الشرآة مبا يف ذلك التالعب
أو/اخلاطئة و أو سهم أو حصة، أو بث اإلشاعات أو املعلومات غري اّملدعمة أو

من قبل التداول املشبوه يف ورقة مالية الناتج عن البيع املتكرر وإعادة الشراء
بغرض اإلخالل بسعر أسواق التداول  اخلليجي/"سوق التداول"و" اخلدمة"البائع عرب 

أو التالعب بسعرها لصاحل العميل أو لصاحل مستفيد آخر يف ورقة مالية أو اآثر،
بأن مثل هذه األنشطة تضر باملصلحة العامة وأسواق ويقبل العميل ويوافق. السوق

وال جيوز. عميل أن ميارسها يف أي وقتال جيوز لل املال السعودية وتشكل انشطة حمظورة
 أغراض  ألية" اخلدمة"للعميل أن يستعمل 

 
 غري شرعية أو مؤذية أو مزعجة أو تشهريية أو مشوهة للسمعة أو بذيئة أو مهددة،

 آما ال جيوز للعميل أن. إلغواء عمالء الشرآة أو اآلخرين" اخلدمة"وأنه لن يستعمل 
لومات أو برجميات أو أية مواد أخرى منشورة أو حيمل أو ينشر أو يوزع أية مع

 .وحممية حبق نشر أو أي حق ملكية أدبية آخر" اخلدمة"عرب  مرسلة
  
  الشروط العامة املنطبقة على حسابات االستثمار -5

 :طبيعة احلسابات ) أ
مبوجب األحكام") احلساب("لدى الشرآة حساب استثماري  على العميل أن يفتح

احلساب، و يسري مفعول هذه االتفاقية طيلة احلفاظ ضع هلا ذلكوالشروط اليت خي
 .على ذلك احلساب
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على أال يستعمل حسابه يدرك العميل ويوافق، مع مراعاة نصوص هذه االتفاقية،
املدرجة وغريها من االستثماري إال لشراء وحفظ و بيع أسهم الشرآات السعودية

أسواق التداول/ ")األصول" ("تداولسوق ال"األوراق املالية املتداولة يف 
حفظ النقد الناتج عن عائدات البيع الصافية هلذه األصول أو إىل جانب اخلليج

آما يدرك العميل. الشرآة من أو إىل حساب العميل األموال اليت تتسلمها
 .االستثماري آحساب جارى ويوافق صراحة على عدم تشغيل حسابه

بضمان سارية املفعول مع هيالت ائتمانية لالجتارما مل يكن هنالك إتفاقـية تس
على أن مجيع مراعاة أحكام وشروط تلك االتفاقية، يدرك العميل ويوافق

على وليس(ال تتم إال على أساس الدفع النقدي " اخلدمة"العمليات املنفذة عرب 
 بةمن األموال املوجودة يف حساب االستثمار ما مل يتم االتفاق آتا) أساس اهلامش
 .على خالف ذلك

األدىن من النقد أو ما يوافق العميل على أن حيتفظ يف حساب االستثمار باحلد
 .آلخر يعادله من الرصيد الدائن الذي حتدده الشرآة من حني

، ويكونلة اخلليجية املعنية عمال/  عملة حساب االستثمار هي الريال السعودي
يف التقارير اخلاصة باألصول السعودي العملة األساسية املستخدمة الريال

 .يف حساب االستثمار والنقود احملتفظ هبا

االستثمار ما يفوض العميل الشرآة دون رجوع ويأمرها بأن تقيد على حساب
"باألصول"يستحق للشرآة من رسوم وعموالت وتكاليف ونفقات ناجتة عن ما يتعلق 

 ها الشرآة مبا يف ذلكأو أية خدمات تقدم" األصول"أو أية عمليات تنطوي على 
دون حتديد أية ضرائب أو جبايات أو رسوم وساطة أو رسوم حتويل أو رسوم محاية

 .حفظ أو رسوم تسجيل أو رسوم
 

 التقديرية حلساب العميل الطبيعة غري  )ب
تقدمها الشرآة مبوجب هذه االتفاقية يدرك العميل ويوافق على أن اخلدمات اليت

عليه أن العميل هو وحده من املفهوم بوضوح واملتفقف. هي خدمات غري تقديرية
أوراق مالية أخرى املسؤول عن قرارات االستثمار يف شراء وبيع األسهم أو أية

وعلى العميل أال يعتمد. أسواق التداول  اخلليج/ "سوق التداول"متداولة يف 
عملية وال تعترب أية. أو تعليمات أو مشورة تقدمها له الشرآة على أية توصية

 .أا عملية قد نالت مصادقة الشرآة" اخلدمة"عرب  استثمار يقوم هبا العميل
يقر العميل إن الشرآة مل تقدم أي عرض أو تعهد بالنسبة ألداء أو رحبية أي من

تتحمل يف أي  بأن الشرآة لن  ويوافق العميل. يف حساب االستثمار" األصول" 
مة أي أصل يف حساب االستثمار أو عنمسؤولية أو تبعة عن هبوط قي حال أية

ميكن من خالهلا زيادة قيمة أي أصل يف حساب االستثمار أو عن إضاعة أي فرصة آان
آخر نتيجة أي فعل أو إغفال يف أداء واجباته مبوجب أية خسارة أخرى أو هبوط

 .هذه االتفاقية
 

   القيود)  ج
املنفذة وجيوز هلا أن ترفض سوف  حتتفظ الشرآة بالسجالت الالزمة عن العمليات

الشرآة و قيودها بناًء على سجالت. أية أموال واردة دون إعطاء السبب لذلك
 احلسابية سوف يتم إعداد آشوف احلسابات الدورية طبقا ملمارسات الشرآة

 . العادية وباحلد الذي يقتضيه القانون السعودي
 الفائدة) د

فائدة دائنة على حساب دفع أيةما مل يتم االتفاق على خالف ذلك، ال ت
دون إشعار عن أي أما الفائدة املدينة فهي متوجبة الدفع تلقائيًا. االستثمار

.االستحقاق رصيد مدين وقد ترتفع على أساس رسم ختلف إذا مل يتم الدفع عند
الشرآة يف أما احلسابات املكشوفة واألرصدة املدينة غري املسددة فإا ختضع حلق
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 .قاصة حسبما يتم وصفه الحقًاإجراء امل
 

  احلسابات املشرتآة –احملظورات  -6

 يقبل العميل ويوافق على أنه من غري املسموح به فتح حسابات مشرتآة للتعامل يف
 سوق"أسهم الشرآات السعودية املدرجة أو األوراق املالية األخرى املتداولة يف 

العميل على أال يستعمل أو يسمحويوافق . األسواق اخلليجة املعنية/  "التداول
شخص أو أآثر أو ملصلحة أي شخص آخر ويشكل باستعمال حسابه أو حساباته بواسطة

أي اجتار هو حلساب العميل اخلاص تصرحيًا منه بأن" للخدمة"استعمال العميل 
  .وملصلحته

 
  املمثلون املفوضون -7

اتصاالت أخرى تصله أو تصدر يفوض العميل الشرآة أن تعمل مبوجب أية تعليمات أو
العميل أو عن ممثله املفوض أو ممثليه املفوضني وذلك عن طريق استخدام هوية عن

وجيب أن يتم التفويض آتابة مبوجب. وآلمة السر أو الرقم السري املالئم املستعمل
 .تعتمده الشرآة النموذج الذي

 
  "األصول"مستندات امللكية ومحاية -8
  

العميل املوجودة يف حساب" أصول"بيانًا عن مجيع  بأن تقدم تتعهد الشرآة
من عناية، مبا يف ذلك دون حتديد األوراق االستثمار وحفظها وإدارهتا مبا يلزم

وجيوز للشرآة أن ترفض أية. العميل املالية والنقد ومجيع توزيعات واستحقاقات
املودعة" باألصول"رف أن يتص دون أن تعطي أي سبب لذلك آما جيوز للعميل" أصول"

فيها حق الرهن واحلجز يف أي وقت مع مراعاة القيود القانونية وحقوق الشرآة مبا
 .التسليم واملقاصة والرتتيبات اخلاصة والشروط العادية ومدة وزمان

"ألصول"ثانوية  يدرك العميل ويقبل ويوافق على أن الشرآة ستحتفظ بسجالت 
مرآزية لسلطة ورد أعاله مستمدة من حسابات وسجالتالعميل وحمفظته وعملياته آما 

 العميل وحسابه وحمفظته وعملياته دون أية" أصول"السوق ويعكس هذا السجل 
 ". األصول"تبعات على الشرآة من حيث القيمة الفعلية هلذه 

وتسوية األمور املالية تتوىل الشرآة الرتتيبات الالزمة جلمع واستالم وتسليم 
املدرجة يف سوق التداول اء أو بيع أيا من األسهم أو األوراق املاليةاملتعلقة بشر

 .العميل إىل جانب التوزيعات واالستحقاقات عرب النظام حلساب

ويف املكان واألسلوب يتم حفظ أية مستندات آتابية أو مطبوعة هامة بشكل سليم 
اعية لدى جهاتمج أو ترتيبات/وحتتفظ الشرآة بإقامة حسابات و. املتعارف عليهما

شكل غري خمصص حيث يف" األصول"وجيوز أن حتفظ . أو مؤسسات مالية حسبما تراه مناسبًا
اليت تظل مودعة يكون للعميل حق امللكية املشرتآة بنسبة األصول واألوراق املالية

  .بامسه

 

  "األصول"استعمال  -9
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يف حساب االستثمار املوجودة" األصول"جيوز للشرآة ووفقا لتقديرها أن تستخدم  
قبل الشرآة لصاحل العميل آضمان فيما يتعلق بإصدار تسهيالت إستثمارية أخرى من

صاحلة مبحض تقديرها، مع مراعاة مبوجب األحكام والشروط اليت تراها الشرآة
  .آلخر اللوائح واألنظمة اليت قد تنطبق على ذلك من حني

 
  التسجيل وتفويضات امللكية للتصرف -10
 

  :العميل ويقبل ويوافق على ما يلي يدرك

املالية واالستثمار لدى يتم بشكل عام تسجيل مصاحل العميل وحقوقه يف األوراق •
يتم إنشاؤه الشرآة واالحتفاظ هبا يف سجل إيداعي إلكرتوني مرآزي للحصص
 وتظل حراسة. وتشغيله من قبل سلطات السوق يف اململكة العربية السعودية

الية عرب هذه اآللية يف يد الشرآة ويتم حفظ هذه األوراقهذه األوراق امل
  .وتسجيلها باسم الشرآة يف خانة حمفظة العميل املالية

املالية واالستثمار لدى يتم بشكل عام تسجيل مصاحل العميل وحقوقه يف األوراق •
 .احلفظ لدى أمني حفظ خارجي حسب اتفاقية الشرآة

االستثمار باألوراق علق بتعامالت حسابفيما يت(يفوض هبذا العميل الشرآة  •
املوزعة واحلقوق املالية واالستحقاقات النقدية والتوزيعات، مبا يف ذلك األرباح

والتسليم للعمل نيابة عن العميل واستخدام الودائع) والتوزيعات األخرى
 وإجراء الدفع عن) البيع أو الشراء أو النقل(واالستالم والتنفيذ واالجتار 

ويصرح العميل. إمتام وإعطاء التوضيحات ومتثيل العميل والتوقيع عنهذلك و
عند إبرام هذه االتفاقية وعند اجراء آل عملية جتارية وفقًا ويضمن للشرآة

املالك احلقيقي والشرعي جلميع األسهم واألوراق املالية هلذه االتفاقية بأنه
ن هذه امللكية خالية منلصاحل آل حساب استثمار وا األخرى املقيدة" واألصول"

ضمان وأعباء مالية باستثناء ما يعود أية امتيازات وأعباء ورهونات وحقوق
ويقوم العميل جبميع. آخر منها إىل الشرآة أو ما آشف عنه آتابة على حنو

هذه االتفاقية للتأآد التدابري الالزمة لتمكني الشرآة من تويل مسؤولياته مبوجب
يف سجالت راق العميل املالية قد أجنز باسم العميلمن أن تسجيل ملكية أو

تقيدًا الشرآة لدى هيئة السوق املالية وسلطات السوق السعودي والشرآات
  .باللوائح واألنظمة املعمول هبا

الشرآة اخلاص، أو جيوز للشرآة، عندما تعمل حلساب العميل، أن يستعمل اسم  •
 تابعة هلا أو شرآائها أودون حتديد، اسم أحد فروعها أو الشرآات ال

الشرآات املنتسبة إليها أو من تسميهم لتويل املسؤوليات واألعمال الواردة
وتكون آل تلك العمليات واألعمال اليت تتوالها الشرآة نيابة عن. أعاله

  .وحده وعلى مسئوليته وحده العميل حلساب العميل

آل البنود لشرآةيوافق العميل أن يوفر على الفور وعند أول طلب من ا 
تأخري الالزمة واملطلوبة لتمكني الشرآة من تويل املسؤوليات أعاله وأن عواقب

    .توفري هذه الطلبات ستكون من مسئولية العميل وحده
 
 
 
 
 
 
 
 

  مستوى العناية -11
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تنفيذ شروط هذه االتفاقية متارس الشرآة اجلهد املعقول والعناية العادية يف 
يف ذلك تنفيذ عليها وضمن الوقت املعقول، مبا ضمن معايري الدقة املتعارف

تنفيذها وال تكون الشرآة مسؤولةًً عن أعمال مت". اخلدمة"تعليمات العميل عرب 
.مبوجب هذه االتفاقية باستثناء حاالت سوء التصرف املتعمد أو اإلمهال الفادح

ل عنالتناز"وآما أشري إليه بالتفصيل يف قسم من هذه االتفاقية حتت عنوان 
ال تكون الشرآة مسؤولةًً عن أية تأخريات أو تعطيالت أو أحداث   "املسؤولية

عن أية خسائر أو أضرار ناجتة عن ذلك سواء آانت  وال أخرى خارجة عن سيطرهتا
 .طارئة مباشرة أو إستتباعية أو

 
 األحكام العامة واخلاصة املنطبقة على تعليمات العميل واستخدام -12

  اخلدمة
  م العامة املنطبقة على تعليمات العميلاألحكا

 
  :رفض التصرف مبوجب أي تعليمات مع مراعاة حق الشرآة يف

بشأن بيع أو") األوامر(" تقوم الشرآة عادة بتنفيذ وإيصال تعليمات العميل .1
وذلك على مسؤولية أو التعامل هبا على حنو آخر" األصول"شراء أو حتويل أي من 
السائدة يف ت العميل وحسب اللوائح والقوانني واملمارساتالعميل وفقًا لتعليما

 .اململكة العربية السعودية
بأسرع وقت ممكن وضمن تبذل الشرآة جهدها املعقول من أجل تنفيذ أمر العميل .2

تتصرف مبوجب احلدود العملية املتعارف عليها، علمًا بأنه إذا رفضت الشرآة أن
غري العميل غري ممكنة أو غري عملية أو "أوامر"أي تعليمات أو إذا تبني إن 

شرعية أو إذا حدث تأخري يف تنفيذ أمر ما، يكون العميل مسؤوال دون سواه
 .أية أضرار وعواقب تنتج عن ذلك ويتحمل

له مع احلق الكامل يعني العميل هبذا الشرآة دون رجوع ودون شرط آوآيل شرعي.3
مبوجب هذه ري ألداء التزاماتهبتوآيل الغري الختاذ آل ما يلزم من التداب

 .االتفاقية
جيب أن حيدد نوع" اخلدمة" موجه للشرآة أو عرب" أمر"يقر العميل ويقبل بأن أي  .4

األوراق املالية واسم ومواصفات وعدد األسهم أو) بيعًا أو شراء(العملية 
أو بيعه" األصل" والسعر أو سعر السوق الذي ميكن شراء" لألمر"األخرى العائدة 

 ."األمر"به وصالحية تاريخ 
غامضة ويتحمل العميل حتتفظ الشرآة حبقها يف عدم تنفيذ تعليمات غري دقيقة أو .5

اجلاري "األمر"أي خسارة ناجتة عن تنفيذها أو عدم تنفيذها ويتم تسجيل 
 وال. تنفيذه آتعليمات جديدة إذا جرى تثبيته أو تعديله دون تفاصيل إضافية

جتاه العميل عن أي عمل ينفذ أو مل ينفذ اعتمادًا على تكون الشرآة مسؤولًة
 .تعليمات غري مكتملة أو غري دقيقة أو غامضة أية

ولكنه يقر". أصل" جيوز للعميل يف أية تعليمات أن حيدد سعر بيع أو شراء أي .6
بالضرورة من مشروطة، آاألمر املشروط بسعر حمدد، قد ال حيد" أوامر"بأن وضع 

هذه املبالغ املقصودة ألن ظروف السوق قد جتعل تنفيذ مثل خسارة العميل عن
  .من األمور املستحيلة" األوامر"

تكون فيها الشرآة يدرك العميل إن تعليماته لن تنفذ إال يف األيام اليت .7
معقول وستبذل الشرآة آل جهد. املعين مفتوحة للعمل" باألصل"وأسواق التعامل 

كن ولكنها ال تتحمل أية مسؤولية عن أيةلتنفيذ أمر العميل بأسرع وقت مم
أو نفقات قد تنتج عن التأخري أو عن التغيري يف السعر أو أحوال السوق خسارة

  .العملية قبل تنفيذ
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 التعليمات الشفوية باهلاتف وعرب الفاآس  -13
 
سواء آانت(التفويض الذي أعطاه للشرآة خبصوص تعليماته  يقر العميل بأن 

تقع على) الفاآس أو عرب أي وسيلة أخرى مقبولة تف أو عربشفوية أو باهلا
وعليه فأنه جيوز للشرآة أن ترفض أي تعليمات مبحض مسئوليته الشخصية وحده

الشرآة غري مسؤولًة عن أية خسائر أو يوافق العميل هبذا على إن. تقديرها
استعمال وسائل نقل تكاليف أو أضرار أو نفقات أو تبعات قد تنتج عن

نقل هذه) أوال( :لتعليمات هذه، وخاصة سوء الفهم أو األخطاء اليت قد يسببهاا
املفوض أو املزور االستعمال غري) ثانيا(املعلومات أو األخطاء فيها أو تكرارها، 

التعليمات اليت أي غموض يف) ثالثًا(لتوقيع العميل أو لتوقيع ممثل مفوض عنه 
أو عرب لشرآة استنادًا إىل تعليمات شفويةتصرف ا) رابعًا(تستلمها الشرآة، أو 

املفوض، الفاآس واردة من أي شخص تعتقد الشرآة بصدق أنه العميل أو ممثله
 .أعاله ويعوض العميل الشرآة عن آل اخلسائر واألضرار وغريها من البنود الواردة

صهاأو مشوشة أو تنق إذا اعتربت الشرآة إن التعليمات غري واضحة أو غري مكتملة 
إىل أن تستلم املوثوقية الكافية فيجوز يف هذه احلالة أن يعلق تنفيذ التعليمات

 تعليمات و توجيهات اآثر دقة أو تثبيت آتابي وال تتحمل الشرآة أية مسؤولية
 .ترتتب عن ذلك

مجيع املكاملات يوافق العميل ويقر بأنه جيب على الشرآة أن تسجل على شريط 
النزاع جيوز العميل أو املمثل املعتمد للعميل وأنه يف حالاهلاتفية بني الشرآة و

سجالت وتعترب. االستماع للتسجيل لتحديد التعليمات الصحيحة اليت أعطاها العميل
 العائدة للعمليات) مبا يف ذلك التسجيالت الصوتية(ومستندات الشرآة دون سواها 

 لوقائع وتكون حامسةاملنفذة مبوجب وسائل شفوية أو بالفاآس هي اليت تؤآد ا
 .وملزمة للعميل

أو عرب الفاآس إىل أن حيق للشرآة أن تستمر يف التصرف وفقًا للتعليمات الشفوية
)7(مسبق مدته سبعة  يشعر العميل الشرآة آتابة بإيقاف ذلك بإشعار آتابي

  .أيام

  واملصادقاتحق التصرف والتحقق من التوقيعات -14
  

توقيعات املعتمدة واملصادقة من قبله إلعطاءآتابة ال سوف يقدم العميل
سوف حتتفظ الشرآة يف سجالهتا بتلك التوقيعات إىل التعليمات اخلاصة باحلساب هذا و

وتعترب آخر التوقيعات احملفوظة يف سجالت. أن يرد للشرآة إشعار آتابي بتغيريها
 .للعميل الشرآة هي التوقيعات النهائية و امللزمًة

يقدمها هو أو وآالؤه أية خسائر ناجتة عن تزوير التفويضات اليت يتحمل العميل 
مصداقيتها أو مدى املعتمدين إىل الشرآة أو عن تشويه احلقائق فيها أو العيوب يف

مل يكن ذلك صالحية التفويضات أو التعليمات أو صعوبة التحقق من مصداقيتها ما
 .ةبسبب إمهال فادح أو سوء تصرف متعمد من قبل الشرآ

 "اخلدمة"التعليمات عرب -15
 

 ."اخلدمة"االتفاقية تنفيذ تعليمات العميل عرب  تقبل الشرآة مبوجب هذه

تستخدم" اخلدمة"عرب  عامل الشرآة أية تعليمات واردة إليهاتيوافق العميل بأن 
تتحقق أو فيها هوية العميل وآلمة السر آتعليمات أصلية غري زائفة دون أن

 وستكون التعليمات. الفعلي الذي ابرز اهلوية وآلمة السر تتأآد من الشخص
 مقبولة للبدء بالتصرف إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه أية حدود سلطة موضوعة على
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 .من قبل الشرآة أو العميل" اخلدمة"استعمال 

أخطاء أو إمهال أو يدرك العميل ويوافق على أنه املسؤول دون سواه عن أية
 ."اخلدمة"عليماته املوجهة عرب إغفال أو تكرار لت

وآأا صادرة آتعليمات ويقبل العميل بأنه سيحق للشرآة أن تعامل التعليمات
املعلومات أن تباشر أصلية غري زائفة ودون أي خطأ وأنه حيق هلا يف حال آفاية

 .العميل بتنفيذ أية تعليمات واردة ضمن صالحية

 

 "اخلدمة"الدخول إىل  -16

عرب" اخلدمة"الدخول إىل  لعميل مبعلومات حول متكني العميل منستزود الشرآة ا
ختضع هذه املعلومات اإلنرتنت وحول استعمال هوية املستعمل وآلمة السر على أن

ملزمًة بتوفري وال تكون الشرآة. للتعديل أو اإللغاء يف أي وقت ودون إشعار مسبق
أخرى افق بأن لديه وسائلعرب اإلنرتنت ويقر العميل ويو" اخلدمة"الدخول إىل 

 ويدرك العميل ويقر ويقبل أن يتحمل. بديلة لذلك أو إلجراء معامالته مع الشرآة
 بالكامل أخطار اخلسائر أو األضرار أو املطالبات اليت قد حتدث من جراء استخدام

البدائل األخرى إلجراء معامالت مع الشرآة، مبا يف ذلك خطر احتمال خرق سرية
يل واحتمال حدوث تدخل من قبل طرف ثالث وغريها من األخطار األمنيةالعم عمليات
ويقبل العميل بأن عليه أن ميتلك جهاز حاسوب مع مستلزماته يفي. املختلفة

حتددها الشرآة أو يتجاوزها وهي معايري جيوز للشرآة أن تعدهلا مبحض باملعايري اليت
ن أية تكاليف إضافية لشراءالعميل بأن املسؤولية الكاملة ع ويقبل. إرادهتا

مما جيعلها مستوفية هلذه املعايري املعدلة لدخول أجهزة أو مستلزمات إضافية
 .وحده تقع على عاتقه" اخلدمة"

 
 التعليمات هبوية املستخدم وآلمة السر ونقل"اخلدمة"الدخول إىل  -17

  هوية املستخدم وآلمة السر استعمال ومحاية

العميل مسؤوال دون ية مستخدم وآلمة سر أولية ويكونتزود الشرآة العميل هبو
آما يكون. عليهما سواه عن استعمال ومحاية هويته وآلمة السر وعليه أن حيافظ

الداخل إليها "اخلدمة"العميل مسؤوال دون سواه عن أمن وصحة مجيع االتصاالت عرب 
طرفها من آة وخيليويعوض العميل هبذا الشر. باستعمال هوية املستخدم وآلمة السر

 أي آلفة أو خسائر أو تبعات أو أي نفقات مرتبطة بكشفه عن آلمة السر ألشخاص
 .آخرين أو الستعمال آلمة السر بشكل غري معتمد

أمن هوية املستخدم على العميل أن يشعر الشرآة على الفور إذا علم أو شك بأن
أو حسابات ة حبماية حسابأو آلمة السر قد تعرضها لالخرتاق وذلك لكي تقوم الشرآ

 .العميل، يف أسرع وقت ممكن عمليًا

أو تنضيدها شرط أن إذا فقدت آلمة السر أو نسيت ميكن للشرآة أن تعيد إنشاؤها
العميل الشرآة يوقع العميل أوال على استمارة الشرآة الالزمة لذلك وآما يعوض

غري دو أنه استعمالعن أية خسائر أو أضرار قد يتكبدها العميل من خالل ما يب
 .معتمد لكلمة السر هذه

للعميل أن يستمر يف ويف هذه احلالة، بشرط موافقة الشرآة، فأنه قد يسمح
العامة استعمال هذا احلساب بالتعامل الشخصي مع مراعاة بنود وشروط الشرآة

  .اليت تنطبق يف معامالت مشاهبة
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 رفض أو تعليق تنفيذ العمليات -18

أو رفضها" اخلدمة"ق الشرآة على حنو آخر يف رفضها تزويد دون احلد من حقو
ويقبل يدرك العميل) مبحض اختيارها(االستجابة أو التصرف مبوجب التعليمات 

على تنفيذ تعليمات) أو رافضة(ويوافق على أنه قد تكون الشرآة غري قادرة 
لفة ألي قانونقررت أن العملية تعترب، أو ميكن أن تعترب، خما) أوال: (العميل إذا

إذا مل يكن أو قد ال يكون للعميل رصيد) ثانيا(معمول به، أو  أو الئحة أو نظام
يف اليوم الذي ستنفذ العملية  االستثماري أو حساباته االستثمارية دائن يف حسابه

مل يكن، يف حالة عملية البيع، يف اليوم الذي ستنفذ به إذا) ثالثا(فيه أو 
العميل  اململوآة أو أوراق مالية أخرى يف حساب األسهم العملية، ما يكفي من

األمر خارجًا عن سلطة الشرآة مبا يف ذلك القيود إذا آان) رابعًا(االستثماري أو 
الطبيعية وإقفال السوق أو التداول أو احلكومية واحلرب واإلضرابات والكوارث

ذ العملية من جانبحيول دون تنفي تعليقه أو اختالله أو أي حدث من هذا النوع
 ")القوة القاهرة("الشرآة 

أو شراء أية أسهم أو إىل جانب ذلك يوافق العميل أنه جيوز للشرآة أن ترفض حفظ
بالكامل أو إذا نشأت أوراق مالية نيابة عن العميل إذا مل يكن املبلغ مدفوعا

مبلغًاالشرآة  أو قد تنشأ عنها أية تبعات أو مطالبات ما مل يودع العميل لدى
األسهم من النقد تعتربه الشرآة مبحض تقديرها آافيًا لتأمني الدفع الكامل عن هذه

  .أو األوراق املالية أو لتغطية تلك التبعات أو املطالبات

الرتابط بني"عنوان  تنطبق بالكامل النصوص التالية من هذه االتفاقية حتت 
األخرى وأحكام تفاقيات العميلحسابات العميل والعالقة والتعامالت والعمليات وا

 . علي ما ورد أعالة" وشروط أية خدمة تقدمها الشرآة

 الســـريــة -19

أو أية" اخلدمة"آانت عرب  يقر الطرفان على اعتبار مجيع االتصاالت بينهما، سواء 
السرية إىل ما بعد انقضاء وسيلة أخرى تعترب سرية بالكامل ويستمر االلتزام هبذه

  .يةهذه االتفاق

  :يف احلاالت التالية ولن تقوم الشرآة بالكشف عن معلومات حول حساب العميل إال

 إذا وافق العميل على ذلك .1
وقائية أو شرعية إذا قضى بذلك قانون أو نظام معمول به صادر عن سلطات .2

حمكمة ذات خمتصة مبا فيها اإلدارات احلكومية يف اململكة العربية السعودية أو
  .سلطة

 .االتفاقية عت احلاجة إىل ذلك لتنفيذ عملية مبوجب هذهإذا د .3
  .إذا مل تعد املعلومات سرية .4

من األحكام والشروط املنطبقة على اإلشعارات وآشوف احلساب وغريها -20
 املعلومات

   إشعار تأآيد عملية 

عادة عرب اإلنرتنت عن إن إشعار تأآيد إجراء عمليات الوساطة عرب اإلنرتنت تعطى
تنفيذ العملية فعليه فإذا مل يستلم العميل هذا اإلشعار فورًا بعد. طريق اخلدمة

حيتاج اإلشعار إىل وال. أن يراجع الشرآة بشأن وضع العملية خالل يوم العمل التايل
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آتابة بأي توقيع الطرف اآلخر ويكون ملزمًا قانونا ما مل يشعر العميل الشرآة
 .يوم العمل التايل من إجراء العملية خطأ خالل

 
 )احلسابات(آشوف احلساب  )أ( -21

ميالدي بكشف حسابي تزود الشرآة العميل وفقا ملمارستها العادية، يف آل شهر 
املنصرم مبا يف ذلك يبني مجيع العمليات املنفذة يف حساب االستثمار خالل الشهر

والكلفة والقيمة يف حساب االستثمار تفاصيل حول النقد واألموال واألصول املوجودة
باستثناء ويكون آشف الشرآة حامسًا وملزمًا. السوقية لكل أصل يف ذلك التاريخ

 يوما من) 30(اخلطأ الظاهر الذي جيب لفت نظر الشرآة إليه آتابة خالل ثالثني 
  .تاريخ إرسال هذا الكشف من جانب الشرآة

الفلم املصغر والنظام الذي تراه مبا يف ذلكحيق للشرآة أن حتفظ السجالت بالشكل 
  .للعميل اإللكرتوني أو أي نظام تقين آخر والذي يكون صحيحًا وملزمًا

 إلشعارات و الكشوفات البيانات اإللكرتونيةا   )ب(  -21

من املعلومات حول األوراق جيوز للعميل أن خيتار استالم اإلشعارات والكشوف وغريها 
وتبذل الشرآة آل. اإللكرتونية يات وحسابه االستثماري بالوسائلاملالية والعمل

إلكرتونيًا معادلة إىل حد بعيد جهد معقول للتأآد من آون املعلومات املستلمة
 .مطبوعة للمعلومات اليت ميكن للعميل استالمها يف شكل أوراق

 

 ائية سجالت الشرآة -22

الداخلية حامسة وملزمة ت الشرآةيدرك العميل ويقبل ويوافق على أن تكون سجال 
  .باستثناء أي خطأ ظاهر

على العمليات يف حساب جيوز للشرآة يف أي وقت حتديث أو عمل التعديالت الضرورية 
العمليات اليت العميل االستثماري من اجل أن تظهر على الوجه الصحيح آافة

ساب العميل إلمتامواألصول على حساب أو حل أجريت وعلى وجه اخلصوص قيد املبالغ
سبق له العملية بشكل صحيح وذلك دون أن يكون للعميل إمكانية االدعاء بأنه قد

 وإذا اصبح حساب العميل مدينا بعد إجراء. أن تصرف هبذه املبالغ أو األصول
التحديث أو التعديل خيضع هذا احلساب تلقائيا لرسوم احلساب املكشوف مبعدالت

رها وتصبح مستحقة ومتوجبة الدفع دون إشعار مسبقالشرآة مبحض تقدي تقررها
  .للعميل

     تصاالت مع العمالءالا -23

إلكرتونيا وعرب الربيد ترسل أي بيان أو إشعار للعميل آتابة او جيوز للشرآة أن
آخر عنوان للعميل مسجل لدى املدفوع األجرة مسبقًا أو عرب الربق أو الفاآس إىل

خالل) أوال(ومت استالمها  رسلة إىل العميل أا وصلتوتعترب االتصاالت امل. الشرآة
أرسلت خبطاب أو يوم عمل من إيداعها يف الربيد أو إرساهلا إذا) 15(مخسة عشر 
عند إرساهلا إذا أرسلت بالفاآس شريطة أال يشري تقرير النقل) ثانيا(بربقية و

خالل اخلمسة عشر إذا أرسلت إلكرتونيا) ثالثا(انقطاع يف النقل و ألية أخطاء أو
  .عليها يومًا املتفق

تعليمات أو اتصاالت من العميل ما مل يوضح خالف ذلك يف هذه االتفاقية، تكون أية
عندما يقدمها العميل إىل الشرآة مكتوبة وموقعة من العميل وتعترب مسلمة

  .للشرآة

  االتصاالت اإللكرتونية
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إلكرتونية عرب لعميل بوسائليقر العميل على أنه جيوز للشرآة أن تتصل با 
االتصاالت املطلوبة إىل العميل مجيع" اخلدمة"وجيوز للشرآة أن ترسل عرب ". اخلدمة"

احلساب وإشعارات أو املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، مبا يف ذلك دون حتديد آشوف
   .االتفاقية التنفيذ واملراسالت وأية تعديالت أو حتديثات هلذه

  استالم االتصاالتاألخطاء وعدم 

العميل ال تستلمها الشرآة ال تكون الشرآة بأي حال مسؤولًة عن أية تعليمات من
اتصاالت أرسلها وعلى العميل أن يشعر الشرآة آتابة على الفور بأية. فعليا

 .للشرآة ومل تصل أو أنه يشك يف عدم وصوهلا

ان والتأخري والتكرار إالالفقد يتحمل العميل حصرًا مجيع أخطار النقل مبا يف ذلك 
ويقع عبء إثبات الربهان. متعمد يف حاالت ارتكاب الشرآة إلمهال فادح أو سوء تصرف

 .الشرآة على عاتق العميل على مثل هذا اإلمهال أو سوء السلوك املزعوم من جانب

   
 العموالت واألتعاب والفائدة والنفقات والتعويضات والضرائب -24

  والرسوم

  نصوص عامة 

يتعلق بعمليات حمل العميل، فيماتيقر العميل ويوافق على أن الشرآة س 
عن األموال العميل وتشغيل حسابه، العموالت واألتعاب والفائدة املدينة واألرصدة

األصول غري احملصلة أو غري املتوفرة واملبالغ املكشوفة والنفقات وآلفة حفظ
الرسوم والسحوبات املستحقة والتوزيعات والتعويضات والضرائب وآل أنواع

يف ذمة العميل دون أية حسومات على الشرآة مهما آانت وستقيد الشرآة للشرآة
حساب العميل االستثماري مقابل أي عمل قامت به الشرآة نيابة هذه املبالغ على

 .بذلك عن العميل فيما يتعلق

اءات القانونيةاإلجر يتحمل العميل آافة الرسوم والنفقات اليت تنشأ من جراء 
واالتصاالت واألحباث أو التدابري القانونية أو اإلدارية املوجهة ضده مثل النقل
نيابة عن العميل وطلب املعلومات واملستندات أو أي تدبري آخر قامت هبا الشرآة

 .ولصاحل العميل أو ورثته

إشعار يف أي وقت دون جيوز للشرآة أن تعدل تعرفتها أو األتعاب اليت تتقاضاها 
األتعاب أو العميل ويتم احتساب وحتديد مبلغ العموالت والرسوم وغريها من

غياب املصاريف املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من قبل الشرآة بصورة حامسة يف
 .اخلطأ الظاهر

 

 "اخلدمة"الرسوم والعموالت عن استخدام -25

ويشار إىل" (اخلدمة"يوافق العميل على دفع رسوم وعموالت للشرآة عن استعمال  
باستالم احدث ويقر العميل لدى توقيع هذه االتفاقية") األتعاب"ذلك آله بكلمة 

من حني جدول لألتعاب آما يقر بأنه جيوز للشرآة أن تعدل هذا اجلدول مبحض خيارها
 .24آلخر دون إشعار العميل بذلك وفقًا للمادة 
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 حتويل العمالت وحتديد سعر الصرف -26

رياالت سعودية بطلب من رآة أن حتول النقد املودع بعملة معينة إىلجيوز للش 
والشروط وذلك العميل أو بقرار من الشرآة لغرض أداء أو تنفيذ هذه األحكام

  بسعر الصرف السائد آنذاك لدى بنك العميل

القيمة السوقية ويتم أي حتويل آهذا أو عملية حتديد لسعر شراء أو بيع أو
ناجتة عن ويتحمل العميل أية خسارة. ملمارسات الشرآة العادية وفقًا" لألصل"

من " ألصل"حتويل عملة ما اىل رياالت سعودية أو أية تقلبات يف القيمة السوقية 
 ". األصول"

 
 النصوص العامة املنطبقة على حسابات العميل -27

والتعامالت الرتابط بني مجيع حسابات العميل والعالقة  )أ( -27 
 يات ومجيع اتفاقيات العميل وأحكام وشروط أية خدمة تقدمهاوالعمل
  الشرآة

العميل والشرآة من يقر العميل ويوافق على أن مجيع التعامالت والعمليات بني
وحيق للشرآة أن تعلق أو تنهي مفعول .أية طبيعة آانت هي مرتابطة بعضها مع بعض

تنفيذ أو االستمرار يف أية ضهذه االتفاقية والتزامات الشرآة وجيوز هلا أن ترف
جتاه الشرآة أو ختلف عملية أو أن تنفذ أي التزام إذا أخّل العميل بالتزاماته

  .عن تصحيح حساباته

  املقاصة)  ب( -27

أي مبلغ دائن للعميل يف يوافق العميل على أن للشرآة احلق يف إجراء املقاصة على
سيطرة الشرآة مبا يف ل املوجودة حتتالعمي" أصول"أي حساب لدى الشرآة وعلى مجيع 

 .االستثمار املوجودة يف حساب" األصول"ذلك دون حتديد األموال و

فيه العميل عن تسديد يفوض العميل الشرآة مبمارسة حق املقاصة يف أي وقت يتخلف
مبلغًا ما مبلغ مستحق للشرآة أو إذا آان لدى الشرآة سبب معقول لالعتقاد بأن

بتوحيد وم عندها الشرآة، مبحض تقديرها ودون أي مطالبة بالدفع،تق. قد ال يسدد
 أو/أو تبيع و/أو تستلم و/مجيع مبالغ العميل لتمارس حقوقها يف املقاصة و

أو أي جزء منها،" األصول"أو تسلم مجيع هذه املبالغ و/أو تنقل و/تتنازل عن و
 ".األصول" طريقة تراها صاحلة حىت إذا نتج عن ذلك خسارة من بيع بأية

التكاليف والنفقات املرتبطة يوافق العميل على أنه جيوز للشرآة، بعد حسم مجيع
أو/أو التنازل و/و أو البيع/أو الشراء و/أو التصفية و/مبثل هذا التصرف و

والعموالت مبا يف ذلك دون حتديد آافة رسوم الوساطة(أو التسليم /النقل و
 عمل رصيد العائدات وأموال العميل األخرىأن تست) والضرائب واألتعاب األخرى

 لتسوية ديون العميل وتبعاته والتزاماته جتاه الشرآة أو جتاه الغري مبا يف ذلك
ويظل العميل مسؤوال عن أية". التداول"العمليات اليت باشرها العميل يف سوق 

  .أو األموال/متبقية ومستحقة للشرآة بعد استعمال هذه العائدات و مبالغ

  حق الشرآة يف رهن احلساب االستثماري) ج( -27
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من أجل ضمان مطالبات الشرآة جتاه العميل، فإن العميل يقر و يوافق بأنه جيوز
يف حساب العميل االستثماري أو) مبا يف ذلك النقد(للشرآة رهن أو حجز مجيع األصول

لشرآة بصفةأو أصل أو ورقة مالية حتتفظ هبا ا أي حساب آخر أو مستحقات أو حقوق
 .مباشرة أو غري مباشرة نيابة عن العميل

  احلجز القانوني واحلجوزات األخرى) د( -27

أو غري) حكم صادر من جهة ذات اختصاص(جيوز للشرآة بناء على حجوزات قانونية 
العميل بصرف النظر عن النظامية" أصول"مبلغة له أن حتجز أو جتمد  قضائية

 .حلجز وال تكون مسؤولًة عن ذلك العملمثل هذا ا الشكلية أو أساس

  غسل األموال) هـ( -27

تفرضها اهليئات يدرك العميل ويوافق آليًا على أنه مسؤول عن أية عقوبات
  ووزارة التجارة مبا يف ذلك هيئة سوق املال ووزارة املالية السعودية(احلكومية 

 ململكة العربيةأو عن العقوبات اليت تفرضها قوانني ا) السعوديةوالصناعة 
  .السعودية يف حال تبني أن األموال ناجتة عن مصادر غري شرعية

لدى الشرآة ميكن) األخرى وحساباته(آذلك يدرك العميل بأن حسابه االستثماري 
بانتظار التحقق من جتميدها أو إقفاهلا استجابة لتعليمات من هيئات حكومية

وستستجيب الشرآة. سارية املفعول مصدر األموال وذلك طول بقاء هذه التعليمات
الشرآة لن هلذه التعليمات الصادرة عن جهات حكومية ويدرك العميل ويوافق بأن

 تكون مسؤولة جتاه العميل أو أي طرف آخر بسبب تدبري اختذتة هبذا الشأن ولن
  .ينازعها العميل فيما يتعلق بسبب تدبري اختذته هبذا الشأن

 زلالكشف عن األخطار والتنا -28

  بيانات الكشف عن األخطار 

التعامل باألسهم واألوراق يقر العميل هبذا صراحة بأنه يفهم بالكامل آليات
بعد متحيص ودراسة وافيتني املالية األخرى وباملخاطر املالزمة هلذه األنشطة، وأنه
  .القائمة قرر توافق أحواله املالية مع التزاماته يف ظل الظروف

املالية األخرى ينطوي على ة خاصة إن التعامل باألسهم واألوراقيدرك العميل بصور
وان أسعار هذه األسهم خماطر حترآات السوق اليت قد تكون شديدة يف بعض األحيان

خسارة جزء آبري أو األوراق املالية األخرى معرضة لتقلبات شديدة قد تؤدي إىل/و
يف هذه األسهم لذي استثمره العميلمن املبلغ اإلمجايل أو املبلغ اإلمجايل بالكامل ا

 .يتحملها واألوراق املالية وهي اخلسائر اليت يتعني على العميل أن

باملتطلبات اليت تناسبه ال يبلغ العميل الشرآة بأية معايري استثمار خاصة به أو
التزام باالطالع على هذه إال إىل احلد الذي يقتضيه القانون وال تتحمل الشرآة أي

 .أو فهمهااألمور 

املستحيل، يف ظل ظروف سوق آما يدرك العميل ويوافق أنه قد يكون من الصعب أو
أوراقها املالية، معينة، أن تتم تصفية مجيع مراآز العميل أو أسهم حمفظته أو

يف هذه األسهم أو أي جزء منها، مما قد يؤدي إىل خسارة آبرية يف استثمار العميل
 .العميل على حتمله وحده هلذه اخلسارةواألوراق املالية ويوافق 

 



 

15 
  

ألداء أو رحبية أي من قر العميل إن الشرآة مل تقدم أي عرض أو تعهد بالنسبةي
تتحمل يف أي حال أية ويوافق العميل بأن الشرآة لن. يف حساب االستثمار" األصول"

صةإضاعة أي فر مسؤولية أو تبعة عن هبوط قيمة أي أصل يف حساب االستثمار أو عن
خسارة أخرى آان ميكن من خالهلا زيادة قيمة أي أصل يف حساب االستثمار أو عن أية

 .االتفاقية أو هبوط آخر نتيجة أي فعل أو إغفال يف أداء واجباته مبوجب هذه

 أخطـار االنرتنت -29

/"التداول"يقر العميل بأنه يدرك وقد أجرى التحقيق الالزم حول استعمال نظام 
اإلنرتنت وقد اقتنع آليًا جبميع اجلوانب املتعلقة عرب ول  اخلليجنظم أسواق التدا

العميل ويدرك ويفهم أخطار استعمال اإلنرتنت يف باألخطار املتعلقة باإلنرتنت ويقر
اليت توفرها هيئة السوق" التداول"خدمة  الدخول إليها وإجراء العمليات عرب

ويتحمل العميل هبذا آامل". اخلدمة"واملنفذة عرب  أسواق التداول  اخلليج/ املالية
أتعاب مباشرة أو املسؤولية دون سواه عن أية أضرار أو أية خسائر أو نفقات أو
اإلنرتنت عرب نظام غري مباشرة أو إستتباعية أو خاصة أو طارئة ناجتة عن استعمال

 .أسواق التداول  اخلليج/  "التداول"

 ا اإلنرتنت إلجراء العمليات يف نظامتشمل أخطار استخدام اإلنرتنت وتكنولوجي 
  :ما يلي دون حتديد" التداول"

 أخطار التوقف أو االنقطاع واألخطاء واإلغفاالت والتأخريات وعدم توفر النظام •
وازدحام املوقع أو القناة وعدم القدرة على إدخال أو تسجيل أو معاجلة أو

ة والتصرف وعدم القدرةاألوامر أو التعليمات وإجراء الصفقات واملتاجر إيداع
العمل واالتصال بالنظام أو بالشرآة وإخطار فقدان البيانات على تسيري

 .عن ذلك واألضرار واخلسائر الناجتة
بسبب التعطل أو القصور) "دويل/حملي" نظام الشرآة أو التداول(أخطار النظام  •

آان، إىلااليار وزمن التعطل أو عدم توفر النظام ألي سبب  أو اإلقفال أو
االتصاالت عن بعد وانقطاع التيار الكهربائي واملشاآل جانب تعطل القناة أو

الكومبيوتر أو الربجميات، إضافة إىل خطر الدخول الفنية الطارئة على أجهزة
العميل أو املستخدمني املفوضني بالدخول إىل إىل النظام من قبل العاملني يف مكتب

  .املتفق عليها م وحقوقهمالنظام ولكن يسيئون امتيازاهت
اإلمهال من جانب العميل بشأن ختزين رقم املستخدم وآلمة السر ومحايتها •

 .وسريتها

 )التنازل عن املسؤولية(التنازل العام -30

إستتباعية تنشأ ال  تقبل الشرآة بأية مسؤولية مباشرة أو غري مباشرة أو 
التصرف الفادح أو سوء باستثناء اإلمهال" للخدمة"نتيجة استخدام العميل 

  .املتعمد من جانب الشرآة

سواء آانت مباشرة أو غري إىل جانب ذلك، ال تقبل الشرآة بأية مسؤولية أو تبعة،
 :ما يلي مباشرة أو إستتباعية أو طارئة عن أية خسارة أو ضرر نتيجة

  
على استعماهلا بسبب عوامل خارجة أو عدم القدرة" اخلدمة"استعمال  (أوال)

 .عن سيطرة الشرآة
معاجلة أو تسوية أو تسليم األوراق األخطاء يف تنفيذ أو تصفية أو (ثانيا)

أو أخطاء دويل/حملي/" "التداول"املالية املشرتاة أو املباعة عرب نظام 
شهادات أو سندات ملكية االستثمار املشرتاة عرب نظام

 .من أية طبيعة آانت وأية أخطاء دويل/حملي/""التداول"
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تسوية أو تسليم عمليات الشراء أو التأخري يف تنفيذ أو تصفية أو (ثالثًا)

استالم أو يف/و دويل/حملي/""التداول"البيع ألية ورقة مالية عرب نظام 
عائدات العملية واألرباح املوزعة واحلقوق و التوزيعات وأي

 ".التداول"نظام  استحقاقات عرب
 

أي طرف يف السوق، مبا يف ذلك دون إغفال ارتكبه أي خطأ أو إمهال أو (رابعًا)
بائع أو مشرتي أو حتديد بنوك ومؤسسات الطرف املقابل وأي وسيط أو

منظمو السوق أو أية جهة حكومية ذات سلطة/مؤسسة تسوية أو منظم
 .أية وآالة إيداع أو تسجيل أو/و
 

اليت تنطوي علىاإلجرامية األخرى  التزوير أو االحتيال أو األعمال (خامسا)
أجهزة الكمبيوتر أو صفقات يف سوق التداول سواء من جانب حمرتيف اخرتاق

أساليب نتيجة تشويه احلقائق أو الدخول غري املعتمد يف النظام أو أية
 .أخرى

 
ورقة مالية مدرجة يف السوق أو إقدام سلطات السوق على شطب أية (سادسًا)

 ".التداول" نظام تعليق أو إاء التداول هبا أو يف
سيولة أو سعر أية ورقة مالية مما تقلبات السوق اليت تؤثر سلبًا يف (سابعًا)

 .غري ممكنة جيعل إجراء التعامل أو االجتار يف أية ورقة مالية
 

صحة أو موثوقية أو صالحية أي النزاعات حول وضع أو قانونية أو (ثامنًا)
 .دويل/حملي/""التداول"عملية عرب نظام 

 
اليت يزودها مقدموا اخلدمة اآلخرين اآتمال وصحة املعلومات واحملتوى (تاسعًا)

  .مثل األسعار
 

التيار الكهربائي أو االتصاالت أو) سوق مايل أو بنك(تعطل أي نظام  (عاشرًا)
 .العمل أو قنوات الشبكة أو أي نظام آخر يتعطل أو يتوقف عن

 

حادي )
 (عشر

الشرآة مبا يف ذلك أحداث القوة ع خارج سلطةأية أفعال أو أحداث تق
 .القاهرة

 
 املصاحل اجلوهرية -31

تكون هلا) أوال: (قد يدرك العميل ويقبل أنه يف سياق أنشطة الشرآة التجارية 
"التداول"عرب نظام  مصلحة جوهرية يف األسهم واألوراق املالية األخرى املتداول هبا

تبيع أسهما وأوراق أو/تشرتي و) ثانيا(عميل وأو املباعة من جانب ال/واملشرتاة و
غري مصرفية تقيم عالقات مصرفية أو) ثالثا(مالية أخرى حلساب عمالئها اآلخرين و

يبيعها، وميكن أن يشرتيها العميل أو" التداول"مع شرآات تتداول أسهمها عرب 
نظام يف أو تبيع للعميل أسهما وأوراق مالية أخرى متداول هبا/تشرتي و) رابعا(و
ويوافق العميل على إن الشرآة. وتكون الشرآة راعية أو مسوقة هلا" التداول"

ملزمة بالكشف عن هذه املصاحل أو العمليات أو املنافع األخرى للعميل، أال يف غري
حالة تضارب مصلحة العميل و مصلحة الشرآة، و يف هذة احلالة جيب على الشرآة

ضارب هذة املصاحل ووفقًا للشروط املنصوص عليها يفاالفصاح للعميل آتابيًا عن ت
 . من الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن هيئة السوق املالية 41املادة 

الشرآة من أخذ أو آما يوافق العميل أنه ليس يف هذه االتفاقية ما يرمي ملنع
ذههب اقتطاع عمولة أو ربح أو احلصول على أية منفعة أخرى عن عملية تتعلق

 .املصاحل أو األسهم واألوراق املالية
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 القيود على مسؤولية الشرآة -32

مجيع العمليات يقر العميل ويوافق إن الشرآة تتصرف نيابة عن العميل وان
يعوض الشرآة ويوافق العميل هبذا أن. تتم حلساب العميل وعلى مسؤوليته" األصول"

ضاء جملس إدارهتا ووآالئهاوخيلي طرفها وطرف الشرآات املنتسبة إليها وأع
ومسؤوليها وموظفيها عن أية تبعة وأضرار ومطالبات وتكاليف ونفقات قد

تتحملها الشرآة أو الشرآات املنتسبة إليها أو أعضاء جملس إدارهتا تتكبدها أو
وال. أو موظفيها فيما يتعلق هبذه االتفاقية دون حدود أو وآالئها أو مسئوليها

وعن بيعها وشرائها وعن تشغيل احلساب" األصول"ًة عن حفظتكون الشرآة مسؤول
وفقًا لطلب العميل وتعليماته وعن تنفيذ االستثماري وعن أداء أي خدمة أخرى

سوء التصرف املتعمد من قبل الشرآة هذه االتفاقية، باستثناء اإلمهال الواضح أو
  .موظفيها أو أعضاء جملس إدارهتا أو مسئوليها أو

تنفذ الشرآة مبوجبها شراء يل بأن يلتزم جبميع األحكام والشروط اليتيوافق العم
  .لصاحله مع الطرف املقابل" األصول"أو بيع /و

حني آلخر بغرض تنفيذ أية آما يقر العميل هبذا أنه جيوز أن يطَلب من الشرآة من
األخطار فيما أو شراء، أن يقر آتابة على بيانات آشف عن بعض/عملية بيع و

يكون ملزمًا ويوافق العميل هبذا أن. ود ألخطار املسامهة يف مثل هذه العملياتيع
للشرآة الواردة يف مثل هكذا بيان آشف وأنه جيوز) إن وجدت(باألحكام والشروط 

 .أن تنفذ هذه األحكام والشروط حبقه

  
 أخــرى شــروط

    
 وضع العميل وصفته -33

وعند تنفيذ أية عملية يخ هذه االتفاقيةيصرح العميل ويضمن اعتبارًا من تار
هبا، وأنه حصل على مبوجبها إن له صفة قانونية، مبوجب األنظمة والقوانني املعمول

ذلك عند االنطباق أي مبا يف(مجيع املوافقات الالزمة واختاذ مجيع التدابري الالزمة 
لتنفيذو لتفويضه بفتح حساب استثماري) تدبري تقتضيه مستنداته التأسيسية

 وجيوز للشرآة أن ترفض أو تعلق تنفيذ أية. التزاماته مبوجب هذه االتفاقية
 عملية إىل أن يتم احلصول على املوافقات والتعميدات واملستندات الالزمة وتقدميها

 للشرآة أو إىل أن تقتنع الشرآة بالصفة القانونية للعميل 
 مدة االتفاقية وانتهاؤها -34

مستمرة، وجيوز للشرآة أن قيات املتصلة هبا ذات طبيعةهذه االتفاقية واالتفا
  .تعلقها أو تنهيها يف أي وقت مبحض تقديرها

إشعارًا آتابيًا بذلك ال تقل جيوز للعميل أن ينهي هذه االتفاقية بإعطاء الشرآة 
التقيد بأي جزء من هذه وإذا ختلف العميل عن. يومًا) 30(مدته عن ثالثني 

 التسهيالت  أو إتفاقـية/و الدولية/ قـية الوساطة احملليةاالتفاقية أو إتفا
هذه جيوز للشرآة أن تنهي على الفور) حيث االنطباق(اإلئتمانية لالجتار بضمان 

"اخلدمة"االتفاقية واالتفاقيات األخرى بينها وبني العميل وتوقف دخول العميل إىل 
 .واستعماهلا

تصبح) أوال: (حيدث ما يلي س حبقوق الشرآةعند وقوع مثل هذا اإلاء ودون املسا 
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مبا فيها مجيع الرسوم مجيع املطالبات ضد العميل مستحقة الدفع فورًا دون إشعار،
وآل املبالغ غري واألتعاب املستحقة للشرآة مبوجب حساب االستثمار وهذه االتفاقية

مجيع التزامات تسقط) ثانيا(املسددة األخرى واملتوجبة الدفع مبوجب هذه االتفاقية 
حقوقها يف حيق للشرآة دون إشعار مسبق أن متارس) ثالثا(الشرآة اجتاه العميل و

اليت بالطريقة" األصول"الرهن واحلجز واملقاصة وان تضع أو حتتفظ جبميع أرصدة 
  .تراها مناسبة على مسؤولية العميل ونفقته

صفقة أو عملية تعود حيق للشرآة أن تستمر يف إآمال أو إجناز أو تصفية أية 
 .تكون قد باشرهتا قبل اإلاء" لألصول"

مستحقة للشرآة يف ذمة عند اإلاء، ومع مراعاة تسوية أية أتعاب ونفقات ورسوم 
)أوال(تقوم الشرآة  العميل ومع مراعاة إجناز مجيع األمور القانونية واإلجراءات،

يف حساب العميل مللكية احملفوظةومستندات ا" األصول"بتسليم العميل أو ألمره مجيع 
جبميع بتقدمي بيانات) ثانيا(االستثماري أو يف حسابات أخرى لدى الشرآة و

.العميل حسبما تقتضيه األنظمة السارية) حسابات(الصفقات اليت أجريت يف حساب 
ال تكون الشرآة ملزمًة بالقيد حلساب العميل أي عائدات أو توزيعات أو) ثالثا(و

إىل أن تكون الشرآة قد استلمت هذه العائدات أو التوزيعات" أصول"ة ألي حقوق
  .الطرف املقابل املعين أو احلقوق من

االتفاقية آما ال تسقط وال تسقط حقوق وصالحيات الشرآة املمنوحة له مبوجب هذه 
 .عجزه أو إفالسه التزامات العميل جتاه الشرآة مبوجبها بسبب وفاة العميل أو

 
 "اخلدمة"الدخول إىلتعليق  -35

مؤقتا أو ائيا حق حتتفظ الشرآة حبقها يف أي وقت ومبحض تقديرها بأن توقف 
تعليمات عربها واستعماهلا أو متكينه من نقل" اخلدمة"العميل يف الدخول إىل 

  .إلكرتونيا وان تبطل رقم املستخدم أو تضع القيود عليها

 
 اخلالفة والوراثة -36

وتؤول لصاحل طرفيها وورثة ية وااللتزامات املنصوص عليها فيهاتلزم هذه االتفاق 
  .شرعًا وخلفاء آل منهما ومصفي ترآتهما واملتنازل هلم

تعوض نفسها وتسرتد مجيع حتتفظ الشرآة حبقوقها، مبا فيها حقوق املقاصة، يف أن 
هلا يف ذمةواملستحقات اليت  الرسوم والعموالت واألرصدة املستحقة واألتعاب والنفقات

حىت) واملتنازل هلم شرعًا أو ورثته وخلفائه واملتنازل هلم ومصفي ترآته/و(العميل 
 .تارخيه وقبل دفع عائدات ألي من هؤالء

 حكام إضافية وتعديالت االتفاقيةأ -37

وتضيف شروطًا وأحكامًا يوافق العميل أنه جيوز للشرآة يف أي وقت أن تعدل وتغير 
 وإتفاقـية التسهيالت  اقية واىل إتفاقـية الوساطة احملليةأخرى إىل هذه االتف

إلكرتونية عرب اإلنرتنت وذلك عرب إشعارات) حيث االنطباق(االئتمانية لالجتار بضمان 
  .عرب إشعارات خطية أو/أو عرب اتفاقيات أخرى يزود هبا العميل عرب اإلنرتنت و

اإلضافات ملزمة للعميل ات أويوافق العميل بأن مثل هذه التعديالت أو التغيري 
بعد إجراء" اخلدمة"وفقًا هلذه االتفاقية وسيشكل استمرار استعمال العميل هلذه 

املستند املعدل أو املغري هذه التعديالت أو التغيريات أو اإلضافات قبوال للبنود أو
 .أو الذي متت عليه إضافات
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ما مل يطعن فيها خالل ثالثني فاقيةويعترب العميل موافقًا على التعديالت هلذه االت 
  .يومًا بعد إشعاره بذلك) 30(

 التنازل عن االلتزامات وقابليتها للنقل -38

يتنازل عن أية ال جيوز للعميل دون موافقة آتابية من الشرآة، أن حيول أو
  .هبا التزامات تنص عليها هذه االتفاقية أو أية إتفاقـية أخرى متصلة

 
 حلقوقهاممارسة الشرآة -39

أو/هذه االتفاقية و للشرآة احلق الكامل يف اختيار ممارسة أية حقوق متنحها هلا
.هذه احلقوق اتفاقيات أخرى متصلة هبا، ولكنها ال تكون ملزمًة مبمارسة أي من

احلقوق أو لذلك ال تتحمل الشرآة أية تبعة عن توقيت وممارسة أو عدم ممارسة هذه
احلقوق ال يعترب أي تأخري أو إغفال عن ممارسة آل هذهإضافة لذلك . أي جزء منها

 .أو أي جزء منها تنازال عن هذه احلقوق من جانب الشرآة

 
 البطالن اجلزئي -40

االتفاقية، أو يف ال يؤثر عدم نفاذ مفعول أو بطالن أي نص أو شرط يف هذه
روط األخرىوالش االتفاقيات األخرى املتصلة هبا أو عدم صحته أو بطالنه على النصوص

 .بني الشرآة والعميل

 
 الشكاوى والنزاعـات -41

يوم عمل على 30سوف يلفت العميل نظر الشرآة آتابة وعلى الفور، ولكن خالل 
األآثر بعد اية اليوم الذي متت فيه العملية املعنية، بنشوء أي شكاوى أو خالف

سالهتا أومتعلق بأي خطأ ظاهر أو تناقض قد يقع يف بيانات الشرآة أو مرا
إشعاراهتا أو مستنداته األخرى، أو أي اعرتاض أو نزاع آخر يتعلق حبساب
االستثمار، وأي شكوى أو اعرتاض يصدر عن العميل فيما يتعلق بالتناقض الظاهر
أو بتنفيذ أو عدم تنفيذ أو التأخري يف تنفيذ التعليمات أو االتصاالت أو

آة جيب رفعها فورًا خالل الوقت الذي حتددهاإلشعارات أو التدابري اليت تتخذها الشر
الشرآة وإال اعترب ما جاء يف هذه البيانات واملستندات واإلشعارات وغريها من
.التدابري املذآورة أعاله صحيحًا وان العميل موافق عليه باستثناء اخلطأ الظاهر

ية علىومن املفهوم واملقبول به من قبل العميل إن املوافقة الصرحية أو الضمن
ويف حال. بيان األرصدة يتضمن القبول جبميع البنود واملرجعيات الواردة فيها

األرصدة املدينة يقبل العميل بأن املوافقة على البيان يتضمن إقرارًا بالدين
.ويتحمل العميل أية خسارة تنتج عن أية شكوى متأخرة. وفقًا للنصوص القانونية

عات تنشأ بني الطرفني إىل جلنة تسوية املنازعاتيوافق الطرفان على إحالة أية نزا
 .املصرفية لدى هيئة السوق املالية حلل النزاعات يف حال عدم الوصول إىل حل ودي

 

 القانون الواجب االنطباق الضابط -42

 .العربية السعودية ختضع هذه االتفاقية وتفسر وفقًا لقوانني اململكة
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  املسؤولية القصوى -43

املسؤولية القصوى أي نص خمالف يف هذه االتفاقية، لن تتجاوزبصرف النظر عن 
"باخلدمة"و للشرآة عن أية مطالبة أو مطالبات تنتج عن أو تتعلق هبذه االتفاقية

دفعها عن املتوسط الشهري للرسوم والعموالت واألتعاب عن اخلدمات املقدمة اليت
أو باشرة حلدوث تلك املطالبةشهرًا السابقة م) 12(العميل للشرآة خالل األثين عشر 

وال تكون الشرآة مسؤولًة بأي حال عن فقدان العميل ألعمال أو أرباح. املطالبات
السمعة التجارية أو عن أية خسائر غري مباشرة أو إستتباعية أو أضرار أو

خسائر أو أضرار خاصة حىت لو سبق وأن مت إشعار الشرآة بإمكانية جزائية أو أية
الفقرة أية تبعة على وال تفرض نصوص هذه. هذا الضرر سارة أووقوع هذه اخل

تلغي أية تنازالت وال(الشرآة ال تكون خاضعة هلا على حنو آخر مبوجب هذه االتفاقية 
التبعة اليت ولكنها تعمل فقط على احلد من) أو قيود واردة فيها يف مكان آخر

 .تقع فعال وفقًا ألحكام أخرى فيها، إذا وجدت

 
 للـغـــةا -44

أسواق املال العاملية ُاستمدت هذه الوثيقة من وثائق مشاهبة يعمل هبا يف معظم
االتفاقية على أنه وقد اتفق الطرفان يف هذه. اللغة اإلجنليزية  وحتكمها مجيعا

 إال ،بالرغم من سيادة النسخة العربية
املصطلحات يصعبمن اللغة اإلجنليزية وأن بعض الكلمات أو  أا ما هي إال ترمجة

اللغة العربية، لذا مىت ما دعت احلاجة فأنه ميكن الرجوع معناها بدقة إىل ترمجة
من هذه االتفاقية لتفسري أو إزالة أي إشكال أو خالف حول اإلجنليزية إىل النسخة
 .أحكام وشروط االتفاقية معىن أي من

 العــنـاويـن -45

تفسريها بأا حتد بأية ض اإلسناد وال جيبالعناوين يف هذه االتفاقية هي فقط لغر
  .طريقة يف تفسري أي من نصوصها أو تؤثر فيها

الكاملة للحصول على يقر العميل بأنه قد قرأ هذه االتفاقية وأنه أعطي الفرصة
األحكام والشروط مجيع التفسريات واإليضاحات الالزمة واملعلومات األخرى بشأن

ونبهت ويؤآد العميل إن الشرآة قد وضحت. ة فيهاوااللتزامات والقيود الوارد
 أو االجتار باألسهم/على مسألة اخلسارة اليت تنطوي على االستثمار والتعامل و

 واألوراق املالية واألدوات املالية األخرى والصفقات وأن العميل يدرك ذلك
 .بالكامل

م وشروط هذهأحكا يقر العميل عند توقيع هذه االتفاقية أنه اطلع على مجيع
 اإلمتانية  وإتفاقـية التسهيالت  الدولية/االتفاقية وإتفاقـية الوساطة احمللية

 .والشروط ويوافق على االلتزام بكل هذه األحكام) يف حال االنطباق(لالجتار بضمان 

الوساطة يدرك العميل ويقبل ويوافق على أن شروط وأحكام اتفاقـية
إلنرتنت وما يتصل هبا من اتفاقيات وجداول تضبطمباشرة عرب ا اخلليجية/احمللية
 .مع الشرآة عالقته

 

 _______________:اسم العميل
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