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  Customer's Name  اسم العميل
  
 
              
 
 

  Legal Entity  الكيان القانوني
  

 Corporate   رآاتـــش  Individual   رادـــأف
  
  

        رقم الحساب

  
  
  
  

    Account No. 
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 Personal Information - Individual  األفراد – الشخصيةمعلومات ال
   

 Family Name اسم العائلة  Third Name  اسم الجد  Second Name اسم األب   First Name  االسم األول   Title  اللقب
 

                  
   

 :Female Gender   أنثى   Male    ذآر  الجنس:   :Nationality    الجنسية:
  

 :Others ID  Type   أخرى   Passport   جواز سفر   Iqama   إقامة Saudi ID    بطاقة أحوال  ية:نوع الهو
  

 Place of Issue   مكان اإلصدار  .ID No              رقم الهوية

  

 Date of Expiry/          /                       تاريخ االنتهاء  Date of Issue            /         /            تاريخ اإلصدار

  

 :No. of Dependents    عدد المعالين: Date of Birth/         /                        تاريخ الميالد

  

 :Widow Marital Status   أرمل   Divorced   مطلق   Married   متزوج  Single    أعزب  الحالة االجتماعية:
  
  

 :Emp. Residence Residence Type   سكن العمل   Family   عائلي   Rent   إيجار   Own    ملك  نوع السكن:

  

 :Address for correspondence   عنوان المراسلة:
  

    اسم الشارع والحي
  Street & District المدينة    City 

         

    صندوق البريد
  P.O. Box الرمز البريدي    Postal code 

         

 Additional    الرقم اإلضافي
Number رقم المبنى / الوحدة    Building / Unit 

Number  
         

    هاتف المنزل
  Home Tel. الجوال    Mobile 

         

 Preferred Contact    الوقت األنسب لالتصال Home Fax    فاآس المنزل
Time 

         

    البريد اإللكتروني
       E-mail Address 

  

 :English Language of Correspondence   زيانجلي Arabic   عربي  :لغة المراسلة

  

 :Website Method of Correspondence   الموقع اإللكتروني Postal    البريد Email   أيميل  :طريقة المراسلة

  

 :Approximate annual income (in SAR)   :(بالريال السعودي) الدخل السنوي التقريبي
  

 or less 25,001 – 50,000    25,001 - 50,000 25,000    أو أقل 25,000
         

50,001 – 100,000    50,001 - 100,000 100,001 – 250,000    100,001 - 250,000 
         

250,001 – 500,000    250,001 - 500,000 500,001 – 1,000,000    500,001 - 1,000,000 
         

 Over 5,000,000    5,000,000أآثر من  5,000,000 - 1,000,001    5,000,000 – 1,000,001
 

 :Approximate net worth (excluding residence) (in SAR)   (بالريال السعودي): صافي الثروة التقريبي (باستثناء المنزل)
  

 or less 25,001 – 100,000    25,001 - 100,000 25,000    أو أقل 25,000
         

100,001 – 500,000    100,001 - 500,000 500,001 – 1,000,000    500,001 - 1,000,000 
         

  1,000,001 – 5,000,000    1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 – 10,000,000    5,000,001 - 10,000,000 
         

   Over 50,000,000    50,000,000أآثر من  50,000,000 - 10,000,001    50,000,000 – 10,000,001
 

 :Source of Net Worth   :الثروةمصادر 
  

 Inheritance    إرث Real Estate    عقار Business    تجارة Employment    وظيفة
 

 Other    أخرى
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 Profession Information  معلومات وظيفية
   

  المستوى التعليمي
 University   جامعي Post Graduate    دراسات عليا

Academic Qualifications          
 Pre-High School   دون الثانوي High School    ثانوي

            

  الحالة الوظيفية
 Employee   موظف Business Owner    صاحب عمل

Employment Status               
 Unemployed   بدون عمل Retired    متقاعد Student    طالب

            

  نوع الوظيفة
 Govt. Military   حكومي عسكري Govt. Civilian    حكومي مدني

Employment Category          
 Others   أخرى Private    خاص

 

    اسم جهة العمل
  Employer Name 

 

    المسمى الوظيفي
  Job title تاريخ االلتحاق                      /        /Date of Joining 

  
 :Employer Information  عنوان جهة العمل:

  

    اسم الشارع والحي
  Street & District المدينة    City 

         

    صندوق البريد
  P.O. Box الرمز البريدي    Postal code 

         

    هاتف العمل
  Work Tel. فاآس العمل    Work Fax 

     

 Employer Website    للعملالموقع اإللكتروني 

  

 Personal Information for Non-Saudis  معلومات شخصية لغير السعوديين
   

    جواز السفررقم 
  Passport No. مكان اإلصدار    Place of Issue 

         

 Date of Expiry  /           /                  تاريخ االنتهاء Date of Issue  /           /                   تاريخ اإلصدار

     

    االسم بجواز السفر
  Name as in Passport 

     

    العنوان في البلد األم
  Address in country of Origin 

  

 Information for Special Cases  معلومات الحاالت الخاصة
   

 Court Appointed Guardian   قيِّم لناقص األهلية Veiled Woman Witness    معرِّف للمحجبة
        
 Illiterate and Blind Witness   شاهد لألمي والكفيف Father / Guardian of a Minor    ولي / وصي للقاصر

  

    االسم
  Name 

  

 Place of Issue   مكان اإلصدار  .ID No              رقم الهوية

  

 Date of Expiry  /         /                             تاريخ االنتهاء Date of Issue  /         /                             تاريخ اإلصدار

       

    الهاتف
  Telephone No. الفاآس    Fax No. 

  

 Signature    التوقيع
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 Personal Information - Corporate  الشرآات – المعلومات الشخصية
   

 Commercial Name  االسم التجاري
 

  
   

    الجنسية:
  Nationality:   :طبيعة العمل    Activity: 

  

   أخرى   License   ترخيص   CR   سجل تجاري  نوع الهوية:
 Others ID  Type: 

  

 Place of Issue   مكان اإلصدار  .ID No              رقم الهوية

  

 Date of Expiry/         /                        تاريخ االنتهاء   Date of Issue/         /                        تاريخ اإلصدار

  

 :No. of Employees    عدد العاملين: Established Date/            /                     تاريخ التأسيس

  

 :Address for correspondence   عنوان المراسلة:
  

    اسم الشارع والحي
  Street & District المدينة    City 

         

    صندوق البريد
  P.O. Box الرمز البريدي    Postal code 

         

 Additional    الرقم اإلضافي
Number 

رقم المبنى / 
 Building / Unit    الوحدة

Number  
         

    الشرآةهاتف 
  Office Tel. الجوال    Mobile 

         

الوقت األنسب  Office Fax    الشرآةفاآس 
 Preferred Contact    لالتصال

Time 
         

    البريد اإللكتروني
  E-mail Address اسم ضابط االتصال    Name of Contact 

         

    اسم المفوض بالتوقيع
  Authorized Person الوظيفة    Title 

  

 :Others ID  Type   أخرى   Passport   جواز سفر   Iqama   إقامة   Saudi ID    بطاقة أحوال  نوع الهوية:
  

 ID              رقم الهوية
No.  مكان اإلصدار   Place of Issue 

  

 Date of Expiry/         /                        تاريخ االنتهاء  Date of Issue/         /                        تاريخ اإلصدار

  

 :English Language of Correspondence   انجليزي Arabic   عربي  :لغة المراسلة

  

 :Website Method of Correspondence   الموقع اإللكتروني Postal    البريد Email   أيميل  :طريقة المراسلة

  

 :Annual Turnover (in SAR)   :(بالريال السعودي) حجم األعمال السنوية
  

 or less 25,001 – 50,000    25,001 - 50,000 25,000    أو أقل 25,000
         

50,001 – 100,000    50,001 - 100,000 100,001 – 250,000    100,001 - 250,000 
         

250,001 – 500,000    250,001 - 500,000 500,001 – 1,000,000    500,001 - 1,000,000 
         

 Over 5,000,000    5,000,000أآثر من  5,000,000 - 1,000,001    5,000,000 – 1,000,001
 

 :Paid up Capital (in SAR)   :(بالريال السعودي) رأس المال المدفوع
  

 or less 25,001 – 100,000    25,001 - 100,000 25,000    أو أقل 25,000
         

100,001 – 500,000    100,001 - 500,000 500,001 – 1,000,000    500,001 - 1,000,000 
         

  1,000,001 – 5,000,000    1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 – 10,000,000    5,000,001 - 10,000,000 
         

   Over 50,000,000    50,000,000أآثر من  50,000,000 - 10,000,001    50,000,000 – 10,000,001



V1‐ 2014 
- 4 -

  

 Bank Information  معلومات البنك
    

    البنك الرئيسي
  Main Bank Name 

     

        / الفرع المدينة
  City / Branch 

     

    اسم صاحب الحساب
  Account Holder's Name 

     
 Account Number (IBAN)    (ايبان) رقم الحساب

                                                
  

 

     

    البنك الثاني
  Secondary Bank Name 

     

    / الفرع المدينة
      City / Branch 

     

    اسم صاحب الحساب
  Account Holder's Name 

     
 Account Number (IBAN)    (ايبان) رقم الحساب

                                                
  

     

    الثالثالبنك
  Third Bank Name 

     

    / الفرع المدينة
      City / Branch 

     

    اسم صاحب الحساب
  Account Holder's Name 

     
 Account Number (IBAN)    (ايبان) رقم الحساب

                                                
  

  

 General Information  معلومات عامة
    

 No Is the customer a director or officer of a publicly listed   ال Yes    نعم  هل العميل عضو مجلس إدارة أو مسؤول في شرآة مدرجة؟
company?          

آي معلومات مالية أخرى عن الوضع 
 Any other financial information on the    المالي للعميل؟

client's financial situation? 
  

فراد أسرتك ً ( أو أي أحد من أ هل عملت مؤخرًا أو تعمل حاليا
في  ، األخوات " ) اإلخوةالمباشرين " الزوج، الوالدين، األوالد، 

"  اإلجابةآانت  إذا منصب رفيع في القطاع الحكومي أو العسكري ؟
  :نعم" ، يرجى تزويدنا بوصف مختصر

         Have you or any member of your immediate family 
(spouse, parent, sibling or child) recently occupied or 
currently occupy a senior position in a government or 
military sector ? If your answer " Yes " , Please provide a 
brief description: 

 No   ال Yes    نعم

         

 
 

  
 Reasons and purpose for opening the    أسباب فتح الحساب والغرض منه

account 
     

 Number of expected transactions per    عدد العمليات المتوقعة في الشهر
month 

     
أقصى قيمة متوقعة إلجمالي العمليات 

 Maximum expected value of    في الشهر
transactions per month 

  
الشخصي وليس لصالح شخص أو  كهذا الحساب الستخدامهل

" ال " ، يرجى تزويدنا بتفاصيل  تكإجابآانت  إذا؟ أشخاص آخرين
  .المستفيد الحقيقي

         Is this account for your personal use and not for the 
benefit of another person or persons?  If your answer " 
No" , Please provide the details of the beneficiary owner 

 No   ال Yes    نعم
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 Investment Information  معلومات االستثمار
    

 Breakdown of Current Investment Portfolio (In SAR)  (ريال سعودي) تفصيل لمحفظة االستثمار الحالية للعميل
 

 Shares    أسهم
     
 Debt instruments    أدوات دين

     
 Foreign exchange    عملة أجنبية

     
 Deposits    ودائع

     
 Trade finance    تمويل تجارة

     
 Investment funds    صناديق استثمار

     
 Commodities    سلع

     
 Contracts for difference and options    عقود فروقات وعقود خيار

     
 Real-estate    عقارات

     
 Total    المجموع

  
 :Investment knowledge and experience   :المعرفة والخبرة االستثمارية

  
 Extensive   ممتازة   Good   جيدة   Limited    ضعيفة

  

 :Customer’s appetite for risk   :قدرة العميل على تحمل المخاطر
  

 High   عالية   Medium   متوسطة   Low    منخفضة

  
 :General investment objectives   :األهداف االستثمارية العامة

  
 growth of capital  نمو رأس المال balanced  متوازنة income   تحقيق الدخل protection of capital    حماية رأس المال

  
  ما األصول االستثمارية المفضلة للعميل

  :(يمكن اختيار أآثر من فئة)
 What are the customer’s preferred investment assets 
 (tick as many as required): 

  
 ?denominated in other foreign currencies   أصول بعمالت أجنبية أخرى ?denominated in Saudi Riyals    سعوديأصول بالريال ال

 

    يجب إيضاح العمالت األجنبية
  State the foreign currencies 

  
 :Customer’s ideal investment portfolio profile (Personal)  :(األفراد)معلومات عن المحفظة االستثمارية المثالية للعميل

  
منخفضة   

  المخاطرة
(أدوات دين قصيرة 
األجل، صناديق 
  استثمار رئيسية)

Low risk 
(short-dated debt 
instruments main-
stream investment 

funds) 

 متوسطة المخاطرة
(أدوات دين طويلة األجل، 

  شرآات آبرى)

Medium Risk 
(long-dated debt 

instruments; large 
companies) 

  عالية المخاطرة
(شرآات صغرى ذات 

منتج واحد معززة 
  باالقتراض وعالية العائد)

high risk 
(small and single 

product companies; 
leveraged and high-

yield products) 

  

  Shares  %    %        أسهم

  Debt instruments  %    %    %    أدوات دين

  Investment funds  %    %    %    صناديق استثمار

  Trade finance          %    تمويل تجارة

  Commodities  %            سلع

  Options  %            عقود خيار
  

 Ensure that the sum of all percentages above equal 100%  %100تأآد من أن مجموع جميع النسب المئوية أعاله يساوي 
  

  
 ?How did the client learn About OBIC  شرآة أصول وبخيت االستثماريةآيف سمع العميل عن 

   
 Television   التلفزيون Internet    اإلنترنت

         
 OBIC  Staff   شرآةأحد موظفي ال Friend    صديق

         

     أخرى
    Other 
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 Account Opening Agreement  اتفاقية فتح حساب
  

الحمــد هللا رب العــالمين والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه    
  أجمعين، وبعد،

  
 م تم توقيع هذه االتفاقية 20هـ الموافق    /    /     14فإنه في يوم         /     /     

  بين آل من:

  
، شـرآة مسـاهمة سـعودية بسـجل     سـتثمارية بخيـت اال  شرآة أصـول و  طرف أول:

وعنوانها:  08126-07وترخيص هيئة السوق المالية رقــم:  1010219805تجاري رقــم:
ــاض  63762ص. ب  ــاتف:   11526الريـ ــعودية، هـ ــة السـ ــة العربيـ  419-1797، المملكـ

  ". الشرآة" +)، ويشار إليها فيما بعد بـ96611( 419-1899+) فاآس: 96611(
  

  

لسيد/السادة/ السيدة/ اآلنسة/                                                    ا طرف ثان:
  هوية رقم:

ــا:       /       /     ــدرها:                         تاريخهــ ــا:                          مصــ نوعهــ
  وعنوانه/عنوانها:  

فاآس:                               ، ويشار إليه/إليها فيمـا        هاتف:                      
  ".العميلبعد بـ "

  

أن تفتح له حسابًا، وأن تقدم لـه الخـدمات المتصـلة     الشرآةبهذا يطلب العميل من 
بذلك، وفقًا للشروط واألحكام العامة المبينـة أدنـاه، وأي تعـديالت تطـرأ عليهـا فيمـا       

  الخدمات.يختص بتلك الحسابات و
  

  تعريفات .1
يكون لكل من المصطلحات التالية الواردة في هذه االتفاقية المعنى المبين لـه آمـا   

  يلي: 
  

  تعني اتفاقية فتح الحساب، والملحق. "االتفاقية"
  

  

  يعني التفويض بقبول التعليمات.  "التفويض"
  

تتعلـق   بشأن تنفيذ صفقة الشرآةإلى تعني تعليمات العميل الموجهة  "تعليمات"
  . من هذه االتفاقية )4(و )3( دينباستثمار وفقا للبن

  
  

  

للعميــل  الشــرآة قــدمهات: هــي الخــدمات التــي "خدمــة التعامــل عبــر االنترنــت"
 معلومـات  عـرض  )1(تمكـن العميـل مـن فـتح حسـاب و     والتـي    االتفاقية بموجب هذه

 )3(؛ هتحويـل أمـوال إلـى أي مـن حسـابات      )2(؛ شـرآة لـدى ال ه بشأن حسـاب  العميل
الحصـول   )4(سـتثمارية؛ و  اال تعامالت العميلتعليمات محددة بخصوص  الشرآةء إعطا

االشتراك في منتجات وخـدمات   )5(؛ وتعامالت تمت معالجتهاعلى تأآيدات بشأن أي 
 العميـل  تحـديث بيانـات   )6(؛ والمتعلقـة بهـا  جديدة والموافقة على الشروط واألحكـام  

  الشخصية.
  
  

  

األوراق المالية على شكل أسهم ملكية بكافة أنواعها،  )1(تعني  ة""األدوات المالي
سواء آانت مدرجة في السوق المالية أم ال، بما في ذلك، دون حصر، األسـهم علـى   

ــازة،    ــل والممت ــة للتحوي ــة القابل ــا، األوراق المالي إيصــاالت  (Tracking Stocks)أنواعه
لية أو مؤشرها، أي حق متعلق بأي من األوراق الما مجموعةاإليداع، الحقوق في أي 

أدوات الـدين مـن أي نـوع،     )2(شكل بقيمة أوراق مالية أو بوحدات فـي أوراق ماليـة؛   
ســواء آانــت مدرجــة فــي الســوق الماليــة أم ال، بمــا فــي ذلــك دون حصــر، األذونــات، 
السندات، أسناد الدين، شـهادات اإليـداع، األوراق التجاريـة، القسـائم المتعلقـة بـأي       

أوراق ديــن أو فــي مؤشــرها، أو أي أداة آخــرى  مجموعــةة ديــن وأي حــق فــي أي أدا
األوراق الماليـة   )3(للمديونية أو حقوق في وحدات من أي نوع من األنـواع المـذآورة؛   

من أي نوع سواء آانت مدرجة في سوق مالية أم ال، أو آانت تشتمل على خصـائص  
أو في مؤشر ديـن أو   مجموعةة في الدين وسندات المساهمة أو تمنح منفعة أو وحد

السلع بجميع أنواعها سواء آانت مدرجة في سـوق ماليـة أم    )4(سندات مساهمة؛ 
ال أو أي حقوق فيها، بمـا فـي ذلـك، دون حصـر، العقـود اآلجلـة والعقـود المسـتقبلية         
وعقود الخيار على العقود اَالجلة والحقوق المشابهة، وآذلك أي حـق فـي أي سـلع،    

ك دون حصر، المعادن بأنواعها والنفط والغاز والكيماويات والمنتجات الزراعية بما في ذل
أي عملة أيا آانت وأيـة حقـوق مرتبطـة بهـا بمـا فـي ذلـك دون حصـر          )5(واألخشاب؛ 

 )6(أو مؤشر عمالت وأي عقود أخرى تتعلق بتلك العمـالت؛   مجموعةالحقوق في أي 
رآة أو منفعـة أخـرى فيهـا، بمـا فـي      حقوق التعاقد من أي نوع آانت أو أي حـق مشـا  

ذلك دون حصر، أية ضمانات متعلقة بأي استثمارات وارد ذآرها في هـذه االتفاقيـة، أو   
) Trustsعقود إيجار أو حقوق مشارآة أو اتفاقيات مشارآة في أرباح، حسابات أمانة (

نيـة  ) عقود استثمار، شـهادات ائتما Collateral Trustsشهادات أمانة مقدمة آضمان (
بالتصــويت، منــافع نســبية غيــر مجــزأة فــي الــنفط أو الغــاز، وحــدات، بــرامج اســتثمار   
جماعية، منافع في أي أصول عينية أو شخصية، مادية أو معنوية، أو أي استثمار آخر، 

منتجات التأمين من أي نوع آان بما في ذلـك   )7(وأي حقوق تعاقدية أخرى مشابهة؛ 

   
 
 
On this day [__/__/____H] corresponding to [__/__/____G], this agreement 
was signed between: 

 
 

First Party:  Osool & Bakheet Investment Company, a Saudi Joint Stock 
Company registered under Commercial Registration number 1010219805, 
with Capital Market Authority license number 08126-07, with its address in 
P.O.Box number 63762 Riyadh 11526 Kingdom of Saudi Arabia, telephone: 
(+96611) 419 1797 and fax: (+96611) 419 1899 referred to hereinafter as 
the “Company” 
 
Second Party: Mr./Mrs./Messer/Ms.                                                           

   ID no                                                         ID Type: 
Issued in:                dated:           
with address at:   
Tel:                               Fax:                            , hereinafter referred to 
as the “Client.” 
 
The Client hereby requests the Company to open an account and provide 
services relating thereto, in accordance with the general terms and 
conditions stated below, and any amendments to those terms and 
conditions relating to such account and services. 
1. Definitions 
In this Agreement the following definitions shall apply: 
 
 
"Agreement" means this Account Opening Agreement and the Appendix. 
 
“Authorization” means authorization to accept instructions. 
 

“Instruction(s)” means an instruction by the Client to the Company in 
relation to the execution of a transaction in an investment given in 
accordance with Clauses 3 and 4 hereof. 

 
"Internet Transaction Services" means the services The Company 
offers to the Client under this Agreement which allow the Client to open 
an account with the Company and to (1) view the Client's investment 
accounts with the Company (2) transfer amounts between the Client's 
accounts (3) provide the Company with specific orders related to the 
Client's investment transactions (4) obtain confirmations for any processed 
transactions (5) subscribe to new products and services and accept the 
terms and conditions related thereto; and (6) update the Client's personal 
information. 
 
“Investment(s)” means:  (i) equity securities of all types, whether listed 
on an exchange or otherwise, including, without limitation, stocks of any 
kind, convertible and preferred securities, tracking stocks, depository 
receipts, interests in any group of equity securities or index thereof, any 
interest relating in any manner to the value of or units in an equity 
security; (ii) debt securities of all types, whether listed on an exchange or 
otherwise, including, without limitation, notes, bonds, debentures, 
certificates of deposit, commercial paper, coupons related to any debt 
instrument, any interest in any group of debt securities or index thereof, 
or any other evidence of indebtedness or interests in or units of any of the 
foregoing; (iii) securities of all types whether listed on an exchange or 
otherwise having characteristics of both debt and equity securities or 
granting an interest or unit in any group or index of debt and equity 
securities; (iv) commodities of all types whether listed on an exchange or 
otherwise or any interest therein, including, without limitation, forward 
contracts, futures contracts, options on forward contracts and similar 
interests, as well as any interest in any commodities, including, without 
limitation, metals, minerals, oil, gas, chemicals, agricultural products or 
timber; (v) any currency whatsoever and any interests related thereto, 
including, without limitation, interests in any group or index of currencies 
and any other contract related to such currencies; (vi) contractual 
interests of any kind whatsoever or any participation right or other interest 
therein, including, without limitation, guarantees related to any 
investments described herein, leases, subscription rights, profit-sharing 
agreements, trusts, collateral trusts, investment contracts, voting trust 
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ت السـنوية، منتجـات الـدخل المخـتلط والتأمينـات      دون حصر عقـود التـأمين، المعاشـا   
عقــود  )8(المتنوعــة وأيــة منتجــات ماليــة تقــدمها شــرآات التــأمين أو أي حــق فيهــا؛  

الفروقات (عقود المشتقات) المتعلقة أو الخاصة بأي حصص ملكية (أسهم) أو ديـن أو  
أو أي عقـود  أي ورقة مالية أو عملة أو سلعة أو منتج تأمين أو حقوق تعاقديـة أخـرى،   

أو مؤشر يتألف مـن اسـتثمارات مشـابهة أخـرى، بـأي شـكل        مجموعةمشتقات ألي 
آانت، سواء آانت مدرجة في سوق مالية أم ال، بما في ذلـك دون حصـر حـق الخيـار     

)، Swapبالشراء أو حق الخيار بالبيع أو حق الخيار المتوازن، عقـود الخيـار، المقايضـة (   
لعقود اآلجلة، أو أي حقوق أخرى في مثل تلـك األدوات  )، اWarrantsحقوق االآتتاب (

المالية أو أي منفعة تتعلق بها أو بأي جزء منها، أو أي حق يتعلـق بـأي اسـتثمار آخـر     
الصـيرفة   )9(يخول صاحب الحق أن يتملك ذلك االسـتثمار أو التصـرف فيـه أو تعديلـه؛     

ــة أو أد )10(اإلســالمية والمنتجــات االســتثمارية؛ و   ــارف  أي منفع اة أو موجــودات متع
  عليها أو يشار إليها عادة بكلمة "أدوات المالية".

  
  

  
  
  

  
عني آلمة الدخول (آلمة السر الشخصية) الصـادرة للعميـل للوصـول    ت"آلمة السر" 

تنفيـذ تعليمـات   لإلى خدمة قبول التعليمات الصادرة عن طريق الهـاتف أو الفـاآس، أو   
يتعلـق بخدمـة التعامـل عبـر االنترنـت، والتـي       ، أو فيمـا  عن طريق الهـاتف أو الفـاآس  

 ةمـن األرقـام و/أو الحـروف (الرمـز السـري الشخصـي) الصـادر        مجموعـة  تحتوي على
لوصول إلى خدمـة التعامـل عبـر    با تي تسمح لهال لعميل، أو التي أنشئت من قبله ول

   .االنترنت

  
ي يعهد بها العميـل  تعني مجموع المبالغ النقدية و/أو األدوات المالية الت "المحفظة"

بتقـديم الخـدمات المنصـوص عليهـا فـي هـذه        الشـرآة في معرض قيام  الشرآةإلى 
االتفاقية، بما في ذلك المبـالغ النقديـة التـي تنـتج عـن التصـرف فـي أي مـن األدوات         

 المالية. 
  
  

 الشـرآة يعني الحساب المستقل للعميـل والـذي سـتحتفظ بـه      "حساب محفظة"
  .االتفاقية من هذه )7(وفقا للبند 

  

تخضع إلشراف هيئـة السـوق الماليـة ومرخصـة مـن قبـل الهيئـة لمزاولـة          الشرآةإن 
  النشاطات التالية:

  
 نشاط اإلدارة إلنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ. •
 نشاط التعامل بصفة أصيل ووآيل. •
ناديق نشــاط الحفــظ ألغــراض اإلجــراءات والترتيبــات اإلداريــة الخاصــة بالصــ  •

 االستثمارية وإدارة المحافظ في األسهم الدولية.

 
للخـدمات   الشـرآة وثيقـة قانونيـة ملزمـة تحكـم أسـس تقـديم        هذه االتفاقيـة تشكل 

أدناه إلى العميل. تنطبق هذه الشـروط علـى آـل نشـاط يـتم       )2(المحددة في البند 
مـل آوآيـل أو   والعميل. ويؤآد العميل أنه صاحب الحسـاب الفعلـي وال يع   الشرآةبين 

سوى ذلك، وأن أهدافه االستثمارية هي تلك المبينـة فـي نمـوذج معلومـات العميـل.      
ستصـنف العميـل وتعاملـه     الشرآةولغاية تطبيق الئحة األشخاص المرخص لهم، فإن 

 فقط" أو "طرف نظير".  -تنفيذ -فرد  –"آعميل فرد" أو "عميل 
  
  
  
  

  وقد تم تصنيفك على النحو التالي: 
 

    ردعميل ف
    فقط  -تنفيذ  -عميل فرد 

     طرف نظير 
  

تعني  "خدمة قبول التعليمات الصادرة عن طريق الهاتف أو الفاآس"
المذآورة في هذا التفويض والتي بموجبها وللعميل  الشرآةالخدمات التي تقدمها 

 شرآةيتمكن العميل من الوصول إلى معلومات معينة وإعطاء تعليمات محددة لل
 .شرآةسابه المفتوح لدى البخصوص ح

  
  

وبالمقابل . شرآةال يسري مفعول هذه االتفاقية حال تزويد العميل بنسخة موقعة من
في حال تم  إبرام هذه االتفاقية إلكترونيا (بشكل أون الين)، ستعد سارية المفعول  

 عندما يقوم العميل بالنقر على زر"موافق" في نهاية االتفاقية.
  
  
  
  

certificates, fractional undivided interests in oil and gas, units, collective 
investment schemes, interests in any real, personnel, tangible or 
intangible asset or other investment, and other similar contractual rights; 
(vii) insurance products of any kind whatsoever, including, without 
limitation, insurance contracts, annuities, mixed income and insurance 
products and any financial product offered by insurance companies or any 
interest therein; (viii) contracts for differences (derivatives) of or relating 
to any equity, debt, or other security, currency, commodity, insurance 
product or other contractual interest, or a derivative of any group or index 
comprised of such other investments, in whatever form, whether listed on 
an exchange or otherwise, including, without limitation, any put, call, 
straddle, option, swap, warrant, forward contract, or any other interest in 
or related to such investments or any portion thereof, any right with 
respect to any other investment which entitles a person to acquire or 
dispose of such investment or alter an interest therein; (ix) Islamic 
banking and investment products; and (x) any interest, instrument or 
asset commonly known or referred to as an “Investment" 
 
“Password” means the access code (personal password) assigned to the 
Client and which allows the Client to access the service of acceptance of 
instructions via telephone or fax or to carry out instructions via telephone 
or fax or, in relation to Internet Transaction Services, consisting of a 
combination of letters and/or numbers (personal PIN) sent to the Client or 
created by the Client, which authorizes the Client's access to the Internet 
Transaction Services. 
 
“Portfolio” means the aggregate of all cash and/or Investments 
entrusted to the care of the Company by the Client in the course of the 
Company’s performing any of the services contemplated hereunder, 
including any cash or Investments resulting from the use of any 
Investments Instruments. 
 
“Portfolio Account” means the segregated client account(s) to be 
maintained by the Company pursuant to Clause (7) in this Agreement. 
 
The Company is authorized and regulated by the Capital Market Authority 
to conduct the following securities business in Saudi Arabia. 
 

• Management activities for the establishment of investment funds and 
management and administration of portfolios 

• Dealing as principle & agent ; and 
• Custody activities for investments and/or arranging safe custody with 

third parties. 
 
This Agreement constitutes a legally binding document which will govern 
the basis on which The Company will provide the services specified in 
Clause (2) below to the Client.  These terms and conditions apply to each 
transaction that is entered into between the Company and the Client. The 
Client confirms that it acts as principal and not as agent or otherwise on 
behalf of someone else in its dealings with the Company.     
The Client’s investment objectives are as stated in the Customer 
Information Form.  For the purpose of the Authorized Persons Regulations 
the Company will classify and treat the Client as a Customer, Execution 
Only Customer, or a Counterparty. 
 
You, the Client, have been classified as a: 
 
Customer  
Execution only Customer  
Counterparty  
 
“Service of acceptance of instructions via telephone or fax” means 
the services provided by the Company to the Client and stated in this 
authorization by which the Client will be able to access specific information 
and issue certain instructions to the Company with respect to his/her duly 
open account with the Company. 
 
This Agreement will take effect once an executed copy of this Agreement 
is provided to the Client. Alternatively, if this Agreement is being entered 
into online, it will take effect once the Client clicks on the button marked 
"I Accept" at the end of this Agreement. 
 
 
 
This Agreement will be subject to the Capital Market Law, and the rules 
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فاقية لنظام السوق المالية والقواعد الصـادرة بموجبـه بمـا فـي ذلـك      تخضع هذه االت
الئحة األشـخاص المـرخص لهـم والقواعـد واللـوائح المرعيـة األخـرى التـي قـد يـتم           

من جهـة وأيـة    االتفاقيةتطبيقها من حين آلخر. وفي حال وجود أي تعارض بين هذه 
  أنظمة ولوائح من جهة أخرى، فسوف يعتد باألخيرة.  

  
 ت األوراق المالية المقيدة خدما .2

، وفقـا لتصـنيف العميـل وشـروط     شـرآة تشمل الخدمات التي تقـدمها ال  الخدمات:
 (ب)اإلدارة: فتح وإدارة حساب محفظة للعميـل،   (أ)وأحكام هذه االتفاقية، ما يلي: 

التنفيذ: تنفيذ صفقات األدوات المالية لحساب العميل، وفقًا للتعليمات، إما مباشـرة  
خـالل واحـد أو أآثـر مــن بنـوك المقاصـة أو الوسـطاء أو شـرآات الوســاطة أو        أو مـن  

 (ج)، شـرآة الشرآات األعضاء في أي سوق مالية أو أي مؤسسات مالية تختارها ال
الحفظ: تقـديم خدمـة الحفـظ ألغـراض اإلجـراءات       (د)، و  تعامل بصفة أصيل ووآيلال

ة وإدارة المحــافظ فــي األســهم والترتيبــات اإلداريــة الخاصــة بالصــناديق االســتثماري 
  الدولية.

  
  

ســتنفذ الصــفقات التــي  الشــرآة، فــإن -فقــط-تنفيــذ-إذا صــنف العميــل آعميــل فــرد
  إلى العميل أية مشورة.  الشرآةمن العميل دون أن تقدم  الشرآةتتلقاها 

  
  

 

باســتثناء حــاالت محــددة منصــوص عليهــا صــراحة فــي هــذه    الطبيعــة المقيــدة:
بالنيابة عـن العميـل    الشرآةيع الصفقات الجاري تنفيذها من قبل االتفاقية، تتم جم

بموجب هذه االتفاقية على أسس مقيـدة، أي أن العميـل يتخـذ القـرارات المتعلقـة      
بناء على ذلـك،   الشرآةبامتالك األدوات المالية والتصرف فيها ويصدر التعليمات إلى 

  أية صفقة دون تعليمات من العميل.  الشرآةوال تنفذ 
  

 
أن تبلغ العميل من حين آلخر  شرآةيمكن لل عدم إلزامية المشورة والتوصيات:

عن فرص استثمارية وأن توزع موادًا ومعلومات استثمارية علـى العمـالء. لكـن هـذه     
إلى العمالء ال تشكل تقديم مشـورة إلـى    الشرآةالمعلومات أو المواد التي تقدمها 

و المواد ال يشكل تقديم الخدمات إلى العمالء العمالء. وتقديم مثل هذه المعلومات أ
. وعلـى العميـل أال يعتمـد علـى أي مـن تلـك المعلومـات أو        هـذه االتفاقيـة  بموجب 

المواد المقدمة إليه، بل عليه أن يحصل بطريقتـه الخاصـة علـى المشـورة والتوجيـه      
ــدًا مــن التفاصــيل حــول      حــول أي فــرص اســتثمارية أو توصــيات تقــدم إليــه. إن مزي

أدناه. وللعميـل آامـل الحريـة فـي أن      )11(معلومات االستثمارية متوفرة في البند ال
يتبع تلك التوصيات أو يتجاهل آليًا أو جزئيا أية معلومات أو مشورة أو تقييم أو توصية 

  إما مباشرًة أو من خالل المنشورات.   الشرآةتقدمها له 
  
  
  
 

فيــذ الصــفقات بنــاء علــى أيــة بتن الشــرآةإن قيــام  التنفيــذ ال يعنــي المصــادقة:
  تعليمات ال يعني موافقتها أو مصادقتها على تلك الصفقات أو التعليمات. 

  
  

 التعليمات  .3
شراء أو بيع أدوات ماليـة،   الشرآةإذا أراد العميل من  الشروط العامة للتعليمات:

. ووفقــا ألحكـام هــذه االتفاقيــة، تقــوم  شــرآةوجـب عليــه أن يصــدر تعليمـات إلــى ال  
  بشراء أو بيع أو التعامل باألدوات المالية وفقا لتلك التعليمات.  آةالشر

  

 
يعنـي   الشـرآة إن قيام العميل بإعطـاء تعليمـات إلـى     التعليمات تمنح التفويض:

بشكل غيـر مشـروط وغيـر قابـل للـنقض آوآيـل مـالي لـه يتمتـع           الشرآةأنه يعين 
أمين حفظ أو طـرف نظيـر    بكامل صالحية التفويض والتمثيل للتعامل مع أي وسيط أو

ضـروريًا   الشـرآة أو غيرهم، وتحرير وتسليم أي مستندات، واتخاذ أي إجراء آخر تـراه  
  أو مناسبًا لتنفيذ الصفقة المعنية وفقًا لتلك التعليمات. 

 
  
  

 الشرآةيجب أن ترسل التعليمات من قبل العميل إلى  وسيلة إعطاء التعليمات:
رآة بريديـة متخصصـة أو باليـد أو بالفـاآس أو عبـر      خطيًا إمـا بالبريـد أو بواسـطة شـ    

وسيلة إلكترونية أو عبر الهـاتف. وتوقـع التعليمـات الخطيـة أو يصـادق علـى صـحتها        
ــًا وتوجــه إلــى   ــاه وتعتبــر ســارية   )18(وفقــا للبنــد  الشــرآةإلكتروني "االتصــاالت" أدن

  . شرآةالمفعول فقط عند استالمها من قبل ال
  
  
  

خطيـًا، مـن حـين آلخـر،      الشـرآة لـى العميـل أن يبلـغ    ع األشخاص المفوضـون: 

made there under, including the Authorized Persons Regulations, and 
other applicable rules and regulations that may be in force from time to 
time. If there is any conflict between this Agreement and any applicable 
laws and regulations, the latter shall prevail. 
 
2. Non-discretionary Securities Services 
Services.  The services to be offered by the Company pursuant to this 
Agreement, subject always to the Client’s classification and the terms and 
conditions hereof, shall be as follows:  (a) Administration: to open and 
administer a Portfolio Account for the Client; (b) Execution:  to effect 
transactions in Investments for the account of the Client, in accordance 
with Instructions, either directly or through one or more clearing banks, 
brokers, trust companies, member firms of any securities exchanges or 
financial institutions chosen by the Company; (c) Dealing as principle & 
agent; and (d) Custody: Providing safe custody for investments and/or 
arranging safe custody with third parties. 
 
If the Client is classified as an Execution-Only Customer, the Company will 
only deal as the Client’s Agent in accordance with the instructions that it 
receives from the Client and the Company will not provide any advice to 
the Client. 
 
Non-discretionary nature.  Except in specific circumstances expressly 
provided elsewhere in this Agreement, all transactions to be executed by 
the Company on behalf of the Client under this Agreement shall be non-
discretionary; that is, the Client shall make all decisions with respect to the 
acquisition or disposition of investments, and shall instruct the Company 
accordingly, and the Company will not effect any transaction without an 
Instruction. 
 
Advice and recommendations not mandatory.  The Company may 
from time to time inform the Client of investment opportunities and may 
distribute investment research material to the Client. Any such information 
or materials provided to the Client will not constitute the provision of 
advice to the Client. The provision of such information or materials will not 
constitute the provision of Services to the Client under this Agreement.  
The Client should not rely on any such information or materials provided 
to the Client and the Client should seek its own advice and guidance on 
any investment opportunities or recommendations made to the Client.  
Further information relating to Investment Information and Advice is 
provided in Clause (11) below.  The Client is entirely free to follow or 
disregard, either in whole or in part, any information, advice, evaluation or 
recommendation provided by the Company, either directly or in the form 
of publications 
 
Execution does not imply approval.  Execution by the Company of 
transactions pursuant to any Instruction does not imply the Company’s, 
approval or endorsement of such transactions or such Instruction. 
 
3. Instructions 
General requirement for Instruction. If the Client wishes the 
Company to purchase, sell or otherwise deal with any Investment, the 
Client shall issue an Instruction to the Company.  Subject to the terms of 
this Agreement, the Company shall purchase, sell or otherwise deal with 
Investments only in accordance with such Instructions. 
 
Instruction confers authorization.  By giving an Instruction, the Client 
unconditionally and irrevocably appoints the Company as its financial 
attorney, with full power of delegation and substitution, to deal with any 
brokers, custodian, counterparties or others, to execute and deliver any 
documents, and to take any other action which may be deemed necessary 
or appropriate by the Company, in order to give effect to transactions 
undertaken pursuant to such Instruction. 
 
Medium of Instruction.  Instructions are required to be sent by the 
Client to the Company in writing, either by mail, by courier or hand 
delivery or by fax or electronic media, or by telephone. Written 
Instructions shall be signed or electronically authenticated and addressed 
and shown for notice to the Company in Clause 18 (Communications) 
below and shall be effective only upon receipt by the Company. 
 
 
Authorized persons.  The Client shall notify the Company in writing 
from time to time of the identity of the persons authorized to give written 
and/or oral Instructions on the Client’s behalf.  If the Client comprises 
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بأسماء األشخاص المفوضين بإعطاء تعليمات خطية و/أو عبـر الهـاتف بالنيابـة عنـه.     
وإذا آان العميـل يتكـون مـن أآثـر مـن شـخص، يحـق َانـذاك لكـل واحـد مـن هـؤالء             
ا األشخاص إعطاء تعليمات بمفرده ما لم يتفق هؤالء مجتمعين على خالف ذلك. آم

يمكنهم تسمية واحد منهم أو أآثر إلعطاء التعليمات الخطية و/أو عبـر الهـاتف نيابـة    
  عنهم. 

 
تسجيل جميع المحادثات مـع  بحفظ و  الشرآةتقوم  تسجيل التعليمات الهاتفية:

بما في ذلك ذات الصلة، ومستنداتها  الشرآةالعميل وفي آل األحوال فإن سجالت 
المنفـذة بموجـب تعليمـات عبـر الهـاتف أو الفـاآس        عامالتتأية تسجيالت تتعلق بال

تعتبر في آل األحوال بينة قاطعة وملزمة للعميل. آمـا أنـه سـيتم االحتفـاظ بجميـع      
المحادثــات المســجلة المتعلقــة بالتعليمــات الهاتفيــة لمــدة ثــالث ســنوات بعــد آــل 

ال وفـي حـ   . شريطة أن ال يكون قد تم تقديم أي اعتراض خـالل تلـك المـدة    ،عملية
ستحتفظ بالتسـجيالت ذات العالقـة إلـى حـين التوصـل       الشرآةتقديم اعتراض فإن 

  إلى تسوية تامة للنزاع أو االنتهاء من التحقيق.
  
  

 
يمكن إلغاء التعليمات أو تعديلها بطريقة إعطائهـا ذاتهـا، علـى أن     إلغاء التعليمات:

فــي الوقــت  الشــرآةيخضــع ذلــك الســتالم تعليمــات التعــديل أو اإللغــاء مــن قبــل    
المناسب وأن يقتصر اإللغاء أو التعديل فقط علـى الجـزء غيـر المنفـذ مـن التعليمـات       

  السابقة. 
 

مخولة باالعتماد علـى التعليمـات بـأي     الشرآةتعتبر  المسؤولية عن التعليمات:
ألسـباب معقولـة    الشرآةصيغة آانت، والتي توحي بأنها معطاة من العميل وتقبلها 

أن تتأآـد مـن صـحة تلـك      الشـرآة ها آذلك. ولـيس لزامـًا علـى    وبحسن نية على أن
مسؤولة تجاه العميل عـن أيـة خسـارة أو ضـرر يلحـق       الشرآةالتعليمات. ولن تكون 

 )14(بالعميل نتيجة لتنفيذ التعليمـات. ومـع مراعـاة النصـوص األآثـر عموميـة للبنـد        
لعميل عـن أيـة   لن تكون مسؤولة تجاه ا الشرآة"، فإن شرآة"محدودية مسؤولية ال

 (أ)أية مسؤوليات أخرى تنجم عـن  تكاليف أو أضرار أو نفقات أو التزامات أو خسائر أو 
أو تزويــر لتوقيــع العميــل أو لتوقيــع ممثــل  مــن قبــل العميــل اســتعمال غيــر مشــروع

ما لم يثبت أن ذلك االستخدام آـان   الشخص المفوض (بما في ذلك توقيع الفاآس)
أي خطـأ أو غمـوض فـي     (ب)رف السائد في أسواق المال ، الع متوافقا معمعقوًال و

بناء على تعليمـات   الشرآةأي إجراء تقوم به  (ج)، أو شرآةأي تعليمات تستلمها ال
بأنـه   الشـرآة عبر الهاتف أو عبر الفاآس يعتقد أنها معطاة من قبل شخص اعتقـدت  

جميـع   فـي هكـذا حـاالت    الشرآةالعميل أو شخص مفوض من قبله (على أن تتخذ 
  التدابير الالزمة أو المعقولة أو المطلوبة للتأآد من صحة هوية العميل).

  
  
  
  
  

  تفويض بقبول التعليمات الصادرة عن طريق الهاتف أو الفاآس  .4
  

  

يوافـق العميـل علـى االلتـزام بهـذا التفـويض       : التزامات األمان الخاصة بالعميـل 
ل حفـظ آلمـة السـر فـي مكـان      أية إجراءات أمان واردة فيه. آما يجب على العميـ بو

آمن وسـري فـي آافـة األوقـات واتخـاذ الخطـوات التـي تحـول دون االسـتخدام غيـر           
  المسموح به لكلمة السر.

  
علـى   ،بنـاء علـى طلـب العميـل     ،شـرآة حيـث وافقـت ال  : تنفيذ تعليمات العميـل 

ي التصرف من وقت آلخر وفقًا للتعليمات الصادرة عن طريق الهاتف أو الفاآس  أو الت
يفهم بأنها صادرة عن العميل أو عن وآيله الشرعي والمتعلقة بمختلف التسـهيالت  
االئتمانية والمعامالت المصرفية وخدمات الحفظ و/أو الصـفقات المتعلقـة باالسـتثمار    
والمعامالت والخـدمات األخـرى بمـا فـي ذلـك، علـى سـبيل المثـال ولـيس الحصـر،           

مـالت والمعـادن الثمينـة. ويتطلـب اسـتخدام      عمليات بيع وشراء األوراق المالية والع
 عطيهـا الهاتف لتنفيذ التعليمات الصادرة من العميل أن يتم عبـر آلمـة السـر الـذي ت    

  لعميل من وقت آلخر.ل الشرآة

  
االمتناع عن تنفيذ أية تعليمات مثًال إذا تجاوزت المعاملة قيمـة معينـة    شرآةيجوز لل

رها شك معقول فـي وجـود انتهـاك إلجـراءات     أو ساوالشرآةأو حدًا آخر أو إذا علمت 
العميل بأية تغييرات تطرأ على هـذه الحـدود مـن وقـت      الشرآةاألمان، وسوف تبلغ 

  آلخر.
  
  

التوقف عن التصرف بموجـب   الشرآةيجب على : تجاه العميل الشرآةالتزامات 
لعميـل،  التعليمات الواردة عن طريق الهاتف أو الفاآس فور تلقيها إشعارًا خطيًا مـن ا 

إال أن أحكام التفويض الواردة أعاله سوف تبقـى فـي جميـع األحـوال نافـذة وسـارية       
  اإلشعار.ذلك المفعول فيما بعد بالنسبة لكافة التعليمات المستلمة قبل 

  
  

more than one individual person, each of such persons shall be entitled to 
give Instructions individually unless they jointly agree otherwise. Likewise, 
they may jointly designate one or more person to give written and/or 
Instructions on their behalf. 
 
Recording telephone conversations. The Company shall maintain a 
record of all conversations with the Client.  Under all circumstances, 
records maintained by the Company and relevant documents, including 
records related to transactions duly executed on the basis of instructions 
via telephone or fax shall constitute conclusive evidence and shall be 
binding to the Client. All recorded conversations related to instructions via 
telephone shall be kept for a period of three years from the date of each 
transaction, provided, however, that no objection whereof has been filed 
during this period. In case of filing any objection, the Company shall keep 
the relevant records pending until a final settlement of dispute or 
conclusion of investigations have been reached. 
 
Cancellation of Instructions. The Instructions may be cancelled or 
amended in the same manner as they may be given.  Cancellation and 
amendment shall be subject to receipt by the Company and shall be 
limited to the unexecuted portion of prior Instructions. 
 
Instructions’ Liability. The Company may rely on instructions in 
whatever form, which purport to have been given by the Client and 
accepted by the Company in good faith to have been given by the Client. 
The Company will not be obliged to insure that the Instructions are valid 
and accurate and shall not be liable to the Client in respect of any loss or 
damage incurred as a result of executing the Instructions. Without 
prejudice to the more general provisions of Clause (14) (Limitation of the 
Company's Liability), the Company shall not be responsible of any losses, 
costs, damages, expenses, obligations or other liabilities arising from: (a) 
unauthorized use by the Client  or forging of the Clients’ or an authorized 
representative’s signature (including a facsimile signature), unless he 
provides evidence that such use was reasonable and in line with generally 
acceptable practices in the financial markets (b) any error or ambiguity in 
any Instruction received by the Company; or (c) action by the Company 
on the basis of oral or fax Instructions believed to be given by any person 
whom the Company believed to be the Client or an authorized 
representative (provided that in such event that the Company will have 
undertaken all necessary or reasonable or required measures to ensure 
the authenticity of the Client). 
 
4. Authorizing Acceptance of Instructions via Telephone or 

Fax  
 

Client-related security obligations.  The Client agrees to comply with 
the Authorization and any security measures contained therein. The Client 
shall also keep the Password assigned to him in a safe place and to 
maintain its confidentiality at all times. The Client shall also take the 
necessary precautions to prevent any unauthorized use of the Password. 
 
Implementation of the Client’s instructions.  Whereas the Company 
has accepted, based on the request of the Client, to act from time to time 
in accordance with instructions issued to him via telephone or fax or that 
which is construed to have been issued by the Client or his legal attorney 
related to various credit facilities, bank transactions and/or transactions 
related to investment and dealings as well as other services, including, but 
not limited to, trading in securities, currencies and precious metals. The 
use of telephone by the Client for giving instructions shall be established 
through the password duly provided to the Company from time to time . 
 
The Company may refrain from the execution of any instructions if a given 
transaction exceeds a certain amount or a stated limit, or if the Company 
becomes aware or reasonably suspicious of an infringement of security 
measures. The Company will advise the Client of any changes to such 
limits from time to time. 
 
Obligations of the Company towards the Client.  The Company shall 
stop acting on the basis of instructions received via telephone or fax upon 
receipt of a written notice from the Client to that effect. However, the 
foregoing terms and conditions of the Authorization will continue to be 
effective under all circumstances with regard to all instructions received 
prior to receiving such notice . 
 
With regard to instructions already forwarded by the Client via fax, the 
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هذا وبالنسبة للتعليمات المرسلة من العميل سابقًا بالفاآس فسوف يعتبـر األصـل   
قاطعـة علـى هـذه التعليمـات ولـن يتـأثر هـذا         أو الصورة التـي يصـدرها الجهـاز بينـة    

  والتعهد بالتعويض بأي تأآيد أو مراسالت الحقة. شرآةالتفويض من العميل لل
  
  
  

ًال أو أآثر لتقـديم آـل   في بعض األوقات وآي الشرآةقد تعين : الوآالة واإلشعارات
 الشرآة خدمة التعامل عبر الهاتف أو الفاآس، وبالتالي فإن اإلشارة إلى أو جزء من

  تعتبر آما لو آانت إشارة إلى هذا الوآيل.
  
  

للعميـل بموجـب هـذا     شـرآة يجوز تقديم آافة المذآرات واإلشعارات المرسلة من ال
بواسـطة   إلكترونيـا التفويض  (بما فـي ذلـك أي تعـديالت علـى التفـويض ) خطيـًا أو       

رات بأنهــا خدمــة التعامــل عبــر الهــاتف أو الفــاآس، وتعتبــر آافــة المــذآرات واإلشــعا 
ل، إلـى آخـر عنـوان تـم     جاستلمت من قبل العميل في حال اإلرسال بالبريـد المسـ  

  به من قبل العميل. شرآةتزويد ال

  
 تنفيذ وتسوية الصفقة .5

أن تبذل أفضل الجهود لتنفيذ أوامر العمالء في  شرآةيتعين على ال أفضل الجهود:
 شـرآة لتـزام، سـتبذل ال  أقرب وقت ممكن تبعًا للظروف. ومع عدم المساس بهـذا اال 

أفضل جهودها من أجل تنفيذ الصفقات لحساب العميل وفقًا لتعليمات العميل لكنهـا  
ال تتحمل أية مسؤولية عن أي خسارة أو نفقات يتكبـدها العميـل نتيجـة ألي تـأخير     
في تنفيذ أية صفقة، بما فـي ذلـك أي تغييـر فـي أحـوال السـوق قبـل تمكنهـا مـن          

ما لـم يكـن ذلـك التـأخير ناجمـًا عـن إهمـال أو سـوء تصـرف          تنفيذ صفقة معينة، طال
  . شرآةمتعمد من طرف ال

 
  

  

  في جميع األحوال بحسن نية لمصلحة العميل.  شرآةوستعمل ال
  
 

تخضع جميع الصفقات التي تـتم لصـالح العميـل ألنظمـة      أنظمة وقواعد السوق:
اصة التابعـة لهـا،   ولوائح وقواعد وتفسيرات وأعراف واستخدامات السوق وغرفة المق

إن وجدت، والتي تنفذ فيها الصفقات، وقد تخضـع آـذلك لألنظمـة واللـوائح المطبقـة      
  في دول أخرى. 

  

  
يــدرك العميــل أن التعليمــات يمكــن تنفيــذها فقــط فــي تلــك األيــام   أيــام التــداول:

  واألسواق ذات العالقة أبوابها للعمل.   شرآةواألوقات التي تفتح فيها ال
  
 

بأن تدفع تلقائيـًا مـن حسـاب المحفظـة      شرآةيفوض العميل ال اب:تفويض الحس
قيمة جميع الصفقات التي يجريها العميل أو تتم لحسابه، بما في ذلك تلـك المبـالغ   
المســتحقة علــى العميــل مقابــل شــراء األدوات الماليــة ورســوم الحســاب وتحويــل 

  ون في ذمة العميل. األموال وأتعاب التنفيذ والوساطة إضافة إلى أية مبالغ قد تك
  

 
بتنفيذ أية صفقات صرف أجنبي  شرآةيفوض العميل ال صفقات الصرف األجنبي:

معقولـة أو ضـرورية لتنفيـذ     شـرآة (بأسعار الصرف السائدة من حـين آلخـر) تراهـا ال   
بموجـب هـذه االتفاقيـة، ويوافـق العميـل       شرآةتعليمات العميل أو لحماية حقوق ال

مصـاحبة لصـفقات الصـرف األجنبـي وتحويـل العمـالت.       على تحمل آافة المخـاطر ال 
ويتم تنفيذ جميع صفقات الصرف األجنبي باستعمال أموال العميل الموجودة بالدوالر 

  األمريكي، ما لم يطلب العميل خطيًا خالف ذلك.  
 
  
  

ويتم إطالع العميل على جميع المخاطر والتغيرات والتكاليف الثانوية المصـاحبة بـأي   
  قات. من هذه الصف

  

ال يتم تجميع أوامر العميل المتعلقة باألدوات المالية المتداولة فـي   تجميع األوامر:
جمـع   شرآة. لكن يمكن للشرآةالسوق السعودية مع أوامر عمالء آخرين أو أوامر ال

أوامر العميل مع أوامرها نفسها أو أوامر أشخاص آخرين في حالـة األوامـر المتعلقـة    
ى، ولكن فقط حيثما آان ذلك التجميع ال يضر بمصـلحة عمالئـه.   باألدوات المالية أخر

ويكــون التجميــع لمصــلحة العميــل حينمــا يــؤدي إلــى تخفــيض تكلفــة الصــفقات أو    
الحصول على سعر أفضل. ويمكن للتجميع أن يؤخر التنفيذ أو التسـوية. وفـي حالـة    

اس متوسـط  تجميع أوامر العميل، يتم تنفيذ جميع أوامر العميل المجمعة علـى أسـ  
سعر تنفيذ جميع األوامر التي يتم تنفيذها. ويوافق العميل على تجميع أوامره على 

بسياسـة مكتوبـة تبـين طريقتـه فـي تجميـع وفـرز         شـرآة هذا األساس. وتحـتفظ ال 
أن تفصـل بشـكل واضـح     شـرآة الصفقات آأوامر عمالء وأوامر أصيل. ويتعين علـى ال 

داتها ما بين حسابات عمالئها وأية حسـابات  في سجالتها ودفاترها وبياناتها ومستن

original or copy issued by the receiving fax machine shall be considered a 
conclusive evidence for the validity of such instructions and the 
Authorization and undertaking of indemnity shall not be affected by any 
subsequent confirmation or communications . 
 
Agency, notices.  The Company may at certain times appoint one or 
more agents to provide all or part of the dealing service via telephone or 
fax. Accordingly, any reference to the Company shall be construed to be 
such an agent. 
 
All notices and advices served by the Company to the Client under the 
Authorization (including any amendments to the Authorization) shall be in 
writing or online through the dealing service via telephone or fax. All such 
notices and advices shall be deemed to have been received by the Client if 
forwarded by registered mail to the last address duly provided to the 
Company by the Client. 
 
5. Execution and Settlement of Transaction 
Best efforts.  The Company is required to provide its clients with best 
execution and to execute client orders as soon as practicable in the 
circumstances.  Without prejudice to this obligation the Company shall use 
its best efforts to effect transactions for the account of the Client in 
accordance with the Client’s Instructions but shall not bear any liability for 
any loss or expense incurred by the Client resulting from delay in effecting 
any transaction, including any change in market conditions before a 
particular transaction could be effected, unless such delay is attributable 
to negligence or willful misconduct on the part of the Company. 
 
The Company will act in all cases in good faith and in the interests of the 
Client. 
 
Exchange Rules and Regulations.  All transactions undertaken on 
behalf of the Client are subject to the constitution, rules, regulations, 
bylaws, interpretations, customs and usages of the exchange or market 
and its clearing house, if any, where the transactions are executed, and 
may also be subject to other laws and regulations of the corresponding 
countries. 
 
Trading days.  The Client understands that Instructions may be carried 
out only on such days and at such times when the Company and the 
relevant markets are open for business. 
 
Account authorization.  The Client authorizes the Company to pay 
automatically, from the Portfolio Account, for all transactions incurred by 
or for the account of the Client, including amounts owed by the Client for 
the purchase of Investments, account fees, fees for money transfers, and 
customary transactional and brokerage fees, as well as any amounts the 
Client may owe. 
 
Foreign exchange transactions. The Client authorizes the Company to 
conduct any foreign exchange transactions (at such rates of exchange as 
may prevail from time to time) that the Company deems reasonable or 
necessary to carry out Instructions or to protect the Company’s rights 
under this Agreement, and the Client agrees to assume all risks associated 
with foreign exchange and currency conversion. Unless the Client requests 
otherwise in writing, all foreign exchange transactions will presumptively 
be executed using the Client’s funds. 
 
The Client will be made aware of all risks, ancillary costs and changes 
associated with any such transaction. 
 
Aggregation of orders.  The Client’s orders in relation to investments 
traded on the Saudi Stock Exchange will not be aggregated with orders of 
other clients or of the Company. The Company may combine the Client’s 
orders with the orders of the Company itself or of other persons but only 
where such aggregation will not operate to its clients’ disadvantage.  
Aggregation may operate to the Client’s advantage where this leads to 
lower transaction costs or the obtaining of a better price.  All Client orders 
that are aggregated will receive the average price of execution for all 
orders that are executed.  The Client agrees to the aggregation of its 
orders on this basis. The Company maintains a written policy setting out 
its method of aggregating trades to client and principal orders. The 
Company shall ensure among its books, registers, data and documents, a 
clear segregation among the accounts of all its Clients and among such 
accounts and any accounts of the Company or other persons. 



V1.2 ‐ 7.5.2015  - 11 -

  تعود إليها أو إلى أشخاص آخرين.  
  
 

من تنفيـذ تعليمـات العميـل آاملـة ونفـذت       شرآةإذا لم تتمكن ال التنفيذ الجزئي:
جزءًا منها، فإن العميل يلتـزم بـالجزء المنفـذ مـن تلـك التعليمـات، مـا لـم تكـن تلـك           

يتم تجميع أمر العميل مع أوامر أخرى ويتم التعليمات تنص على خالف ذلك. وحيثما 
تنفيذ أمر العميل جزئيًا، فسوف يكون تنفيذ تعليمات العميل على أساس تناسـبي،  

  أي حسب نسبة أمره من مجموع األوامر المجمعة المنفذة. 
  
 

يمكـن للعميـل أن يعطـي تعليمـات      احتمال عدم تنفيـذ أمـر "وقـف الخسـارة":    
وات المالية. ويقر العميل بأن إعطاء أوامر مشـروطة مثـل   تحدد سعر شراء أو بيع األد

أمر "وقف الخسارة"، لن يحد بالضرورة من خسائر العميل في حال تعـذر تنفيـذ تلـك    
 األوامر بسبب أوضاع السوق. 

  

  
 شـرآة صراحة على خالف ذلـك، فـإن ال   شرآةما لم توافق ال رصيد النقد الكافي:

رصيد نقدي آاف في حسـاب المحفظـة فـي اليـوم     لن تنفذ أية تعليمات إال إذا توفر 
بإشعار العميل على الفور فـي حالـة    شرآةالمحدد لتنفيذ العملية، على أن تقوم ال

 تعذر تنفيذ أية صفقة لهذا السبب. 
  

  
لن تسـتحوذ نيابـة    شرآةما لم يوجد اتفاق بخالف ذلك، فإن ال حق طلب ضمانة:

مة جزئيًا أو ناجم عنها أو سـينجم عنهـا   عن العميل على أي أداة مالية مدفوعة القي
بحسـب   شـرآة مبلغًا نقديًا تعتبـره ال  شرآةالتزاٌم مالي، إال إذا أودع العميل لصالح ال

 تقديرها المطلق آافيًا لدفع قيمة األداة المالية آاملًة والوفاء بذلك االلتزام المالي. 
  
  
  
  

ذا رأت فـي تقـديرها   أن ترفض أيـة تعليمـات إ   شرآةيحق لل حق رفض التعليمات:
يتالعب بالسوق أو يتداول بناء  (أ)المطلق أن الصفقة تدعو إلى االعتقاد بأن العميل 

يعتبر متالعبًا أو متداوال بناء علـى معلومـات داخليـة     (ب)على معلومات داخلية، أو  
يعتبـر مخالفـًا    (ج)في سوق أخرى في حالة تطبيق اللـوائح علـى تلـك السـوق، أو     

للوائح أو القواعد المعمول بها فـي السـوق ذات العالقـة وذلـك بشـرط أن      للنظام أو ا
بـإبالغ العميـل علـى الفـور برفضـها تلـك التعليمـات  وبتوثيـق ظـروف           شـرآة تقوم ال

 شـرآة وأسباب قرارها آتابـًة وإشـعار الهيئـة بـذلك خـالل ثالثـة أيـام. آمـا تتعهـد ال         
هذه الفقرة لمـدة عشـر سـنوات    باالحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب 

  من تاريخ القرار.
  
  
  

  
يعتبر حسـب  لقيام بأي فعل ا شرآةال يتطلب من، لن قالساب نصبال المساسدون 

لقوانين المعمول بها واألنظمة والقواعـد واألعـراف والممارسـات أو    مخالفا ل منظورها
ارة أو أي أي خس مسؤولية شرآةلن تتحمل ال، وشرآةبال الداخلية الخاصة األنظمة
هذه الفقرة، بما في ذلك تترتب عليها في إتمام أو التقصير في عمل بموجب نتيجة 

للقـوانين   االتعليمـات انتهاآـ  تلـك  تنفيذ تعليمات العمـالء إذا آانـت    رفض دون الحصر،
  المعمول بها. األنظمةو
  
  
  
  

بقـًا  يوافق العميل على أنه سيتعامل مع الخدمات المقدمة بموجب هذه االتفاقية ط
لألنظمة واللوائح المرعية وأنه سيراعي معايير التعامل في السوق. ويوافق العميـل  
على وجه الخصوص على أال يسـتعمل الخـدمات المقدمـة لغـرض تعزيـز أي سـلوك       
يصل إلى تعامل الشخص المطلع بشـكل يخـالف نظـام السـوق الماليـة أو األنظمـة       

 المرعية األخرى.  
  
  

 شـرآة جميع التعليمـات مـن العميـل وتنفـذ بواسـطة ال      تعطى االلتزام بالتسوية:
على افتراض نية أن الشراء أو البيع الفعلي وأن نية العميل والتزامـه فـي آـل حالـة     
بأن يسلم الملكية أو وثائق الملكية لتغطية جميع عمليات البيع، وفي حالة الشـراء  

لـك بنـاًء علـى طلـب     أن يتسلم الملكية أو وثائق الملكية ويدفع قيمتها، وأن يفعـل ذ 
بصفقة بيع مكشـوف ألي أداة ماليـة بنـاء علـى توجيـه       شرآة. وإذا قامت الشرآةال

أي أداة ماليـة أو وثـائق ملكيـة     شـرآة من العميل أو إذا فشل العميل في تسليم ال
بنـاء علـى تعليمـات العميـل، فـإن       شـرآة تمثل أي أداة ماليـة تـم بيعهـا مـن قبـل ال     

ض أو شـراء أي أداة أو وثيقـة ملكيـة، ويوافـق العميـل      تكـون مفوضـة بـاقترا    شرآةال
فـي سـبيل ذلـك. وال     شـرآة على تحمل التكاليف أو الخسـارة التـي قـد تتكبـدها ال    

 شـرآة يمكن أن تتم أيـة تسـوية لحسـاب المحفظـة مـع العميـل قبـل أن تسـتلم ال        
جميع األدوات المالية أو وثائق الملكية التـي تخـص الحسـاب المكشـوف والتسـديد      

كامل لجميع األدوات الماليـة أو وثـائق الملكيـة التـي تخـص الحسـاب المكشـوف.        ال
بالتصرف بالنيابة عن العميل إلآمال جميع هـذه الصـفقات، ويفوضـها     شرآةوتقوم ال

 
Partial execution.  If the Company is unable to fully execute an 
Instruction and only partially executes the Instruction, the Client shall 
nevertheless be bound with respect to the part actually executed, unless 
the relevant Instruction expressly provides to the contrary.  Where the 
Client’s order is aggregated and the aggregated order is only partially 
filled, the Client will be allocated an entitlement on a pro rata basis. 
 
“Stop-loss” may be ineffective.  The Client, in an Instruction, may limit 
the price for which an Investment may be purchased or sold. The Client 
acknowledges, however, that placing contingent orders, such as a “stop-
loss” order, will not necessarily limit the Client’s losses to the intended 
amounts in the event that market conditions make it impossible to execute 
such orders. 
 
Sufficient cash balance.  Unless the Company expressly agrees 
otherwise, the Company shall not execute any Instruction unless there is a 
sufficient cash balance in the Portfolio Account on the day the transaction 
is to be effected, provided that the Company shall promptly inform the 
Client in the event that any Instruction cannot be executed for such 
reason. 
 
Right to require security.  Absent express agreement to the contrary, 
the Company shall not acquire on behalf of the Client any Investment 
which is partly paid or in respect of which any liability has arisen or may 
arise, unless the Client first deposits in favor of the Company such amount 
of cash as the Company, in its sole discretion, considers adequate to 
provide for paying up the Investment in full or for meeting such liability. 
 
Right to refuse Instructions. The Company may refuse to execute an 
Instruction if it concludes (in its sole discretion) that (i) the Client is 
manipulating the market or is trading based on insider trading information; 
or (ii) the Client is considered to be manipulating or trading based on 
insider trading information in another market in case the regulations are 
applicable to such market; or (iii) the transaction is, or may be considered 
to be, not in compliance with any applicable law, rule or regulation, 
provided that in the event that any Instruction is refused for this reason 
the Company shall promptly inform the Client and state in writing the 
circumstances and reasons behind its decision and notify the CMA of such 
event within three days. The Company also undertakes to keep the 
documents relating to any decision that it takes pursuant to this Clause for 
a period of ten years from the date of the decision. 
 
Without prejudice to the preceding paragraph, the Company will not be 
required to do any act which in its opinion would infringe applicable laws, 
regulations, rules, customs and practices or the Company's own internal 
policies and the Company shall not be liable for any loss or any other 
consequence of the Company's act or omission made pursuant to this 
clause, including but not limited to refusing to execute instructions from 
clients if the instructions are in violation of applicable laws and regulations. 
 
The Client agrees that it will act in accordance with all applicable laws and 
regulations in its conduct relating to the Services provided under this 
Agreement. The Client agrees in particular that it will not use the Services 
provided for the purpose of furthering any conduct amounting to market 
abuse or insider trading contrary to the Capital Markets Law or other 
applicable laws. 
 
Settlement obligation.  All Instructions will be given by the Client and 
executed by the Company with the understanding that an actual purchase 
or sale is intended and that it is the Client’s intention and obligation in 
every case to deliver property or documents of title to cover any and all 
sales and in the case of purchases to receive and pay for property or 
documents of title, and that the Client will do so upon the Company’s 
demand.  If the Company makes a short sale of any Investment at the 
Client’s direction or if the Client fails to deliver to the Company any 
Investment or documents of title representing any Investment which the 
Company sold pursuant to the Client’s Instruction, the Company is 
authorized to borrow or acquire any property or documents of title and the 
Client agrees to be responsible for the cost or loss that the Company may 
incur in so doing.  No settlement of the Portfolio Account with the Client 
may occur without the Company first receiving all Investments or 
documents of title for which the Account is short and all Investments or 
documents of title in which the Portfolio Account is long being paid for in 
full, and the Investments or documents of title then delivered. The Client 
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 العميل آذلك بتقديم سلف وصرف أية أموال متوجبة. 
  
  
  
  
  

ة ، ضــمن الســياق والظــروف المتاحــشــرآةتحــتفظ ال تكليــف الجهــات الخارجيــة:
بموجب األنظمة واللوائح السائدة، بحقها في تكليف جهة أو جهات خارجيـة بمهمـة   
  تقديم خدمات معينة تشكل جزءًا من الخدمات المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

  
  خدمات التعامل عبر االنترنت .6
  

يمكن للعميل استخدم خدمة التعامل عبـر االنترنـت وفقـا لهـذه الشـروط واألحكـام،       
لشروط واألحكام اإلضافية المدرجة في الملحق  والتي تنطبـق علـى خدمـة    ووفقًا ل

  "). شروط وأحكام التعامل عبر االنترنتالتعامل عبر االنترنت ("
  
  

وفي حال وجود تعارض بالنسـبة لخدمـة التعامـل عبـر االنترنـت بـين هـذه الشـروط          
أخرى، فسوف  واألحكام من جهة وبين شروط وأحكام التعامل عبر االنترنت من جهة

  تكون شروط وأحكام التعامل عبر االنترنت هي التي يعتد بها والمرجع الحاسم.
  

 تشغيل حساب المحفظة  .7
تلتـزم   اإلجراءات المحاسـبية المتعلقـة بـاألموال النقديـة واألدوات الماليـة:     

بقيد جميع األموال النقديـة واألدوات الماليـة الموجـودة فـي المحفظـة فـي        شرآةال
") الـذي  حسـاب المحفظـة  سابات نقدية و/أو حفظ (تسمى معـا بــ "  حساب أو ح

يتم إنشاؤها، وفي بعـض الحـاالت قـد تحتـوي الحسـابات علـى أدوات ماليـة بـإدارة         
بكامـل   شـرآة نيابة عن ولمصلحة العميل. وتتمتـع ال  شرآةأطراف ثالثين تختارهم ال

 تفاقية. الصالحية والسلطة لتشغيل حساب المحفظة في إطار تطبيق هذه اال
  

األموال التي تحتفظ بها لصالح العميل وفقًا لقواعـد أمـوال العمـالء     شرآةستعامل ال
مـن الئحـة األشـخاص     )7(الصادرة عن هيئة السوق المالية والموضـحة فـي البـاب    

المرخص لهم. وسيتم فصل أموال العميل واالحتفاظ بها في حساب للعميل منفصل 
منصوص عليه بخـالف ذلـك فـي هـذه االتفاقيـة.       ، باستثناء ما هوشرآةعن أصول ال

وتحفظ أموال العميل لدى بنك محلي، ويمكن حفظها لدى بنـك أجنبـي ولكـن فقـط     
إذا آان ذلك ضروريًا بغرض تسوية صفقة في أوراق مالية خارج المملكة أو مـن أجـل   

تحويـل أمـوال    شـرآة استالم أرباح موزعة أو دخل آخر من خارج المملكـة. ويمكـن لل  
عميل إلى السوق المالية أو غرفـة المقاصـة أو الوسـطاء أو وآـالء التسـوية داخـل       ال

المملكة العربيـة السـعودية أو خارجهـا، وفـي هـذه الحالـة فـإن أمـوال العميـل مـن           
الممكن أن تفقد صفتها آأموال عمالء، في مثل هذه الظروف ويوافق عليهـا العميـل   

نظمـة والقواعـد المطبقـة علـى البنـوك      على ذلك منذ اَالن. مـع اإلشـارة إلـى أن األ   
والمؤسسات التي تتلقى أموال العمالء خارج المملكة قـد تكـون مختلفـة عـن تلـك      

 المطبقة في المملكة. 
  
  
  

  
وال تشكل األموال أموال عمالء لهذه األغراض طالما آانـت مسـتحقة وواجبـة الـدفع     

أيـة مبـالغ    عـن معاملـة   شـرآة الخـاص. آمـا سـتتوقف ال    شـرآة مباشرًة لحسـاب ال 
 شـرآة تحتفظ بها باسم العميـل علـى أنهـا أمـوال العميـل إذا آـان العميـل مـدينًا لل        

حـق   شـرآة بمبالغ مسـتحقة ومتوجبـة الـدفع. وبالتـالي يوافـق العميـل علـى أن لل       
 . شرآةالمقاصة واستعمال أموال العميل لسداد التزامات العميل تجاه ال

  

  
فقات التـي يـتم تنفيـذها لصـالح العميـل      فيما يتعلق بالص االلتزامات المشروطة:

بتقديم دفعات هامش تغطية، فـإن  العميـل    شرآةوالتي يترتب عليها التزام على ال
أن تطلـب منـه تـوفير تلـك الـدفعات بواسـطة خطـاب         شـرآة يوافق على أنه يعـود لل 

خطي أو اتصال إلكتروني أو إتصال هـاتفي. ويتعـين علـى العميـل أن تـوفير هـامش       
علـى خـالف ذلـك. آمـا يتوجـب علـى        شـرآة مطلوب نقدًا ما لم توافـق ال التغطية ال

العميل توفير هامش التغطية المطلوب فـي غضـون الفتـرة الزمنيـة المحـددة لـذلك.       
وفي حال عجز العميل عن توفير هـامش التغطيـة المطلـوب ضـمن المـدة المحـددة       

فتـرة خمسـة    دالمعني بعـ إغالق المرآز االستثماري للعميل  شرآةفيحق حينها لل
 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسديد الدفعات المطلوبة.

  
  
  

إلــى العميــل إشــعارًا لتأآيــد الصــفقات بواســطة  شــرآةترســل ال تأآيــد الصــفقة:
اعتبـار   شرآةالفاآس أو إلكترونيًا أو خطيًا وذلك فور قيامها بتنفيذ الصفقات. ويحق لل

ميل إذا لم يقدم العميل اعتراضًا خطيًا خـالل  أن تأآيد الصفقة صحيح ومعتمد من الع
 ساعة من إرسال إشعار التأآيد.   24
  

appoints the Company to be the authorized agent to complete all such 
transactions and authorizes the Company to make advances and expend 
such monies as may be required. 
 
Outsourcing.  the Company reserves the right, in the context and 
circumstances authorized by the applicable legislation and regulations, to 
delegate to one or more external entities, the task of providing certain 
important services forming part of the Services under this Agreement. 
 
6. Internet Transaction Services 
 

The Client may use the Internet Transaction Services subject to these terms 
and conditions and the additional terms and conditions set out in the 
Appendix, which shall apply to the Internet Transaction Services ("Internet 
Transaction Terms and Conditions"). 

 
If, in relation to any Internet Transaction Services, there is any conflict 
between these terms and conditions and the Internet Transaction Terms 
and Conditions, the Internet Transaction Terms and Conditions shall prevail 
to the extent of the inconsistency. 

 
7. Operation of the Portfolio Account 
Accounting for cash and investments.  All cash and investments in 
the Portfolio shall be credited by the Company to one or more cash and/or 
custody accounts (collectively “the Portfolio Account”), which shall be 
created and in the case of accounts holding investments administered by 
third parties selected by the Company on behalf of and for the benefit of 
the Client. The Company shall have full power and authority to operate 
the Portfolio Account in the performance of this Agreement. 
 
The Company will treat money held by it on behalf of the Client in 
accordance with the CMA’s Client Money Rules set out in Part 7 of the 
Authorized Persons Regulations. The Client’s money will be segregated 
and held in a client account separately from the assets of the Company, 
except to the extent otherwise provided in this Agreement. Client money 
will be held in a client account with a local bank. Client money may be 
held with an overseas bank but only if this is necessary for the settlement 
of a transaction in securities outside the Kingdom of Saudi Arabia or for 
the receipt of dividends or other income received outside the Kingdom of 
Saudi Arabia. The Company may pass the Client’s money to exchanges, 
clearing houses, intermediate brokers or settlement agents within and 
outside the Kingdom of Saudi Arabia.  The Client’s money may cease to be 
treated as client money in such circumstances and the Client consents to 
this. The legal and regulatory regime applicable to banks and others 
holding client money outside the Kingdom of Saudi Arabia may be 
different to that which applies in the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
Money will not constitute client money for these purposes to the extent 
that it is immediately due and payable to the Company for its own 
account. The Company will cease to treat as client money such amounts 
as it holds on the Client’s behalf that are equivalent to any amounts that 
the Client owes to the Company that are due and payable. The Client 
agrees that the Company may use money to satisfy the Client’s obligations 
to the Company. 
 
Contingent Liabilities.  In relation to transactions undertaken for the 
Client where the Company has a contingent liability to make margin 
payments, the Company will require the Client to provide margin 
payments to it. The Company may request the Client to make such margin 
payments by written, electronic or telephone communication. The Client 
must provide the margin payment in cash unless the Company agrees 
otherwise.  The Client must make the margin payment within the time 
period specified by the Company.  The failure by the Client to provide a 
margin payment in accordance with the time period specified in a request 
made by the Company may lead to the Company closing out the relevant 
position and the Company may in any event close out the position within 
five days of the Client’s failure to provide the requested margin payment. 
 
Confirmation of transactions.  The Company shall send fax 
confirmation, electronic confirmation or written confirmation by courier of 
all Investment transactions to the Client upon execution. The Company 
shall be entitled to assume that a trade confirmation is correct and 
approved by the Client if the Client makes no written objection within 24 
hours of dispatch. 
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خطيـًا وبصـورة دوريـة التحـويالت      شـرآة تثبـت ال  إشعار استالم المبالغ النقديـة: 

 النقدية الواردة إلى حساب المحفظة. 
  

أن تقتطــع أو تحســم مــن  شــرآةيجــوز لل االقتطاعــات أو الحســميات المجــازة:
 شــرآةتكــون بــرأي ال(أ) محفظــة أي مبلــغ مــن أجــل تســديد أيــة ضــريبة حســاب ال

برأيها مسؤولة عنهـا بمقتضـى    شرآةتكون ال (ب)مستوجبة االقتطاع أو الحسم؛ أو 
 النظام أو أية سلطة مختصة في أي بلد. 

  

  
آما هو معتاد لديها وتسلم للعميل تقارير فصلية آل  شرآةُتِعد ال التقارير الدورية:

هر علـى األقـل تتضـمن تقييمـًا مفصـًال لـألوراق الماليـة واألرصـدة النقديـة          ثالثة أش
المرتبطة بها والموجودة في حساب العميـل وآـذلك تفاصـيل آـل صـفقة وأي تغييـر       
في حساب العميل خـالل الفتـرة المعنيـة وتفاصـيل جميـع األوراق الماليـة والمبـالغ        

أن يشـتمل آـل تقريـر، علـى     التي يتم تحويلها من وإلى الحساب. وتحديـدًا، يجـب   
سبيل المثال، على قائمة بجميع األدوات المالية الموجودة فـي الحسـاب آمـا فـي     
نهاية الفترة المعنية إضافة إلـى تكـاليف آـل أداة ماليـة وقيمتهـا السـوقية العادلـة.        

وأن يشـعر   شـرآة ويوافق العميل على أن يتفحص بعنايـة آـل تقريـر ترسـله إليـه ال     
أن تعتبـر التقريـر    شـرآة ر بأية أخطاء قد ترد في التقريـر. ويحـق لل  على الفو شرآةال

) يومـًا مـن   15صحيحًا إذا لم يقدم العميل اعتراضًا خطيًا عليه خالل خمسـة عشـر (  
 تاريخ إرساله.  

  
  
  

يحق للعميل سحب مبالغ نقدية من حساب العميـل فـي أي    السحوبات النقدية:
يًا من العميل أو الشخص المفـوض عنـه   طلبًا خط شرآةتستلم ال (أ)وقت بشرط أن 

أن ال  (ب)) أيــام عمــل علــى األقــل مــن تــاريخ الســحب المطلــوب؛ و  3قبــل ثالثــة (
ينخفض الرصيد المتبقي في حساب المحفظة دون أية مبالغ مستحقة لتسوية أيـة  

 صفقات قائمة أو دون هامش التغطية المقرر. 
  
  
  

بلغ نقدي، إذا لم يكن المبلغ متـوفرًا  طلبًا من العميل لسحب م شرآةعند استالم ال
ببيع آمية آافية من األدوات المالية من حساب المحفظة. ويقوم  شرآةنقدًا، تبدأ ال

. وال تلتـزم  شـرآة العميل باختيار األدوات المالية التي يريد بيعها بعـد التشـاور مـع ال   
نتيجـة   بإشعار العميل بخصوص السحب إال بعـد اسـتالم األمـوال المحصـلة     شرآةال

لذلك البيع. وترسل المبالغ المحصلة والناجمة عن بيع تلك األدوات المالية في أقرب 
فرصة ممكنة إلى العميل، علمًا أن العميل يدرك ويوافـق علـى أن السـحب النقـدي     
قد يتطلب بيع أداة مالية أو أدوات مالية بخسارة، آما يدرك بأن البيـع والتسـييل قـد    

علق ببعض األدوات المالية غير القابلة للبيع والتسـييل بصـورة   ال يكون ممكنًا فيما يت
  اعتيادية. 

  
  
 
 الحفظ  .8

تحفظ األوراق المالية التي يمكن إيـداعها لـدى مرآـز اإليـداع فـي حسـاب        الحفظ:
 باسم العميل المعني لدى مرآز اإليداع. 

  

  
ثالـث   العمل آأمين حفظ لتقديم خدمة الحفظ و/أو الترتيب مـع طـرف   شرآةويجوز لل

 آأمين حفظ بغرض حفظ األدوات المالية للعميل. 
  

يقر العميل ويوافق على أنه من الجائز تجميع األدوات المالية العائدة لـه مـع األدوات   
. آما يقر العميل ويوافق علـى أنـه ال يتمتـع بـأي     شرآةالمالية لعمالء َاخرين لدى ال

التي تم إيداعها مع أي أمين حفظ؛  حق بالمطالبة بأن تعاد إليه األدوات المالية ذاتها
أوراق مالية موازية في عددها وفئتهـا   (أ)إنما يكون للعميل الحق بأن يطلب التالي: 

معـادن نفيسـة وسـلع مـن      (ب)وصنفها وإصدارها لألوراق المالية المودعة أصـًال؛ أو  
  ذات النوع والكمية.

  

فـإن العميـل قـد يكـون     يوافق العميل أنه في حال تخلف أمين الحفـظ عـن موجباتـه    
ملزمــًا بــأن يشــارك مــع مــودعين َاخــرين فــي تحمــل أي نقــص فــي األدوات الماليــة 

  المودعة وذلك بصورة نسبية بينه وبين مختلف المودعين اَالخرين.
  

ويوافق العميل على أنه عندما تكون األدوات المالية المعنية أوراقًا مالية تم شـراؤها  
ية، فإن تلك األوراق يمكن تسجيلها باسم أمين حفـظ  خارج المملكة العربية السعود

خارج المملكة. آما يقر العميل بأنه قد تكون هناك شروط تسوية ومتطلبـات نظاميـة   
تختلف عن تلك التي في المملكـة العربيـة السـعودية، وخصوصـًا فيمـا يتعلـق بفـرز        

 أصول العمالء وفصلها. 

  
يمكـن أن تحفـظ لـدى أمـين حفـظ تـابع       ويوافق العميل آذلك علـى أن أدواتـه الماليـة    

Notification of cash receipts.  The Company shall confirm in writing in 
a timely manner any money transfers into the Portfolio account. 
 
Authorized deductions or withholding.  The Company shall be 
authorized to deduct or withhold from the Portfolio Account any sum on 
account of any tax (a) which in the Company’s view is required to be so 
deducted or withheld or (b) for which the Company is in its view liable or 
accountable by the law or practice of any relevant revenue authority of 
any jurisdiction. 
 
Periodic reporting. The Company shall prepare in accordance with its 
normal practice and submit to the Client every three months a valuation 
report detailing the securities and securities-related cash balances 
contained in the clients account, the particulars of each and any 
transactions and changes in the Clients Account for the relevant period, 
details of and securities or total amounts of monies transferred into or out 
of the Account.  Specifically each valuation report shall contain, among 
other things, listings of all the Investments held in the Account as at the 
end of the relevant period and shall show the cost and current fair market 
value of each of the investments. The Client agrees to carefully examine 
each such report sent by the Company and to provide the Company 
prompt notice of any errors in such report, the Company shall be entitled 
to assume that a report is correct and approved by the Client if the Client 
does not make a written objection within fifteen (15) days of dispatch. 
 
Cash withdrawals.  The Client shall be entitled to make cash 
withdrawals from the Portfolio Account at any time provided that: (a) the 
Company receives a written request signed by the Client or an authorized 
representative, at least three (3) business days ahead of the withdrawal 
date; and (b) the total balance in the Portfolio Account following a 
withdrawal does not fall short of the amounts due for settlement or below 
any applicable margin requirement. 
 
Upon receipt by the Company of a request for withdrawal, if the amount 
requested is not held in cash, the Company shall commence the sale of 
sufficient Investments from the Portfolio Account. The choice of 
Investments to be sold shall be decided upon by the Client after 
consultation with the Company. The Company shall only be obliged to 
account to the Client in respect of withdrawal upon receipt of cleared 
funds as a result of such sale.  Any proceeds of such sale of investments 
will be sent to the Client as soon as reasonably practicable after the 
market or the Client understands and agrees that a cash withdrawal might 
require the sale of one or more Investments at a loss and might not be 
possible in relation to an Investment which is not readily capable of 
liquidation. 
 
8. Custody 
Safe-keeping. The Company will hold the Client’s Investments or provide 
safe-keeping of the Client’s Investments. Client’s Investments that are 
eligible for the Depositary Centre in Saudi Arabia will be held in an account 
in the Client’s name. 
 
The Client acknowledges and agrees that his Investments may be pooled 
with the investments of other customers of the Company. 
 
The Client acknowledges and agrees he shall not have any rights to the 
redelivery of the same Investments as originally deposited with any 
custodian but will instead be entitled to: (a) Securities of the same 
number, class, denomination and issue as those originally deposited; or 
(b) Precious metals and commodities of the same type and amount. 
 
 
 

The Client agrees that in the event of the custodian’s default it may have 
to participate pro rata in any irreconcilable shortfall, which may occur. 
 
 
The Client agrees that where the Investment concerned is a security 
acquired overseas title to the investment may be registered or recorded in 
the name of an overseas custodian.  The Client acknowledges that there 
may be different settlement, legal and regulatory requirements in the 
relevant jurisdiction to those which apply in the Kingdom of Saudi Arabia, 
in particular in relation to the segregation of client assets. 
 

The Client agrees that its Investments may be held by a custodian in the 
same group as the Company. 
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 . شرآةلل
  

اتفاقيـة مـع    شـرآة وعندما يلزم حفظ أدوات العميل المالية لدى طرف ثالث، تبـرم ال 
  ) من الئحة األشخاص المرخص لهم. 89ذلك الطرف وفقا للمادة (

 
 
 خدمات الغير .9

وبالشروط التي تراها مناسـبة، أن تتفـق    شرآةيمكن لل استعمال خدمات الغير:
ع أي بنك أو وسيط أو شرآة حفظ أو شرآة عضو في أية سوق لألوراق الماليـة أو  م

أية مؤسسة مالية أخرى داخل أو خـارج المملكـة العربيـة السـعودية، للعمـل آبنـك       
مراسـل أو وســيط أوراق ماليــة لتقــديم خدمـة حفــظ األوراق الماليــة أو أيــة خــدمات   

 الية المتوفرة في المحفظة. أخرى بالنسبة للمبالغ النقدية أو األدوات الم

  
 شـرآة رسومًا لقاء خـدمات الغيـر، وتقـوم ال    شرآةستدفع ال رسوم خدمات الغير:

لقــاء  شـرآة بتحميـل هـذه الرسـوم للعميـل إضـافة إلـى الرسـوم التـي تتقاضـاها ال         
 على خالف ذلك.  شرآةخدماتها، وذلك ما لم ينص جدول الرسوم المعتمد لدى ال

  
  

إبــرام اتفاقيــات عمولــة خاصــة. إن  شــرآةال يجــوز لل خاصــة:اتفاقيــات العمولــة ال
اتفاقية العمولة الخاصة هي اتفاقية يتلقى بموجبها مدير استثمار من وسيط سـلعًا  
أو خدمات فضـًال عـن خـدمات تنفيـذ الصـفقات وذلـك لقـاء العمولـة المدفوعـة علـى           

أن  شـرآة للالصفقات التي تتم عبـر ذلـك الوسـيط. غيـر أنـه وتفاديـًا للشـك، يمكـن         
 بـاألدوات فيما يتعلـق   شرآةتتلقى عمولة من مزود خدمات عن أية صفقة تنفذها ال

  المالية التي يروجها مزود الخدمات المذآورة.  
  
  
  

  

أن تبـذل آـل العنايـة     شـرآة علـى ال  محدودية المسؤولية عـن خـدمات الغيـر:   
اص المـرخص  المهنية المعقولة وأن تطبق المعايير المطلوبة بمقتضى الئحـة األشـخ  

ــة       ــاألدوات المالي ــة ب ــديم الخــدمات المتعلق ــار األطــراف األخــرى لتق لهــم فــي اختي
والصـفقات التـي تــتم عليهـا. ويوافــق العميـل علــى أن أي طـرف ثالــث، سـواًء آــان       

، ولـن  شـرآة شخصًا معنويًا أو طبيعيـًا، سـيعمل لحسـابه الخـاص، ولـيس آوآيـل لل      
من جانب ذلك الطرف الثالـث وال عـن   مسؤولة عن أي عمل أو إغفال  شرآةتكون ال

أية خسائر أو أضرار أو مطلوبـات أو مصـاريف يتكبـدها العميـل نتيجـًة لتخلـف الطـرف        
الثالث عن أداء مهامه بالشكل السليم أو بدقة أو ضمن الوقت المعتـاد أو المطلـوب،   

  .أو بسبب إعسار ذلك الطرف الثالث
  
 

 األتعاب والرسوم  .10
الرسـوم المعتمـدة    شـرآة لتـي يـتم تقـديمها، تتقاضـى ال    لقـاء الخـدمات ا   األتعاب:

. شـرآة والتي يتم إبالغ العميل بها من وقت آلخر في جدول األتعاب المعتمد لدى ال
مــن هــذه  )17(بحقهــا فــي تعــديل أتعابهــا المعتمــدة وفقــا للبنــد  شــرآةوتحــتفظ ال
 االتفاقية. 

  
  

واألتعـاب والتكـاليف   يتحمل العميـل جميـع المصـاريف والضـرائب      الرسوم األخرى:
فـي إدارة المحفظـة، باسـتثناء مـا يـنص       شـرآة والمطلوبات األخرى التي تتكبدها ال

. ويمكـن أن تشـمل الرسـوم    شرآةعليه بخالف ذلك جدول األتعاب المعتمدة لدى ال
تكاليف أو مصاريف أي حكـم أو تسـوية وغيرهـا مـن التكـاليف       (أ)األخرى ودون حصر 

تكاليف القانونية التـي تـدفع بخصـوص أي دعـوى أو إجـراء      والمصاريف بما في ذلك ال
جميــع الضــرائب المســتحقة أو   (ب)قضــائي فعلــي أو محتمــل يتعلــق بالمحفظــة،  

رســوم  (ج)الواجبــة الــدفع علــى األدوات الماليــة والــدخل المتعلــق بالمحفظــة،       
التسجيل والطوابع والوساطة وغيرها من الرسوم المستحقة الدفع على شراء وبيع 

جميع التكـاليف والمصـاريف األخـرى المعقولـة التـي تتكبـدها        (د) ألدوات المالية، وا
بخصوص المحفظة، بما في ذلك، دون حصر، رسوم الحفظ من البـاطن وأيـة    شرآةال

 رسوم قد تتوجب ألي وآيل. 
  
  

على أساس شـهري، وآـذلك فـي اليـوم الـذي يـتم        شرآةيسدد العميل لل الدفع:
لغًا يعادل جميـع الرسـوم والمصـاريف األخـرى الواجبـة الـدفع       فيه إقفال الحساب، مب

 شـرآة آما ذآر آنفًا والتي لم يتم حسمها من حساب المحفظـة. وتعتبـر ال   شرآةلل
مفوضة بموجب هذه االتفاقية بحسم تلك الرسـوم والمصـاريف شـهريًا مـن حسـاب      

ع المبـالغ  تفويضًا ال رجعة فيه بتحصيل جمي شرآةالمحفظة؛ ويفوض العميل آذلك ال
بموجب هذه االتفاقية من أي أمين حفظ أساسي أو أمـين   شرآةالمستحقة إلى ال

حفظ من الباطن. وتجمع آافة المبالغ المستحقة على العميل بحيث يؤخذ باالعتبـار  
أو أي  شـرآة أية ضرائب واجبة االقتطاع أو أية مبالغ أخرى مقتطعـة بحيـث تقـبض ال   

 بة لها. مستفيد آخر آامل المبالغ المتوج
  

  
تخضع جميـع الرسـوم واألتعـاب والمبـالغ األخـرى المسـتحقة الـدفع مـن          العمولة:

 
Where the Client's investments are to be held with a third party, the 
Company will enter into the Agreement with that third party in accordance 
with Article (89) of the Authorized Persons Regulations. 
 
9. Third Party Services 
Use of third party services.  The Company may, on such terms as it 
sees fit, arrange for any bank, broker, trust company, member firm of any 
securities exchange, or other financial institution, inside or outside the 
Kingdom of Saudi Arabia, to act as correspondent bank, broker or 
securities dealer and to provide custodian, safe-keeping or any other 
services in respect of cash or Investments in the Portfolio. 
 
Fees for third party services.  The Company will be charged fees for 
third party services which the Company will charge to the Client in 
addition to the Company's own charges and fees, unless otherwise 
provided in the Company's standard fee schedule. 
 
Special commission arrangements.  The Company is not entitled to 
enter into special commission arrangements.  A special commission 
arrangement is an arrangement where an investment manager receives 
goods or services in addition to trade execution services from an 
intermediary in return for the commission paid on transactions directed 
through that intermediary. However for the avoidance of doubt, the 
Company may receive a commission from a product provider in respect of 
any deals that the Company executes concerning that product provider's 
financial products. 
 
Limitation of liability for third party services.  The Company shall 
exercise reasonable professional care and apply the standards required 
under the Authorized Persons Regulations in the selection of third parties 
to render services in connection with any Investments and transactions 
therein.  The Client accepts that any third party firm or individual shall act 
as an independent contractor, not as an agent of the Company, and the 
Company shall not be liable or responsible for any act or omission by any 
such party nor shall the Company be responsible for any losses, damages, 
liabilities or expenses incurred by the Client arising from the failure of any 
such party to perform their functions correctly, accurately or within the 
customary or requisite time, or from the insolvency of any such party. 
 
10. Fees and Charges 
Fees.  For the services provided under this Agreement, the Company shall 
charge its standard fees as specified and communicated to the Client from 
time to time in the Company's Fee Schedule.  The Company reserves the 
right to amend its standard fees in accordance with Clause 17 of this 
Agreement. 
 
Other Charges.  The Client shall be responsible for all expenses, taxes, 
fees or other costs or liabilities incurred by the Company in connection 
with the management of the Portfolio, except as otherwise provided in the 
Company 's Fees Schedule.  Such other charges may include without 
limitation: (a) any judgment, settlement or other costs and expenses, 
including legal costs, incurred in connection with any actual or threatened 
action or proceedings relating to the Portfolio; (b) all taxes which may be 
due or payable on the Investments and the income attributable to the 
Portfolio; (c) registration and other fees, stamp duty, brokerage and other 
charges payable in respect of the acquisition and sale of Investments; and 
(d) all other costs and expenses reasonably incurred by the Company in 
connection with the Portfolio, including without limitation sub-custodian 
and agency fees. 
 
Payment.  The Client shall pay to the Company on a monthly basis, and 
also on the day upon which the Portfolio Account is closed, an amount 
equal to the total of all fees and other charges payable to the Company as 
aforesaid and not previously debited to the Portfolio Account. The 
Company is hereby authorized to debit the Portfolio Account monthly with 
the amount of all such fees and charges and the Client hereby irrevocably 
authorizes the Company to require payment by any custodian or sub-
custodian hereunder of all amounts due to the Company hereunder. All 
payments due from the Client shall be grossed up to take account of any 
withholding taxes or other deduction so that the Company or any other 
payee receives the gross amount due. 
 
Commission.  Fees, charges and any other amounts due hereunder from 
the Client to the Company and unpaid shall bear commission at the rate to 
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بموجــب هــذه االتفاقيــة، والتــي لــم تســدد، لعمولــة بنســبة يــتم   شــرآةالعميــل لل
 . شرآةتحديدها في جدول االتعاب الخاص بال

  

حجـز وإجـراء المقاصـة علـى أي مبلـغ يعـود للعميـل فـي          شرآةيحق لل المقاصة:
اب المحفظــة وعلــى جميــع األدوات الماليــة أو األصــول األخــرى الواقعــة ضــمن حســ

(بما في ذلك، دون حصر، المبالغ النقدية واألدوات المالية المتـوفرة   شرآةسيطرة ال
في حساب المحفظة) وذلك استيفاءًا ألية مبالغ مسـتحقة وواجبـة الـدفع مـن قبـل      

في أي وقت ومن  شرآةليه، يحق للبموجب هذه االتفاقية. وبناًء ع شرآةالعميل لل
حين آلخر، ودون الحاجة إلى الطلب من العميل أو إشعاره مسبقًا، أن تجمـع جميـع   
تلــك المبــالغ و/أو أن تبيــع تلــك األدوات الماليــة أو أيــة أشــياء أخــرى ذات قيمــة، وأن 
تســتعمل العائــدات لتســديد أيــة مبــالغ مســتحقة وواجبــة الــدفع مــن العميــل إلــى  

  . شرآةال
  
  

 المعلومات والمشورة االستثمارية  .11
مـن وقـت    شـرآة توفر ال المعلومات االستثمارية، البحث، المشورة والتوصية:

آلخــر لعمالئهــا بوجــه عــام، و/أو للعميــل بوجــه خــاص، معلومــات وبحــوث ومشــورة   
 ليست ملزمة بأن تقوم بذلك.  شرآةوتوصيات تتعلق باالستثمار، لكن ال

  

  
يع المعلومات والبحوث والمشورة والتوصيات التي توفرها إن جم إخالء المسؤولية:

إلى العمالء بوجه عام، و/أو للعميل بوجه خاص، يتم إعدادها مـن واسـتنادًا    شرآةال
أنها موثوقة، لكن دقـة تلـك المصـادر واالسـتنتاجات التـي       شرآةإلى مصادر تعتقد ال

تعكـس   شـرآة عـن ال  ليست مضمونة. آما أن أية بيانات تصـدر  شرآةتتوصل إليها ال
علـى نفسـها أي    شـرآة وتقديرها بتاريخ صدورها وال تأخـذ ال  شرآةفقط معلومات ال

التزام بتحديث أية معلومات أو مشورة سبق أن قدمتها للعميل. وعالوة علـى ذلـك،   
فــإن أيــة معلومــات أو مشــورة تقــدم إلــى العميــل يمكــن أن ال تأخــذ فــي الحســبان 

و أي مـن شـرآاتها التابعـة أو األطـراف الفـاعلين فـي       أ شرآةاألبحاث التي تجريها ال
السوق أو سـواهم والتـي قـد ال يـتم تقـديمها للعميـل بـذات تـاريخ وضـعها بتصـرف           

. آمـا أن آافـة المشـورات العامـة يمكـن أن ال تأخـذ فـي االعتبـار األهـداف          شرآةال
موجـب  ال تتحمل أي مسـؤولية ب  شرآةوالظروف الخاصة بالعميل. وبناء عليه، فإن ال

هــذه االتفاقيــة عــن أيــة معلومــات أو مشــورة أو توصــيات أو أبحــاث توفرهــا للعميــل. 
وبالتالي، فإن على العميل أن يجري بنفسه التحريات والتحليالت الالزمة لمثل تلـك  

 المعلومات قبل أن يتخذ أي قرار استثماري استنادًا إليها. 
  
  
  
  
  
  

تصــدر المنشــورات  :شــرآةأبحــاث نشــر واســتعمال أبحــاث واستشــارات ال 
للتوزيــع علــى نطــاق خــاص علــى  شــرآةوالتقــارير والمعلومــات االســتثمارية عــن ال

عمالئها وال يجوز إعادة نسخها أو توزيعها أو نشرها مـن قبـل العميـل ألي غـرض إال     
  . شرآةبتصريح خطي من ال

  

 
 سرية المعلومات  .12

لحسـاب العميـل   تعامل تفاصيل المحفظة والصفقات التي تـتم   سرية المعلومات:
بمقتضـى أي   (أ)على أساس سري، باستثناء حاالت اإلفصاح عـن تلـك المعلومـات    

اسـتجابة   (ج)بنـاًء ألمـر محكمـة، أو     (ب)قانون أو نظام أو الئحة سلوآية مطبقة، أو 
الستفســار مــن قبــل ســوق ماليــة أو أيــة ســلطة نظاميــة أو جهــة حكوميــة أخــرى  

الرسـمي مـع التأآيـد علـى أن تلـك       بخصوص معلومات تطلبهـا فـي سـياق عملهـا    
المعلومات لن تستخدم إال لألغراض المحددة وستعامل خالف ذلك بسـرية تامـة، أو   

للقيام بخدمة معينة للعميل بما في ذلك دون حصر تنفيذ أو تسوية أو ترتيب أية  (د)
 خدمات حفظ لصالح العميل. 

  
  
  

  

ل عالقة العميل بهـا إلـى   أن تفصح عن تفاصي شرآةيجوز لل اإلفصاح عن العالقة:
في إطار القيام بالخدمات االسـتثمارية المتفـق    شرآةأطراف أخرين تتعامل معهم ال

عليها نيابة عن العميل وذلك لالستخدام ألغراضهم الداخليـة وعلـى أسـاس سـري     
و/أو إذا آان ذلك متوجبًا، لتنفيذ الصفقات نيابة عن العميـل. ويـدرك العميـل أن مثـل     

  ت يمكن أن تصبح خاضعًة لإلفصاح بمقتضى أنظمة أي بلدان أخرى. تلك المعلوما
  
  

  
  
  

 المصالح الخاصة  .13
يقر العميل ويوافق علـى أنـه وأثنـاء القيـام بالخـدمات بموجـب هـذه         إقرار العميل:

be specified in the Company's Fee Schedule. 
 
Set-off.  The Company shall have a right to set-off over any amount 
standing to the credit of the Client in the Portfolio Account and over all 
Investments or other assets of the Client within the control of the 
Company (including without limitation cash or investments in the Portfolio 
Account), to the extent of amounts due and payable by the Client to the 
Company hereunder.  The Company may therefore at any time and from 
time to time, without making a demand for payment or otherwise giving 
prior notice to the Client, consolidate all such amounts and/or sell any 
such Investments or such other things of value and, in either case, apply 
the proceeds thereof to settle any and all amounts which are due and 
payable by the Client to the Company. 
 
11. Investment Information and Advice 
Investment information, research, advice and recommendations. 
The Company may from time to time make available to its clients 
generally, and/or the Client in particular, investment-related information, 
research, advice and recommendations, but the Company shall be under 
no obligation to do so. 
 
Disclaimer of liability.  All information, research, advice, or 
recommendations provided by the Company to clients generally or to the 
Client in particular are prepared from and based upon sources which the 
Company believes to be reliable, but the accuracy of such sources and the 
accuracy of the Company's inferences and conclusions drawn from there 
cannot be guaranteed. Any statements made by the Company reflect only 
the Company's information and judgment at the date given and the 
Company undertakes no obligation to update earlier information or advice, 
moreover, information or advice provided to the Client might not take 
account of research which is being carried out for the Company or the 
Company's affiliated companies, market makers or otherwise with a view 
to assisting its or their own trading activities, and might not be provided 
either before or at the same time as it is made available within the 
Company or to other parties.  All general advice might not take account of 
the particular goals and circumstances of the Client.  Accordingly, the 
Company accepts no responsibility or liability whatsoever under this 
Agreement for any information, advice, recommendations or research 
provided to the Client. The Client should therefore conduct his/her own 
investigation and analysis of any such information before taking any 
investment decision in reliance thereon. 
 
The Company's research and advice are proprietary information. 
Publications and reports containing investment information, research 
advice and recommendations are issued by the Company for private 
distribution to its clients and may not be reproduced, distributed or 
published by the Client for any purpose, except with the Company's 
written permission. 
 
12. Confidentiality 
Confidentiality.  Details of the Portfolio and transactions undertaken for 
the account of the Client in relation thereto shall be treated as 
confidential, except to the extent that information is disclosed (a) pursuant 
to any applicable law, regulation or code of conduct, or (b) by order of a 
court of law, or (c) in response to an inquiry by an exchange or any 
regulatory or other governmental authority concerning information 
reasonably required by them in the course of their official duties, and 
subject to assurances that such information will be used only for the 
purposes specified and will otherwise be kept confidential, or (d) to 
perform a particular service for the Client including but not limited to, 
executing, settling and arranging custody services. 
 
Disclosure of relationship.  The Company may disclose details of the 
Client's relationship with the Company to third parties with whom the 
Company deals in the performance of the agreed investment services on 
behalf of the Client, for their confidential and internal use and/or as a 
requirement of processing transactions on behalf of the Client. The Client 
understands that such information may then become subject to disclosure 
under the laws of other jurisdictions. 
 

 
 
 
13. Material Interests 
Client's acknowledgement. The Client acknowledges and agrees that, 
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(بمـا فـي ذلـك     شـرآة االتفاقية، يجوز أن يكون لألشخاص أو المؤسسـات التابعـة لل  
اآلخـرين) مصـالح    شـرآة والشـقيقة وعمـالء ال  دون حصر الفـروع والشـرآات التابعـة    

خاصة في أية صفقة أو استثمار موضوع أية تعليمات، وأن تلك المصالح، سواء آانت 
 جوهرية أم ال، سيتم اإلفصاح عنها إلى العميل خطيًا. 

  

  
  

وبعـد إشـعار العميـل     (أ) شـرآة دون المساس بما سبق، يجوز لل :شرآةحقوق ال
سـواًء آانـت جوهريـة أو غيـر جوهريـة أن تقـوم بتنفيـذ         خطيًا بوجود هكـذا مصـلحة،  

أو لواحد أو أآثر من األطراف ذات العالقـة بهـا    شرآةصفقات لحساب العميل يكون لل
 شـرآة مصلحًة جوهريـًة مباشـرًة أو غيـر مباشـرٍة فيهـا أو يكـون طـرٌف ذو عالقـٍة بال        

طــرٍف ذي أو ل شــرآةمعنـٌي بشــكل أساســٍي وجـوهرٍي بتنفيــذ الصــفقة أو يكـون لل   
تجـاه   شـرآة عالقة بهـا عالقـٌة بطـرف آخـر بصـورة قـد تشـكل تضـاربًا مـع واجبـات ال          

شراء أداٍة مالية من العميل أو بيع أداٍة ماليٍة لـه، مـن خـالل المحفظـة      (ب)العميل، 
العمـل   (ج)، شـرآة سواًء آأصـيٍل ولحسـابه الخـاص أو آوآيـٍل لطـرٍف ذي عالقـة بال      

، أو يعمـل  شـرآة بخصـوص صـفقة تكـون فيهـا ال     آوآيل للعميل من خالل المحفظـة 
االسـتثمار أو التصـرف نيابـًة     (د)آوآيٍل للطرف النظير فيهـا   شرآةطرٌف ذو عالقة بال

عن العميل فـي وحـدات مـن وحـدات األمانـة أو أنـواع أخـرى مـن بـرامج االسـتثمار           
ديم أو أحـد األطـراف ذات العالقـة بهـا بإدارتهـا أو بتقـ       شـرآة الجماعي التي تقـوم ال 

أو  شـرآة االستثمار نيابًة عـن العميـل فـي أوراق ماليـة تتعهـد ال      (هـ)المشورة له، 
أحد األطراف ذات العالقة بها بتغطية إصدارها أو بطرحها أو بإدارتها أو بترتيبهـا خـالل   

الحصول على أتعاب لقاء العمل  (و)فترة االثني عشر شهرًا السابقة أو قبل ذلك، أو 
 (ز)ر فـي صـفقة محـددة وأيضـًا لقـاء العمـل آوآيـٍل للعميـل، أو         آوآيٍل للطرف النظي

مرآـٌز مغطـًى أو مكشـوفًا     شـرآة تنفيذ أية صـفقة تتعلـق بـإداة ماليـة يكـون فيـه لل      
)Long or short position .(  
  
  

 
 شرآةمحدودية مسؤولية ال .14

أو أي من تابعيهـا وال أي   شرآةال تتحمل ال المسؤولية عن اإلهمال أو التقصير:
و من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من تابعيها أو أي من مسؤوليهما أو موظفيهما عض

أو وآالئهما أية مسؤولية تجاه العميل عن أية خسارة أو أضرار أو تكاليف أو مصـاريف  
أو التزامات مالية أخرى قد يتكبدها العميل (بما فيها الضـرائب)، إال إذا آانـت ناجمـة    

 قصير من هؤالء األشخاص المشار إليهم أعاله.بصورة مباشرة عن إهمال أو ت
  
  
  

أو أي مـن   شـرآة ال تتحمـل ال  استبعاد المسؤولية عن األضرار غير المباشرة:
تابعيها وال أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من تابعيها أو أي من مسـؤوليها  

شرة، بما فـي  أو موظفيها أو وآالئها أية مسؤولية تجاه العميل عن أية أضراٍر غير مبا
ذلك الفشل في تحقيق ربٍح أو منفعٍة أو فرصٍة استثماريٍة. وفي حالـة عـدم التنفيـذ    
أو التنفيذ المتأخر ألية تعليمات، فـإن األضـرار ستنحصـر فـي مقـدار المبلـغ المعنـي        
وبدءًا منذ تاريخ التعليمات. وتعتبـر الصـفقات قـد نفـذت فـي الوقـت المناسـب وفـي         

ت، مــا لــم يقــدم العميــل اعتراضــًا علــى التقريــر الشــهري   المجمــل طبقــًا للتعليمــا
 المعني. 

  

  
مــع عــدم المســاس بالنصــوص الســابقة مــن هــذه   إخــالء المســؤولية صــراحة:

ال تقدم أي  شرآةال (أ)االتفاقية، وتفاديًا للشك، يقر العميل صراحًة ويوافق على أن 
ــة فــي الم   ــة أي أداة مالي حفظــة وال تتحمــل  تعهــد أو ضــمان بالنســبة ألداء أو ربحي

ــٍة أو فــي قيمــة     شــرآةال ــة مســؤولية عــن أي انخفــاٍض فــي قيمــة أي أداٍة مالي أي
مخالفــًة اللتزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة وال   شــرآةوال تعتبــر ال (ب)المحفظــة، 

مسؤولًة تجاه العميل عن أية خسارٍة تنجم بصورًة مباشـرًة أو غيـر مباشـرًة عـن أي     
بما فيها، دون حصر، القضاء والقـدر، اإلجـراءات الحكوميـة،    من أحداث القوة القاهرة، 

الحــرب (ســواًء أعلنــت أم لــم تعلــن) العصــيان المــدني، التمــرد، الحظــر االقتصــادي، 
أنظمة السوق المالية، تعليق التداول، عدم القدرة على االتصـال مـع العـاملين فـي     

أيـة أجهـزة أخـرى    السوق المالية ألي سبٍب آان، تعطل أجهزة الحاسـوب اآللـي أو   
لدى الغير، النزاعات العمالية، معوقات توريد السلع أو المعدات، أو أي سبٍب أو ظرٍف 

أيـة مسـؤولية عـن مـالءة أو      شـرآة ال تتحمل ال (ج)، شرآةآخر خارٍج عن سيطرة ال
أداء أي بنــك َاخــر أو غرفــة مقاصــة أو وســيط أو دار وســاطة أو أمــين حفــظ أو طــرف  

أو عاملـٍة لـديها، آمـا هـو      شـرآة يـة جهـة أخـرى معينـة مـن ال     مؤتمن أو مقـاول أو أ 
سـتوفر للعميـل،    شـرآة أعـاله "خـدمات الغيـر"، لكـن ال     )9(منصوص عليه في البند 

ضـد أي مـن هـؤالء     شـرآة وبناًء لتقديرها المطلق، تلك الحقـوق التـي تتمتـع بهـا ال    
اجباتهـا  أن تعتمـد فـي أداء و   شـرآة يحـق لل  (د)األشخاص فيما يتعلـق بالمحفظـة،   

بموجب هذه االتفاقية على رأي وبيانات مستشارين خارجيين تختارهم بعنايٍة آبيرٍة 
أية مسؤوليٍة تجاه العميـل عـن أي نتـائج سـلبية      شرآةوبحسن نية، ولن تتحمل ال

مسؤولية تقديم المشورة للعميـل بخصـوص    شرآةال تتحمل ال (هـ)تنجم عن ذلك، 
و الزآاة، أو بخصوص التحقق من تطبيق أي نظام وضع العميل فيما يتعلق بالضريبة أ

أو الئحة أو معاهدة أو إجراء ضريبي على محفظة العميل، بل يتعين على العميل أن 
 يحصل على مثل تلك االستشارة المهنية بالشكل الذي يراه مناسبًا. 

  

in the course of performing services under this Agreement, the Company 
persons or entities related to the Company (including without limitation 
branches, subsidiaries, affiliates and other clients of the Company) may 
have a material interest in a transaction or investment that is or is likely to 
become the subject of an Instruction, and that such interests whether 
material or otherwise will be disclosed to the Client in writing. 
 
The Company's rights. Without limitation to the foregoing, the 
Company may,: (a) effect transactions for the account of the Client in 
which the Company or one or more of its related parties has directly or 
indirectly a material interest or where a related party of the Company 
effects the transaction as principal therein or in which the Company or a 
related party has a relationship with another party which may, in either 
case, involve a conflict with the Company's duty to the Client only after 
the Company notifies said Client in writing of such interest whether 
material or otherwise; (b) buy an investment from or sell an investment to 
the Client, via the Portfolio, as a principal on its own account or as an 
agent for a related party of the Company; (c) act as agent for the Client, 
via the Portfolio, in relation to a transaction in which the Company or a 
related party is also acting as an agent for the counterparty; (d) invest on 
behalf of the Client in or dispose of units in a unit trust or other form of 
collective investment scheme which is either operated or advised by the 
Company or one of its related parties; (e) invest on behalf of the Client in 
securities the issue or offer for sale of which was underwritten, managed 
or arranged by the Company or a related party during the preceding 
twelve months or earlier; (f) be remunerated for acting as an agent for the 
counterparty to the transaction as well as for acting as agent for the 
Client; or (g) effect any transaction relating to an Investment as to which 
the Company or one of its related parties has a long or short position in 
that Investment. 
 
14. Limitation of the Company's liability 
Liability for gross negligence or willful default only.  Neither the 
Company nor any affiliate of the Company, nor any of the Company's or 
its affiliates' respective directors, officers, employees or agents shall be 
liable to the Client for any loss, damages, costs, expenses or other 
liabilities (including taxation) suffered by the Client, unless such outcome 
is directly caused by such persons negligent action or omission. 
 
No liability for consequential damages.  Under no circumstances shall 
the Company or any affiliate of the Company, or any of the Company's or 
its affiliates' respective directors, officers, employees or agents; be liable 
to the Client for indirect or consequential losses, including any failure to 
realize any profit, advantage or opportunity.  In case of non-execution or 
belated execution of an Instruction, damages shall be limited to interest 
on the amount in question from the date of the instruction.  Transactions 
will be presumed to have been executed in a timely manner and in 
substantial accordance with all Instructions unless objection is made by 
the Client in response to the relevant monthly report. 
 
Express disclaimers.  Without prejudice to the forgoing provisions of 
this Agreement, and for the avoidance of doubt, the Client expressly 
acknowledges and agrees that: (a) the Company makes no representation 
or warranty as to the performance or profitability of any Investments in 
the Portfolio and the Company shall have no liability or responsibility for 
any decline in the value of an Investment or the Portfolio; (b) the 
Company shall not be in breach of its obligations under this Agreement 
and shall not be liable to the Client for any loss caused directly or 
indirectly by Force Majeure, including, without limitation, acts of God, acts 
of government, war (whether declared or undeclared), civil commotion, 
insurrection, embargo, exchange or market rulings, suspension or trading, 
inability to communicate with market makers for whatever reason, 
breakdown of the computer systems of third parties or other machine 
failure, labor disputes, impediments to the supply of goods or equipment, 
or any other cause or conditions beyond the control of the Company; (c) 
the Company shall not be responsible for the solvency or the due and 
proper performance of the obligations of any third party bank, clearing 
organization, broker, intermediary, custodian, trustee, contractor or other 
service provider appointed or employed by the Company in good faith 
hereunder, as provided in Clause 9 (Third Party Services) above, but the 
Company shall, at its discretion, make available to the Client such rights as 
the Company may have against any such persons in relation to the 
Portfolio; (d) the Company shall be entitled to rely, in the performance of 
its obligations hereunder, on the opinion and statements of third party 
professional advisors which it will select with reasonable care and instruct 
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غيـر  بقـدر مـا تكـون     شـرآة تنطبق قيود المسؤولية الواردة أعـاله علـى مسـؤولية ال   
  بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية.  شرآةمتعارضة مع التزامات ال

  
 

 التعويض  .15
عنـد الطلـب    شـرآة تعـويض ال حمايـة و  يتعهد العميـل ب  التزام العميل بالتعويض:

خسـارة  أو  وآـل مطالبـة   (سواًء قبل إنهاء العمل بهذه االتفاقية أو بعد ذلك) عن أية 
إجـراءات قضـائية أو تكـاليف أو مصـاريف، بمـا       التزامات أو الب أوماليٍة أو رسوم أو مط

بسـبب أي انتهـاك أو    شـرآة في ذلك األتعـاب القانونيـة التـي تتكبـدها أو تـدفعها ال     
نتيجـة لتأديتهـا   بتنفيـذ تعليماتـه أو    شرآةقيام ال إهمال من جانب العميل الناتج عن

هذه االتفاقية، بمـا فـي ذلـك،    بحسن نية اللتزاماتها وخدماتها المنصوص عليها في 
دون حصر، إبرام صفقات مع العميل أو لصالح العميل أو بسبب تنفيذها ألي تعليمات 
تتلقاها من العميل، والتي ال يلتـزم فيهـا العميـل أو طـرف نظيـر أو بنـك بالـدفع فـي         
الوقت المناسب، إال إذا آانت تلك التكاليف ناجمة عن إهمال فادح أو تقصـير متعمـد   

جانب الشخص المطالب بالتعويض. ولغرض التعويض آما ذآر، فإن اإلشارة إلـى  من 
وأي عضــو مجلــس إدارة أو مســؤول أو  شــرآةتتضــمن الشــرآات التابعــة لل شــرآةال

 أو لشرآة تابعة لها.  شرآةموظف أو وآيل لل
  
  
  
  
  

إلشـعار بالبـدء بـأي دعـوى أو      شـرآة فـور اسـتالم ال   إشعار الدعاوى والمطالب:
ضائي، أو احتمال بدء مثل هكذا دعوى أو إجراء، والذي يمكـن أن يسـفر عـن    اجراء ق

بارسـال إخطـار خطـي بـذلك      شـرآة التزام بالتعويض بموجب هذه االتفاقية، تقـوم ال 
بهذا اإلخطار ال يعفي العميل من التزامه بالتعويض  شرآةللعميل، إال أن عدم قيام ال

ميل فعليًا من جراء عدم تزويـده باإلخطـار.   بموجب هذه االتفاقية، إال بمقدار تضرر الع
وقبل إبرام أي اتفاقية أو تسوية يمكن أن تسفر عن التزام من قبل العميـل بتعـويض   

ستحصل على موافقـة العميـل الخطيـة علـى ذلـك،       شرآةآما ذآر، فإن ال شرآةال
  وهي موافقة ال يجوز للعميل االمتناع عن إعطائها دون أسباب وجيهة. 

  
  
  

 

 االتفاقية إنهاء  .16
فـي أي   شـرآة يمكن إلغاء هـذه االتفاقيـة مـن قبـل العميـل أو ال      اإلنهاء الطوعي:

 .  سار فوريًا وقت وألي سبب، وذلك بموجب إشعار خطي
  
  

إن إنهاء هذه االتفاقية ال يؤثر على تنفيذ أو إنهاء أية صفقات تم  األثر المستقبلي:
أعــاله، وال علــى حقــوق  )12(نــد البــدء بهــا وال علــى التزامــات الطــرفين بموجــب الب

ــة، والشــروط        ــذه االتفاقي ــاء ه ــاريخ إنه ــى ت ــا المســتحقة حت ــرفين والتزاماتهم الط
المنصــوص علــى بقائهــا ســارية المفعــول بعــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة. وعلــى وجــه    

، بحسـب مـا تـراه مناسـبًا، أن     شـرآة الخصوص، وبالرغم من إنهاء االتفاقية، يجوز لل
تمام أو إنهاء أيـة صـفقة بـدأت قبـل إنهـاء هـذه االتفاقيـة. ولكـن،         تتابع استكمال أو إ

بخصـوص تسـوية    )16(باستثناء ما هو منصـوص عليـه بخـالف ذلـك فـي هـذا البنـد        
بالبدء بأية صفقات أخرى نيابـة عـن    شرآةالحسابات وتحويل الموجودات، لن تقوم ال

 العميل بعد تاريخ إنهاء هذه االتفاقية. 
  

  
أن تتقاضـى جميـع الرسـوم واألتعـاب والمبـالغ       شـرآة يحق لل تسوية الحسابات:

األخرى المستحقة بمقتضى هذه االتفاقية حتى تاريخ إنهائها وأن تعوض عن جميـع  
الخسائر التي قد تلحق بها نتيجة تسوية االلتزامات القائمة والوفاء بها، وعن جميـع  

أن  شـرآة . ويحـق لل التكاليف والمصاريف التي تتكبـدها فـي معـرض إنهـاء االتفاقيـة     
تحسم من موجودات حساب المحفظة تلك المبالغ التـي تعتقـد أنهـا الزمـة لسـداد      
جميــع الرســوم واألتعــاب والمصــاريف األخــرى، وإذا لــزم األمــر، لهــا أن تبيــع األدوات  

 المالية لتغطية تلك المبالغ. 
  
  

قيـة  فـي أقـرب فرصـة ممكنـة بعـد إنهـاء االتفا       شـرآة تقـوم ال  تحويل الموجودات:
بتسليم العميل، أو أي طرف بناًء على طلب العميل، أو لورثة العميل، تبعًا للظـروف،  

، شـرآة جميع األموال النقدية واألدوات الماليـة ووثـائق الملكيـة التـي تحـتفظ بهـا ال      
مصحوبة بتقرير يبـين جميـع الصـفقات المنفـذة حتـى تـاريخ إنهـاء االتفاقيـة، ويقـوم          

كمال جميع الصفقات ويفوضها بتقـديم السـلف وصـرف    باست شرآةالعميل بتكليف ال
ملزمـة بتسـليم أيـة أدوات ماليـة أو      شـرآة ال تكـون ال  (أ)أية مبالغ الزمة، بشرط أن 

ال تكـون   (ب)وثائق ملكية إال بعد استالمها من الوسيط أو البائع أو المصدر المعني، 

in good faith and shall not be liable to the Client for any adverse effect of 
having relied thereon; (e) the Company is not responsible for advising the 
Client in respect of the tax position or affairs of the Client, or for 
investigating the application of any taxation law, regulation, treaty or 
practice to the Client or the Portfolio.  The Client must take such 
professional advice as it may consider fit. 
 
The above limitations on the Company's liability apply in so far as they are 
not inconsistent with the Company's obligations under the Capital Markets 
Law or Implementing Regulations. 
 
15. Indemnification 
Client's obligation to indemnify.  The Client shall protect and 
indemnify the Company on demand (whether before or after termination 
of this Agreement) against any and all liability, loss, damage, charge, 
demand, obligation, proceedings, claim, cost or expense, including legal 
fees, that the Company may suffer, pay or incur due to any infringement 
or omission on the part of the Client resulting from the Company’s 
execution of the Client’s instructions or as a result of or in connection with 
the performance by the Company in good faith of its obligations and 
services under this Agreement, including (without limitation) entering into 
any transaction with or for the Client, or acting upon any Instructions 
received from the Client, in respect of which the Client or any counterparty 
or bank do not make good and timely delivery or payment, except if such 
costs, etc., are attributable to the gross negligence or willful default or the 
person claiming indemnification. For the purpose of indemnification as 
aforesaid, references to the Company include the Company's affiliated 
companies and any director, officer, employee or agent of the Company or 
of an affiliated company. 
 
Notice of claims or demands.  Promptly after receipt by the Company 
of notice of the commencement of any action or proceeding or threatened 
action or proceeding in connection with any claim or demand that might 
give rise to the obligation of indemnity hereunder, the Company shall give 
written notice thereof to the Client, provided that the failure to give such 
notice shall not relieve the Client of the obligation of indemnity hereunder, 
except to the extent that the Client is actually prejudiced by such failure to 
give notice.  Prior to entering into any agreement or settlement which 
would result in an obligation of the Client to indemnify the Company as 
aforesaid, the Company shall obtain the written consent of the Client, 
which shall not be unreasonably withheld. 
 
16. Termination 
Termination at will.  This Agreement may be cancelled by the Client or 
the Company at any time and for any reason, by written notice with 
immediate effect. 
 
Future effect.  Termination of this Agreement shall be without prejudice 
to the execution or completion of transactions already initiated, to the 
Parties' obligations under Clause (12) Disclosure above, to the Parties' 
rights and obligations accrued up to the date of termination, and to 
provisions hereof which are expressed to survive termination.  In 
particular, notwithstanding such termination, the Company may (as it sees 
fit) direct the completion, perfection or closing out of any transaction 
initiated before termination.  However, except as otherwise provided in 
this Clause (16) in connection with settlement of accounts and transfers of 
assets, the Company shall not after the date of termination initiate any 
further transactions on the Client's behalf. 
 
Settlement of accounts.  The Company shall be entitled to receive all 
fees and other sums due under this Agreement to the date of termination 
and to be compensated for all losses necessarily realized in settling or 
concluding outstanding obligations, and all costs and expenses incurred in 
effecting termination, and the Company is hereby authorized to deduct 
from the assets in the Portfolio Account such amounts as it believes 
necessary to pay all outstanding fees and other charges and, if necessary, 
to sell Investments to satisfy any such amount. 
 
Transfer of assets.  As soon as practicable after the date of termination 
the Company shall deliver to the Client or to the order of the Client or to 
the successors in interest of the Client, as appropriate, all cash, 
Investments and documents of title held by the Company, accompanied by 
an account of all transactions carried out up to the date of termination, 
and the Client assigns the Company to be the authorized agent to 
complete all such transactions and authorizes the Company to make 
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سـداد جميـع المبـالغ    ملزمة بتسليم أية أدوات مالية ووثائق ملكيـة إال بعـد    شرآةال
، بمـا فـي ذلـك دون حصـر، جميـع التكـاليف       شرآةالمستحقة والواجبة الدفع إلى ال

ال تكــون  (ج)فــي إقفــال حســاب المحفظــة، و  شــرآةوالمصــاريف التــي تتكبــدها ال
ملزمة بأن تقيد لحساب العميل عائـدات بيـع أي أداة ماليـة قبـل اسـتالمها       شرآةال

قد ال يكـون ممكنـًا تحويـل الموجـودات المحفوظـة       (د)من الوسيط أو البائع المعني، 
في حساب جماعي باسم طرف ما، إال من خالل البيـع ومـن ثـم تحويـل متحصـالت      

  البيع مطروحًا منها تكاليف العملية. 
  
  
  
  
  
  

 عدم اإلعفاء والتعديل والتعويض  .17
إن عـدم ممارسـة أي طـرف ألي مـن حقوقـه أو تـأخره فـي ذلـك ال          عدم اإلعفـاء: 

إعفاًء لذلك الطرف من التزاماته. آما أن الممارسـة الفرديـة أو الجزئيـة لـذلك      يشكل
الحق لن تعيق ممارسة الحق مرة أخرى وال ممارسة أي سـلطة أو امتيـاز آخـر. وال    
يعتبر أي إعفاء أو موافقة من قبل أي طرف ساري المفعول إال إذا آان خطيًا وبشـرط  

 ض المحدد الذي منح بشأنه. أن ينطبق ذلك فقط على الحق و/أو الغر
  

  
تعديل أحكام وشـروط هـذه االتفاقيـة و/أو جدولـة الرسـوم       شرآةيمكن لل التعديل:

و/أو االتفاقية (االتفاقيات) اإللحاقية التي تتم بموجب هـذه االتفاقيـة وذلـك بموجـب     
إشعار خطي توجهه إلى العميل توضح فيه التغييرات المزمـع إجراؤهـا. وتعتبـر هـذه     

) يومــًا مــن تــاريخ إرســال 15رات ســارية المفعــول بعــد مــرور خمســة عشــر (التغييــ
اإلشعار إلى العميـل، علمـًا بـأن أي تعـديل لـن يـؤثر علـى أيـة أوامـر أو تعليمـات أو           

 صفقات قائمة أو على أية حقوق سبق منحها أو التزامات سبق التعهد بها. 
  

  
طًال أو غير قابل للتنفيذ مـن  إذا أصبح أي نص أو شرط من هذه االتفاقية با البطالن:

قبل أي محكمة أو جهة نظامية أو هيئة نظامية داخليـة، فـإن هـذا الـبطالن أو عـدم      
قابلية التنفيذ سينطبق فقط على ذلك النص أو الشرط، دون أن يؤثر ذلك على بقية 
النصوص والشروط، وستنفذ االتفاقية وآأنها لم تشتمل على ذلـك الـنص أو الشـرط    

 في األصل. 
  
  

  

إن الحقوق والتعويضات المترتبة ألي مـن أطـراف هـذه االتفاقيـة ليسـت      التعويض: 
  حصرية وال تنفي أية حقوق أو تعويضات أخرى يمنحها النظام. 

  
  

 االتصاالت  .18
إن أية إشعارات أو اتصاالت وفقا لهذه االتفاقيـة (عـدا التعليمـات التـي      اإلشعارات:

أعـاله) يجـب    )4و ( )3( دينتناولها في البنـ والتي تم  شرآةتصدر من العميل إلى ال
أن تكون خطية وأن تسلم إما بالبريد أو بواسطة شرآة بريديـة متخصصـة أو باليـد أو    
بالفاآس أو بوسـيلة إلكترونيـة وأن توجـه إلـى الطـرف المرسـل إليـه علـى العنـوان          
المبين فـي  طلـب فـتح الحسـاب وتعتبـر سـارية المفعـول حـال وصـولها إلـى ذلـك            

 وان.  العن

  
أية مراسالت تردهـا مـن أطـراف ثـالثين للعميـل، وأيـة        شرآةترسل ال المراسالت:

إلى العميل، بمـا فـي ذلـك التقـارير الشـهرية، علـى        شرآةمراسالت روتينية من ال
عنوان العميل البريدي أو إلى أي عنـوان آخـر يحـدده العميـل الحقـًا بموجـب إشـعار        

 خطي. 

  
أيـة أضـرار قـد تـنجم عـن الخـدمات        شـرآة مـل ال ال تتح األخطاء فـي االتصـاالت:  

البريدية أو البرقية أو وسائل االتصال األخرى، خصوصَا ما ينتج عن خسارة أو تـأخر أو  
قـد تصـرفت    شـرآة سوء فهم أو تحريف أو تكـرار اإلرسـال، ولكـن بشـرط أال تكـون ال     

  بإهمال في هذا الصدد.  
  

 
 القانون واالختصاص القضائي  .19

تخضع هـذه االتفاقيـة وتفسـر وفقـَا لألنظمـة المعمـول بهـا فـي          القانون المعتمد:
 المملكة العربية السعودية.  

  

يسعى الطرفـان إلـى حـل أي نـزاع ينشـأ بسـبب أو فيمـا يتعلـق بهـذه           النزاعات:
االتفاقية والمسائل المنصوص عليها فيها، بالطرق الوديـة. وفـي حالـة تعـذر تسـوية      

من هذه االتفاقية من  )16(من إشعار يوجه طبقا للبند النزاع وديًا، خالل ثالثين يومًا 
وإلى أي من الطرفين، يوافق الطرفان على إحالة النـزاع إلـى لجنـة تسـوية نزاعـات      

 األوراق المالية بالمملكة العربية السعودية. 

advances and expend such monies as may be required, provided that: (a) 
the Company shall not be obligated to deliver any Investments or 
documents of title until they are delivered by the relevant broker, vendor 
or issuer; (b) the Company shall not be obligated to deliver any 
Investments and documents of title unless and until all amounts due and 
payable to the Company have been settled, including without limitation 
reimbursement for all costs and expenses incurred by the Company in 
closing out the Portfolio Account; and (c) the Company shall not be 
obligated to account to the Client for the sale proceeds of any Investment 
until the Company has received such proceeds from the relevant broker or 
vendor; and (d) it may not be possible to transfer Investments held in a 
collective account of in the name of a nominee, except by means of sale 
followed by transfer of the proceeds less any transaction costs. 
 
17. Waiver/ Amendment/ Remedies 
Waiver.  Neither a failure to exercise or a delay by either party in 
exercising any right will operate to waive such party's obligation(s) thereof 
nor will any single or partial exercise of any such right preclude any 
further exercise thereof nor the exercise of any other right power or 
privilege. Any waiver given or consent granted by any party shall be 
effective only if given in writing and then only in relation to the specific 
right and or purpose for which it was given. 
 
Amendment.  The Company may amend the terms and conditions of the 
Agreement and/or the fee Schedule and/or any supplementary 
agreement(s) made hereunder by sending to the Client a written notice 
describing the relevant changes.  Such changes will become effective after 
the expiration of fifteen (15) days from the date the notice is sent to the 
Client.  No amendment shall affect any outstanding orders, instruction(s) 
or transactions or any legal rights or obligations which may already have 
been granted or undertaken. 
 
Invalidity.  If any provision or condition of this Agreement shall be held 
to be invalid or unenforceable by any court or regulatory or self-regulatory 
agency or body, such invalidity or unenforceability shall attach only to 
such provision or condition.  The validity of the remaining provisions shall 
not be affected thereby and this Agreement shall be carried out as if any 
such invalid or unenforceable provision or condition was not contained 
herein. 
 
Remedies.  The rights and remedies of the parties in connection with this 
Agreement are not exclusive of any other rights or remedies provided by 
law. 
 
18. Communications 
Notices.  Notice and other communications pursuant to this Agreement 
(other than Instructions from the Client to the Company, which are 
discussed in Clauses (3) and (4) above) shall be in writing and delivered 
either by mail, by courier or hand delivery or by fax or electronic media 
and shall be addressed to the parties in conformity with the contact 
information shown in the first page of the application for opening an 
account, and shall be effective upon receipt at such address. 
 
Correspondence.  Any correspondence sent to the Client by third parties 
and received by the Company and any routine correspondence from the 
Company to the Client, including monthly reports, shall be mailed by the 
Company to the Client at the mailing address first shown above or at such 
address as the Client may subsequently instruct by written notice. 
 
Errors of communication.  Damages resulting from the use of the 
postal services, telegraph and other means of communication, especially 
from loss, delay, misunderstanding, mutilation or double dispatch are to 
be borne by the Client, provided that the Company has not acted with 
negligence.  In case of litigation, the burden of proof is borne by the 
Client. 
 
19. Law and Jurisdiction 
Governing law.  This Agreement shall be governed and construed in 
accordance with the laws applicable in the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
Disputes.  The parties will seek to resolve any dispute arising out of or in 
connection with this Agreement and the matters contemplated herein 
amicably.  In the event that a dispute cannot be settled amicably within 
thirty days of notice been given pursuant to Section 16 herein by and to 
any party, the parties hereby agree that such dispute shall be settled by 
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يمكن تحرير هذه االتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية. وفي حالة  اللغة المعتمدة:
ي اختالف في المعنى بين النصين، يكـون الـنص العربـي هـو الـذي يعتـد بـه        وجود أ

  والمرجع الحاسم.
  

  

 إقرارات العميل  .20
يقر العميل بأنـه اطلـع علـى هـذه االتفاقيـة وفهـم محتوياتهـا         فهم هذه االتفاقية:

وأعطي الفرصة لتوجيـه األسـئلة بخصوصـها، ويوافـق العميـل علـى أن تحكـم هـذه         
  . شرآةالاالتفاقية عالقته ب

  
  

 المعلومات عن العميل: 
بشأن العميل ووضعه المـالي،   شرآةإن جميع التفاصيل المقدمة من العميل إلى ال

آما هو مبين في نموذج طلب فتح الحساب المرفـق وغيـره، هـي معلومـات آاملـة      
 ودقيقة وصحيحة وليست مضللة بأي شكل وستبقى آذلك. 

  
  

يقـر ويضـمن العميـل، إذا آـان شخصـية       التفويض الـالزم للعمـالء (الشـرآات):   
اعتبارية، بأنه قد حصل على جميع الموافقات واتخذ آافة اإلجـراءات (بمـا فـي ذلـك     
اإلجــراءات المطلوبــة بموجــب مســتندات التأســيس) لتفويضــه بالــدخول فــي هــذه   

 االتفاقية وأداء االلتزامات المترتبة عليه بمقتضاها. 
  
  
  

لـك للعميـل (وسـتبقى آـذلك طالمـا بقيـت       إن المحفظة هي م ملكية المحفظة:
هذه االتفاقية سارية المفعـول) خاليـة مـن أي رهونـات أو رسـوم أو حقـوق خيـار أو        
أعباء مالية أو حقوق للغير أيا آانت، باستثناء مـا ينشـأ بنتيجـة الصـفقات التـي تـتم       

 بمقتضى هذه االتفاقية. 
  
  
  

ر من شخص، فإن آـل واحـد   إذا آان العميل يتألف من أآث المسؤولية المشترآة:
من هؤالء األشخاص سيعتبر مسؤوًال بالتضامن عن الوفاء بالتزامات العميل المترتبـة  

  عليه بموجب هذه االتفاقية. 
 
  

ال يجوز للعميل طوال فترة  :(إدارة محافظ  العمالء) اإلدارة الحصرية للمحفظة
ت المتعلقــة بتنفيــذ الصــفقا شــرآةهــذه االتفاقيــة تفــويض أي شــخص آخــر غيــر ال 

بالمحفظة (المحافظ) أو األدوات المالية المعنيـة بهـذه االتفاقيـة، وال بالتعامـل بهـذه      
  . شرآةاألدوات المالية إال بموافقة خطية مسبقة من ال

  
  
  

 اإلفصاح عن المخاطر  .21
أطلعتـه علـى األخطـار المصـاحبة      شـرآة يقر العميل بأن ال المخاطر االستثمارية:

واألدوات الماليـة و/أو المتـاجرة فيهـا، بمـا فـي ذلـك األوراق        لالستثمار فـي األوراق 
المالية العالمية والمحلية واألدوات المالية األخرى، بما فيها مخاطر الصرف األجنبـي  

 واحتمال خسارة رأسماله بالكامل، وأنه فهم هذه المخاطر. 

  
  

لتـي قـد   يـدرك العميـل بـأن بعـض األدوات الماليـة ا      عدم ضمان األدوات الماليـة: 
تكون موضوع هذه االتفاقية بشكل آامـل أو جزئـي هـي أدوات ماليـة غيـر مضـمونة       

 وليست مؤمنة وأنها قد تتعرض للخسارة. 
  
  
  

يقر العميـل ويـدرك بـأن بعـض األدوات الماليـة يمكـن أن تخضـع         المخاطر األخرى:
 والتقييم.  لقيود معينة آالمدة وإمكانية الخروج والبيع واالسترداد والتسييل والتحويل

  
  
  
  
  

  
  

يؤآد العميل بأنه قرأ وفهم الشروط واألحكام السابقة ووافق على االلتزام بها ويؤآدأن 
  المعلومات التي دونها سليمة ودقيقة.

the Committee for the Resolution of Securities Disputes in the Kingdom of 
Saudi Arabia. 
 
Governing language.  This Agreement may be executed in both the 
English and Arabic languages. In case of any difference in meaning 
between the English and Arabic texts, the Arabic text shall prevail. 
 
 
20. Client Representations 
Understanding of this Agreement.  The Client acknowledges having 
read and understood this Agreement and having been given the 
opportunity to ask questions relating hereto, and Client agrees that this 
Agreement will govern the Client's relationship with the Company. 
 
 
Client information.  All details given by the Client to the Company in 
relation to the Client and the Client's financial position, in the annexed 
Account Opening Form and otherwise, are and will remain complete, 
accurate and not misleading in any material respect. 
 
 
Corporate authorizations.  Any Client being a legal entity, represents 
and warrants that it has obtained all necessary consents and taken all 
necessary action (including any action required under its constitutive 
documents) to authorize it to enter into this Agreement and to perform its 
obligations hereunder. 
 
 
Beneficial ownership.  The Portfolio is and shall during the continuance 
of this Agreement remain beneficially owned by the Client free from all 
liens, charges, options, encumbrances and third party rights whatsoever, 
other than those arising as a result of transactions entered into pursuant 
to this Agreement. 
 
 
Joint liability.  If the Client comprises more than one individual person, 
each of such persons shall be jointly and severally liable for the obligations 
of the Client hereunder. 
 
 
Exclusive management of the Portfolio (Discretionary Portfolio 
Management).  The Client shall not during the term of this Agreement 
authorize anyone person other than the Company to execute transactions 
relating to any Portfolio(s) or Investment(s) as contemplated herein, or 
otherwise to deal with such investments, except with the prior written 
consent of the Company. 
 
 
21. Risk Disclosure 
Investment risks.  The Client acknowledges that the Company has 
made Client aware of and the Client understands the risks inherent in 
investing and/or trading in international securities and other investments, 
including in local and international securities and other investments, 
including foreign exchange risks and possible loss of principal. 
 
 
Investments not guaranteed.  The Client understands that certain 
Investments which may form the subject of this Agreement in whole or in 
part are not guaranteed or insured and that any such Investments are 
subject to loss. 
 
 

Other risks.  The Client acknowledges and understands that certain 
Investments may be subject to restrictive conditions as to tenor, exit, sale, 
redemption, liquidity, conversion and valuation. 
 
 
 
 
 
 
 

The Client acknowledges reading and understanding the above rules and 
conditions and has agreed to abide by them and that the information 
provided are true and accurate. 
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 Appendix: Internet Transaction Terms  االنترنتشروط وأحكام التعامل عبر ملحق :
and Conditions 

  

  تعريفات .1
تلـك المصـطلحات   ل لمصطلحات المستخدمة في هذا الملحـق نفـس المعنـى   تحمل ا
 فـي هـذا الملحـق   المصـطلحات الـواردة    آما تعني  اتفاقية فتح الحساب.في  ةالوارد
  أيضا:

  

التعليمات: تعني أي طلب أو تعليمات صادرة لنا والتـي يـتم تنفيـذها مـن      - أ
 نترنت باستخدام رقم سري.خالل خدمة التعامل عبر اال

  

مــن األرقــام و/أو الحــروف، والمعتمــد   شــرآةاســم المســتخدم: يحتــوي  - ب
بواسطتكم ليـتم اسـتخدامه مـع الرمـز السـري للوصـول إلـى خدمـة         
 التعامل عبر االنترنت أو تنفيذ تعليمات من حيث التعامل عبر االنترنت.

  

لصـادرة لكـم عـن    من األرقام و/أو الحروف  ا مجموعةرمز التفعيل: يحتوي  - ت
مــن خــالل  أو رســالة قصــيرة طريــق البريــد اإللكترونــي الخــاص بكــم 

والمستخدم في عملية التسجيل وهـو رمـز يسـتخدم    ، الهاتف النقال
ــدء       ــل الب ــت قب ــر االنترن ــل عب ــة التعام ــي خدم ــل تســجيلكم ف لتفعي

  باستخدام الخدمة. 
  

لطالــب للخــدمات ا )للعميــل( " أنكــم ،أنــك ،لكــم ،أنــتم، لــك ،أنــت تشـير عبــارة " 
  بموجب هذه االتفاقية. 

  

  
  ).الشرآة( بخيت االستثمارية وشرآة أصول " الى لنا، أننا، نحنتشير عبارة "

  
  

 التزاماتكم األمنية .2
  

 أنكم توافقون على االلتزام بالشروط وأية إجراءات أمنية واردة فيها. - أ
  

يجب عليكم حفـظ اسـم المسـتخدم و رمـز التفعيـل والرمـز السـري فـي          - ب
ان آمــن وسـري فــي آافــة األوقـات واتخــاذ الخطـوات التــي تحــول دون    مكـ 

 االستخدام غير المفوض للرقم السري.
  

  

 الدخول إلى خدمة التعامل عبر االنترنت .3
  

بـرقم حسـابكم    تزويـدنا  ميسـتلزم علـيك   شـرآة عند فـتح حسـاب فـي ال    - أ
أننا لن نقبل ولـن نحـول أي مبلـغ مـن أو      ونتقر مالبنكي الخاص. آما أنك

 بموجب هذه الفقرة. مأي حساب أخر غير الحساب المحدد من قبلكلى إ
  

سوف نزودآم بمعلومـات بشـأن الطـرق التـي تخـولكم اسـتخدام خدمـة         - ب
التعامــل عبــر االنترنــت. وإنكــم تتفهمــون وتقــرون وتوافقــون علــى جميــع   
المخاطر المتصلة بخدمة التعامل عبر االنترنت، بما في ذلك خطر اإلخالل 

وخطر تدخل طرف ثالث وغيرهـا مـن المخـاطر المتعلقـة      بسرية العمليات
 باألمان.

  

يجب أن يتم إدخال رمز التفعيل قبل البدء باستخدام خدمـة التعامـل عبـر     - ت
ــدآم اإللكترونــي الخــاص،     ــر بري ــه عب ــدآم ب ــذي ســيتم تزوي االنترنــت وال
ويستخدم في المرة األولى فقـط قبـل الـدخول إلـى خدمـة التعامـل عبـر        

دام خدمة التعامل عبر االنترنت، يجـب أن يوجـد بحـوزتكم    ستخإلاالنترنت.
أجهــزة وبــرامج حاســب آلــي ذات مواصــفات تــوازي أو تفــوق المواصــفات  
النموذجية التي نحددها لكم. وإننا نحتفظ بحقنا بتعديل هـذه المواصـفات   
من وقت َالخر، دون أن نكون مسؤولين عن أية تكاليف إضـافية قـد تترتـب    

نائكم لمزيد مـن األجهـزة أو البـرامج الضـرورية لتـأمين      عليكم من جراء اقت
  المواصفات المطلوبة.   

  
 تنفيذ تعليماتكم .4

  
  

إنكم تطلبـون منـا وتفوضـوننا باالعتمـاد علـى آافـة التعليمـات التـي يبـدو           - أ
ظاهرها أنها تعليمات صحيحة مفوضة منكم بحسـاباتكم أو شـؤونكم آمـا    

دفعناها أو تكبـدناها وفقـًا ألي   تفوضونا بأن نقيد على حساباتكم أي مبالغ 
 تعليمات.

  

سوف نقبل التعليمات فقط إذا آانت مقدمة عن طريق خدمة التعامل عبـر   - ب
االنترنت باستخدام الرمز السري المخصص ولن نقوم بأي تحقيـق إضـافي   

 للتأآد من صحة تلك التعليمات.
  

1- Definitions 
Terms used in this Appendix shall have the same meaning given to those 
terms in the Account Opening Agreement and, in addition, in this 
Appendix: 
 

A- Orders: refers to either requests or instructions received by us that 
are processed via Internet Transaction Service using a Password. 
 

B- Username: a combination of letters and/or numbers created by you 
and used in conjunction with your password to access and place 
orders from the Internet Transaction Services. 
 

C- Activation Code: a combination of letters and/or numbers, that will 
be sent to your personal email or SMS, registered with us, to 
activate your initial registration process prior to make use of the 
Internet Transaction Services. 

 
 
 
 

The terms "you" or "your" refer to the (Client) ordering services under 
the Agreement. 

 
The terms "we" or "our" or "us" refer to the (Company). 
 
 
 

2- Your Security Liabilities 
 
 

A- You agree to all listed conditions, and to any security measures 
issued by us. 
 

B- You must keep your Activation Code, your Username, and your 
Password in a secured place at all times and uses all possible 
measures to avoid any unauthorised access. 

 
 

3- Access Internet Transaction Services 
 

A- When opening an account with us, you must provide us with your 
personal bank account number. You acknowledge that we do not 
accept or transfer any amount from or to an account other than 
the account specified by you in accordance with this Clause.  
 

B- We will provide you with the information needed to access the 
Internet Transaction Services only after you read, understand, and 
agree to all risks associated with using internet services, including 
risks of secured information disclosure, risks of a third party 
intrusion violation, and any other related risks. 
 
 

C- Activation Code must be entered prior to using the Internet 
Transaction Services, which will be sent to your email and applied 
only once during the registration process. To be able to utilise the 
Internet Transaction Services, you must have a computer, internet 
access, and updated Software with the minimum specifications 
consigned to you. We reserve the right to amend these 
specifications at any time without being predisposed upon any 
probable costs to you as a result of purchasing extra equipments 
or software designed to indemnify required standards 

  
 
 
 

4- Executing Your Orders 
 

A- You request and authorise us to certify all instructions to be 
accurate, created and authorised by you, and to charge your 
account any related amounts in accordance to your instructions. 
 
 

B- We will acknowledge any orders delivered only via Internet 
Transaction Services used by explicit Password, and we will not 
employ any further measurements to ensure orders authenticity. 
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ا بمـا  إنكم توافقون على أنه يمكننا التصرف بموجب أية تعليمات صـادرة لنـ   - ت
في ذلك خصم األموال من حساباتكم حتى ولو آانت هذه التعليمـات غيـر   
مفوضة منكم إال أن مسئوليتكم عن المعامالت أو التعليمات غير المفوضـة  

 ) أدناه.5من قبلكم سوف تكون محددة وفقًا لما هو وارد بالمادة (
 

  

املـة قيمـة   يحق لنا االمتناع عن تنفيذ أيـة تعليمـات مـثًال إذا تجـاوزت المع     - ث
معينة أو حدًا آخر أو إذا علمنا أو ساورنا الشك في وجـود انتهـاك للضـوابط    
األمنية، وسوف نـبلغكم بأيـة تغييـرات تطـرأ علـى هـذه الحـدود مـن وقـت          

 آلخر.
  

إننــا غيــر مســؤولين عــن أي إخفــاق مــن قبــل أي طــرف ثالــث تحتفظــون   - ج
أو أي تـأخير أو  بحسابات لديه أو أي طرف ثالث عهد إليـه تنفيـذ تعليماتنـا    

 إهمال من هذا الطرف عند تنفيذ التعليمات مهما آانت األسباب.

  
يحق لنا إيقاف أية خدمة مقدمة لكم بموجب خدمة التعامل عبـر االنترنـت    - ح

بدون إشعار وذلك عنـدما نعتقـد أو نـرى أن مـن الضـروري أو المستحسـن       
  إجراء ذلك.

ذ أو تـأخير تنفيـذ أيـة    سوف نبذل الجهود المناسـبة لتعـديل أو إيقـاف تنفيـ     - خ
تعليمات عند طلبكم منـا ذلـك إال أننـا غيـر مسـؤولين عـن أي فشـل فـي         
تنفيذ هذا الطلب. وإنكم تدرآون وتوافقون علـى أننـا لـن نكـون مسـؤولين      
عن أية خسائر، مصاريف أو أضرار قد تلحق بكـم بسـبب عـدم تمكننـا مـن      

ملون أية مصـاريف قـد   تنفيذ تعليمات تعديل أو إيقاف التنفيذ. آما أنكم تتح
تنتج عن محاولتنـا تنفيـذ تعليمـات تعـديل أو إيقـاف التنفيـذ حتـى ولـو لـم          

  نتمكن من القيام بذلك. 
يجــب علــيكم التأآــد مــن دقــة واآتمــال آافــة التعليمــات ولــن نتحمــل أي   -  د

 مسؤولية خالفًا لذلك.
  

قـد  لن تكون التعليمات المنفذة دائمًا متزامنة مع التعليمـات الصـادرة لنـا ف    -  ذ
تحتاج بعض التعليمات وقتـًا للتنفيـذ وعلـى وجـه الخصـوص هنالـك فتـرات        
معينة قد يتم خاللها إيقاف خدمة التعامل عبر االنترنت ألغراض الصـيانة أو  
ألسـباب أخــرى (يمكــنكم الحصـول علــى مزيــد مـن المعلومــات عــن هــذه    

  الناحية من خالل صفحات المساعدة في خدمة التعامل عبر االنترنت).
  

  
 سؤوليتكم تجاه التعليمات غير المفوضةم .5

  
أنكم مسؤولين عن الخسائر (بما في ذلك مبلـغ أي معاملـة منفـذة) آمـا      - أ

أنكم مسؤولين عن نتائج اإلهمال الـذي يشـمل عـدم مراعـاتكم ألي مـن      
 واجباتكم األمنية المشار إليها في هذه االتفاقية.

 
  

ا عن جميع األضـرار  إنكم مسؤولين عن حمايتنا من جميع األخطار وتعويضن - ب
التي قد تنجم عن خدمة التعامل عبر االنترنـت، ال سـيما فـي حالـة خطـأ      
اإلرسال، سوء الفهم، انتحـال الشخصـية أو إعطـاء تعليمـات بطريقـة غيـر       

 مشروعة أو احتيالية من قبل الغير. 
  

بمجرد إبالغكم لنا بأي وصول غير مفوض لخدمة التعامـل عبـر االنترنـت أو     - ت
مفوضة أو إبالغكـم لنـا بـأنكم تشـتبهون بـأن هنالـك شخصـًا         تعليمات غير

يعلم رمزآم السري فلن تكونوا مسؤولين عـن أيـة معـامالت غيـر مفوضـة      
يتم تنفيذها بعد منحنا الوقـت المناسـب والكـافي إليقـاف خدمـة التعامـل       

  عبر االنترنت بما يتعلق بحساباتكم.
  
  

  

 التزاماتنا تجاهكم .6
  

األضرار الناجمة فقط عـن أخطائنـا الجسـيمة    نكون مسؤولين تجاهكم عن  - أ
 أو إهمالنا الفادح بشأن تعليماتكم. 

  

لن نكون مسؤولين تجاهكم أو تجاه أي شـخص أو شـرآة أخـرى عـن أيـة       - ب
أضرار مهما آان نوعها ناجمة عن استعمالكم، أو عدم إمكانيتكم استعمال 

لتـأخير أو  خدمة التعامل عبر االنترنت، بما في ذلك أيـة أضـرار تنشـأ عـن ا    
  التقطع في تأدية الخدمات.

إنكم توافقون على أننـا غيـر مسـؤولين عـن أيـة معلومـات أو تقـارير تتـوفر          - ت
إليكم عبر خدمة التعامل عبر االنترنت، والصادرة عن طرف ثالث. ولن نكون 
مسؤولين عن أيـة أضـرار قـد تلحـق بكـم مـن جـراء اعتمـادآم علـى تلـك           

  المعلومات أو التقارير. 
أو بـرامج أو مسـتندات   جهاز وافقون على أننا غير مسؤولين عن أية إنكم ت - ث

المستخدم ذات العالقة والمنتجة من قبل أي طرف آخـر لالسـتخدام فـي    
أي وقت فيما يتعلق بخدمة التعامل عبر االنترنت ما لم يتم االتفاق معكـم  
تحديدًا على خالف ذلك، آما لن نكون مسؤولين عن أية أضـرار قـد تلحـق    

مـن خـالل خدمـة التعامـل عبـر االنترنـت، عنـدما تكـون هـذه األضـرار           بكم 
  ناجمة آليًا أو جزئيًا عن الغير.

لن نكون مسؤولين تجاهكم عن أية خسارة تتكبدونها نتيجة ألي حادثة أو  - ج

C- You concur that we will execute any submitted orders (plus 
deducting any amounts from your accounts) even if such 
instructions are not authorised by you.  However, your 
responsibility on the Unauthorised Orders will be limited according 
to article five (5). 
 

D- We have the right to deny executing any orders such as exceeding 
certain amounts or other limits, or if we suspect that there is any 
security violations; and we will notify you about any amendments 
related to this restrictions from time to time. 
 

E- We are not liable towards any failure committed by any third party 
that hold your accounts –or- any third party executing our orders –
or- any delay or negligence resulting from these third parties when 
executing your orders. 
 

F- We have the right to terminate any offered Internet Transaction 
Services without any earlier notification when we deem or presume 
that it is necessary. 
 

G- We will apply our maximum effort to amend, stop, or delay any 
orders when you request such actions, however, we will not be 
held responsible nor liable for any failure to perform such actions. 
Moreover, you are aware and agree that you and only you will be 
liable for any possible losses, or expenses caused by our attempt 
to perform such actions, even if we were unable to execute your 
orders. 
 
 

H- You must be accurate and complete all details of your instructions 
and we will not be liable for any consequences. 
 

I- Not always your orders will be executed within the time frame you 
have requested, as some orders may require extra time; 
specifically during the implementation of our Internet Transaction 
Services maintenance or for other reasons (You can read more 
about this matter on The "Help Pages" available on the Internet 
Service Manual). 

 
 

5- Your Responsibility Towards Unauthorized Orders 
 

A- You are liable for any losses (including amounts of any performed 
transactions) plus you are liable for any consequences that may 
result because of your negligence to your security obligations that 
are indicated in this Agreement. 
 

B- You are responsible to protect us from all risks and compensate us 
due to any harm which may result from using the Internet 
Transaction Services mainly in false transmission, 
misapprehension, identity fabrication, or orders placed by illegal 
manner by others. 
 

C- Once you notify us of any unauthorised access of the Internet 
Transaction Services, or unauthorized orders, or any suspicions of 
other parties having access to your credentials; you will not be 
liable for any unauthorised transactions executed after such 
notification within reasonable time to terminate the access to your 
account using the Internet Transaction Services. 

 
 
 

6- Our Responsibility Towards You 
 

A- We will only be liable for damages, resulting from your instructions, 
if such damages are caused by our significant mistakes or gross 
negligence. 

B- We will not be responsible for any damages occurred to you, any 
other individuals, or any other corporations as a result of your 
usage, or your inability to use the Internet Transaction Services 
due to any delays or cutoffs with your Internet service. 
 

C- You agree that we are not responsible for any information or 
reports provided to you on the Internet Transaction Services by 
third parties. Plus we are not liable for any subsequent losses you 
may suffer by acting upon these information or reports. 
 

D- You agree that we are not liable for any harmful consequences of 
using third party's equipment, programs, and user documents that 
are related to using the Internet Transaction Services, unless we 
agree otherwise.  In addition, we will not be liable for any damages 
as a result of damages caused, partially or entirely, by others. 
 
 

E- We will not be liable for any losses resulting from any accident or 
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ظرف خـارج عـن إرادتنـا والتـي قـد تـؤدي لعـدم تـوفر خدمـة التعامـل عبـر            
، وهـذا يشـمل دون حصـر  أي    ؤقتبشكل دائم أو م  االنترنت آليًا أو جزئيًا

 أو األعطال الفنيةمن انقطاع االتصاالت أو التيار الكهربائي أو االضطرابات أو 
  جهة حكومية أو جهة تنظيمية. إذا آان انقطاع الخدمة مطلوب من

  

  
  

 سجالت التعامل عبر شبكة االنترنت وشروط التعامل .7
  

بخدمــة التعامــل عبــر تعتبــر ســجالتنا دلــيًال علــى تعــامالتكم فيمــا يتعلــق  - أ
 االنترنت ما لم يتبين أنها خاطئة.

  

أنكم توافقون على عـدم االعتـراض علـى قبـول سـجالتنا آبينـة فـي أيـة          - ب
ــة أو ألنهــا صــادرة مــن      ــر خطي ــر أصــلية أو غي إجــراءات قضــائية لكونهــا غي

 الحاسب اآللي.
أنكـم توافقــون علــى االلتــزام بأيــة شــروط وأحكــام عائــدة أليــة منتجــات أو   - ت

ت جديدة أو حالية أو أية تعديالت قد تطرأ عليها لدى موافقتكم علـى  خدما
 تلك الشروط واألحكام من خالل خدمة التعامل عبر شبكة االنترنت.

 
  

عند إصدارآم تعليمات لنا وطلبكم تنفيذ معاملة من خـالل خدمـة التعامـل     - ث
وأحكـام التعامـل عبـر االنترنـت      عبر شبكة االنترنت فسـوف تطبـق شـروط   

اإلضافة للشروط واألحكام الحالية المتعلقة بتعاملكم معنا سـواء مـا   ب هذه
يتعلق بحسابات أو منتجـات معينـة أو بصـفة عامـة حتـى فـي حـال عـدم         
توقيعكم على تلك الشروط واألحكام وفي حال وجود أية اختالفات فسيتم 

  .شروط وأحكام التعامل عبر االنترنتتطبيق 

  
 تراخيص وتشفير البرامج .8

  
بإمكــانكم اســتخدام خدمــة التعامــل عبــر االنترنــت إال إذا آانــت  لــن يكــون - أ

البــرامج المســتخدمة مــن قــبلكم مســتوفية للحــد األدنــى مــن التشــفير  
ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مـن صـفحات   

 (المساعدة) الواردة ضمن خدمة التعامل عبر شبكة االنترنت.
  

بشروط الترخيص أو االتفاقيـات المماثلـة التـي     أنكم توافقون على االلتزام - ب
تحكم استخدام أي برامج مستخدمة لتمكينكم من االستفادة مـن خدمـة   
التعامــل عبــر االنترنــت وفــي حــال عــدم مــوافقتكم علــى تلــك الشــروط أو 

  االتفاقيات فيجب عليكم عدم استخدام خدمة التعامل عبر االنترنت.
  
  

 المعلومات الخاصة بكم .9
  

جة لتمرير معلومـات إلـى بنـوك ومؤسسـات ماليـة أخـرى بهـدف        عند الحا - أ
تنفيذ تعليماتكم أو إذا رأينا أن ذلك ضروريًا أو مطلوبًا لتوفير خدمـة التعامـل   
عبر شبكة االنترنت فإنكم تفوضونا بنقل وتخـزين المعلومـات الخاصـة بكـم     
وحساباتكم وتزويد األطـراف األخـرى بهـذه المعلومـات، وفـي آـل األحـوال        

ــه معلومــات عــنكم أو عــن     ســو ــا ل ــا أو ألي طــرف آخــر نقلن ف يســمح لن
حساباتكم باإلفصاح عن هذه المعلومات إذا اضـطررنا قانونيـًا لـذلك (سـواء     
وفقًا ألنظمة المملكـة العربيـة السـعودية أو أي بلـد آخـر نقلـت إليـه هـذه         

  المعلومات).
  

 الشروط اإلضافية، تعديل وإنهاء .10
  

ن خدمة التعامل عبر االنترنت فقد نقـدمها  عندما نطرح خدمات جديدة ضم - أ
إضافية والتي سيتم إبالغكم بها من وقت آلخر وفًقا لهـذه   وأحكام شروطب

 االتفاقية.
  

بموجب إشعار لكـم ال تقـل مدتـه عـن      هذا الملحقيحق لنا تعديل شروط  - ب
يومًا أو فترة أقل حسب الضرورة بهدف التشغيل الفعال لخدمة التعامل  30

 ت.عبر االنترن

  
فـي أي وقـت وألي سـبب عــن    يحـق ألي مـن الطـرفين إنهـاء هـذا العقـد        - ت

 طريق إشعار خطي سار فوريًا.
  

يحق لنا تعليق الخدمة مؤقتًا دون الرجوع للعميل في الحاالت التـي نراهـا    - ث
  ضرورية.

  
  
  
  
  

any external force or event which is outside of our control and 
which leads to a temporary or permanent cutoff of the Internet 
Transaction Services (whether entirely or partially), including 
without limitation, failures related to electricity or 
telecommunication, instability, any general technical failures, or 
where cutoff is required by a government or regulatory body. 

 
 
 
 

7- Internet Transaction Service Records & Transaction 
Conditions 

A- Our records are the evidence of your Internet Transaction Service 
usage, given that it is accurate and not proven void. 
 
 

B- You agree not to refuse our records as evidence on any legal 
issues for any reasons of being unoriginal, not written, or being 
computer generated. 
 

C- You agree that you will be bound by any terms and conditions 
relating to any new or existing products and services and any 
amendments thereto when you accept such terms and conditions 
via Internet Transaction Service.  
 

D-  When you submit and request any orders to be executed via 
Internet Service; these Internet Transaction Terms & Conditions 
along with other terms and conditions related to your account or 
products you have subscribed even if not signed by you, will be 
enforced, and in case of any discrepancies these Internet 
Transaction Terms & Conditions will be applied. 

 
 
 

8- Licenses & Software Encryptions 
 

A- You will not be able to use the Internet Transaction Services unless 
the programs you use contain the minimum level of encryption. 
You can learn more about this subject matter on the "Help Pages" 
available on the Internet Service Manual. 
 

B- You agree to comply with all applicable licenses or agreements 
related to the usage of any programs required for the Internet 
Transactions Services.  If you disagree to any of these licenses or 
agreements, you must not use the Internet Transaction Services. 

 
 
 
 

9- Your Personal Data 
 

A- When it is required to provide information to banks and other 
financial institutions for the purpose of processing your 
instructions, or if we believe it is necessary to provide your 
information to facilitate your access to the Internet Transactions 
Services; you authorise us to share your personal and account 
information to other related parties.  These related parties and us 
are permitted to disclose that information once required by law (In 
accordance to laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia 
and/or any other countries where data was transmitted). 

 
 

10- Additional Conditions (Amendments & Suspensions) 
 

A- When we offer new services related to the Internet Transaction 
Services we might present them by additional terms and conditions 
and you will be notified with such terms and conditions from time 
to time. 
 

B- We have the right to amend the terms and conditions of this 
Appendix by a notification not less than 30 days, or, if necessary, a 
lesser period of time, depending on the time needed to operate the 
service sufficiently. 
 

C- Both parties have the right to terminate this agreement at any time 
and for any reason, by written notice with immediate effect. 
 

D- We have the right to suspend the Internet Transaction Services 
temporarily without a prior notification to you under conditions we 
deem mandatory. 

 
 
 
 
 



V1.2 ‐ 7.5.2015  - 23 -

 الوآالة، اإلشعارات  .11
  

قد نعين في بعـض األوقـات وآـيًال أو أآثـر لتقـديم آـل أو جـزء مـن خدمـة           - أ
تعامل عبر االنترنت وبالتالي فإن اإلشـارة بصـيغة المتحـدث مثـل (نحـن،      ال

 إننا، لنا) تشمل هؤالء الوآالء.
 

يحق تقديم آافة المذآرات واإلشـعارات المرسـلة منـا لكـم بموجـب هـذه        - ب
التعـديالت المتعلقـة بشـروط وأحكـام التعامـل عبـر       الشروط (بما في ذلك 

التعامل عبـر شـبكة االنترنـت وتعتبـر      ) خطيًا أو آليًا بواسطة خدمةاالنترنت
 آافة المذآرات واإلشعارات بأنها استلمت من قبلكم:

فــي حــال اإلرســال بالبريــد المســجل، علــى آخــر عنــوان تــم  •
  قبلكم. تزويدنا به من

ــر شــبكة       • ــل عب ــة التعام ــال اإلرســال بواســطة خدم ــي ح ف
 االنترنت.

  
  

ورغبـتم  نترنـت  حساب باستخدام خدمة التعامل عبـر اال الفتح تم في حال  - ت
خدمة التعامل  غيرتعليمات عن طريق وسيلة أخرى الفي ارسال  بعد ذلك

مـن   حقـق آـي يـتم الت   الشرآةلموقع  شخصياعبر االنترنت، يجب الحضور 
  التوقيع.

  
  
  

 

11- Agencies, Notices 
 

A- We may assign one agent or more to provide our Internet 
Transaction Service, thus the terms (We, Our, Us) do include all 
our agents. 
 
 

B- We reserve the right to present all notices (including amendments 
of these Internet Transaction Terms & Conditions) in writing or 
electronically through Osool & Bakheet Investment Company's 
Internet Services and they will be considered received by you: 
• When they are sent by Registered Mail on the latest PO Box 

address you provided. 
• When they are sent by Osool & Bakheet Investment 

Company's Internet Services. 
 
 
 

C- If you open your account using the Internet Transaction Services 
and subsequently wish to send Instructions using a medium other 
than the Internet Transaction Services, you must first attend in 
person to our premises so that we may verify your signature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
        

EXECUTION التوقيع  

This signature block only needs to be completed if the Agreement is to be 
signed physically. There is no need for physical signature if the Agreement is to 
be accepted using Internet Transaction Services. However, if you open your 
account using the Internet Transaction Services and subsequently wish to send 
instructions using a medium other than the Internet Transaction Services, you 
must first attend in person to our premises so that we may verify your 
signature.  

مربع التوقيع مخصص هنا للتوقيع بداخله في حال تم التوقيع على هذه االتفاقية يدويًا.
أما إذا قام العميل بفتح الحساب من خالل خدمة التعامل عبر االنترنت فإنه ليس هناك 

. باإلضافة الى ذلك، في حال تم فتح الحساب باستخدام خدمة ضرورة للتوقيع في المربع
التعامل عبر االنترنت ورغبتم بعد ذلك في ارسال التعليمات عن طريق وسيلة أخرى غير 

ليتم التحقق من  الشرآةالنترنت، يجب الحضور شخصيا لموقع خدمة التعامل عبر ا
  التوقيع.

SIGNATURE BLOCK: TO BE USED FOR PHYSICAL SIGNING ONLY  

In witness whereof this Agreement has been signed in two counterparts, one 
retained by each party, as of the date first written here above. 

 مربع التوقيع: يستخدم فقط في حال تم التوقيع يدويًا

تين واستلم آل طرف نسخة منها، إثباتًا لما تقدم، تم تحرير هذه االتفاقية من نسخ 
  .في التاريخ المدون أعاله

 

 Osool & Bakheet Investment Company  بخيت االستثمارية شرآة أصول و Client  العميل

 Name  االسم  Name االسم

     

     

  
 Signature التوقيع  Signature التوقيع
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 Signature Form  نموذج توقيع
    

 Account Holder's Name   اسم صاحب الحساب

    
 .Account No        رقم الحساب

    

 Signature   التوقيع

    

 Signature   التوقيع

  
 For OBIC Use Only  ة فقطشرآالستعمال ال

  
  

    

  اسم موظف
  العمليات

 BFD Staff Name موظف توقيع  
  العمليات

 BFD Staff 
Signature 

      

  اسم موظف
  المطابقة

 CLD Staff Name موظف توقيع  
  المطابقة

 CLD Staff 
Signature 

      

  اسم موظف
  عالقات ألعمالء

 MKD Staff Name موظف توقيع  
  عالقات ألعمالء

 MKD Staff 
Signature 

  
  
  

  

  




