
Alistithmar Capital

إتفاقية فتح وتشغيل حساب إستثماري و وثيقة
ا�حكام و الشروط العامة

Investment Account Opening Agreement and
General Terms and Conditions

رقم الحساب
Account No.

الـعـمـلـــة
Currency





شركة مرخصة من هيئة السوق المالية
ترخيص رقم  37 - 11156

www.icap.com.sa
 800  124  8282



Place of Birth (Country)

Nationality

Are you the benefi ciary owner* of the account?

If No, please specify the details 

Beneficiary Owner Name: 

Relationship:

*Beneficial owner  – refers to the natural person(s) who ultimately own(s) 
or control(s) the funds of the clients or on whose behalf a transaction or 
activity is being conducted. It also incorporates those persons who 
exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

@

Yes No

National ID

Yes No Specify

Home Phone:

1

Do you have another nationality?

Alistithmar Capital

Issuing Authority:

District:

ً
Do you want to receive the notifications and periodic 
reports electronically?

,If yes ,please specify the email address:

Yes No

Building No.:

Street Name:                                                          City:                    

:رقم المبنى
المدينة:أسم الشارع:

 Zip Code:District: :الحي



Are you a politically exposed person* (PEP)?

Yes No

* *

Do you have other sources of income/wealth?

Business Real Estate Pension Inheritance

Yes No

If YES, please specify total annual amount (SAR): 

Additional Salary

Risk Tolerance:

2

Alist ithmar Capital

Branch:

Politically Exposed Person (PEP) PEPs refers to any of the following categories: 
1. Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions domestical-
ly or in a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, 
senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned 
corporations, and important political party officials.
 2. Persons who are or have been entrusted with a prominent function by a regional or 
international organization as members of senior management, including directors, deputy 
directors and members of the board or equivalent functions.
 The PEPs definition covers the family members or relatives of the individuals, and does 
not cover the middle ranking or more junior individuals in the foregoing categories.

ا�شخاص السياسيون ممثلو المخاطر، يقصد به أيًا من الفئات التالية:
 ١. ا شخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة محليًا أو في دولة أجنبية،

 كرؤساء الدول أو الحكومات، السياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي
 المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات

أو المؤسسات المملوكة للدولة، ومسؤولو ا حزاب السياسية الهامين
 ٢.ا شخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة إقليمية أو دولية
كأعضاء ا¦دارة العليا من مديرين ونواب المديرين وأعضاء المجلس أو المناصب التي تعادلها

 كما يشمل أفراد عائالت هؤالء ا شخاص أو ا شخاص المقربين منهم. وال ينطبق هذا التعريف
على ا فراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل من الفئات المذكورة أعاله

.

.

.
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For Internal Use Only

Alistithmar Capital

Expiry Date:

Mobile Number:

PO Box:

Document Number:

E-mail Address:

Name:

Relationship:

Saudi ID /Iqama No:

Date of Issue: 

Telephone Number:

City:

ZIP Code:

Document place of Issue:

Date of Issue:

Legal Guardian Information

Name:

Relationship: 

Saudi ID /Iqama No: 

Date of Issue: 

Telephone Number:

City:

ZIP Code:

Reference Person Information

Reference person for Blind or illiterate

If the applicant is illiterate or blind, 
a reference person is needed:

Expiry Date:

Mobile Number:

PO Box:

E-mail Address:

3

جهة ا�صدار :

جهة ا�صدار :

Issuing Authority:

Issuing Authority:

Alistithmar Capital

مكان اصدار الصك :

اذا كان طالب فتح الحساب أميًا أو كفيفًا

هــل ترغــب بالحصــول علــى أي مــن الخدمــات عــن طريــق الهاتــف 
أو الخدمات االلكترونية لتشغيل الحساب االستثماري ؟

ذات  واالجــراءات  العميــل  علــى  التعــرف  وبيانــات  والشــروط  ا�حــكام  قــرأت  بأننــي  أقــر 
العالقــة الخاصــة بفتــح الحســاب االســتثماري علــى صاحــب الحســاب، وهو/هــي علــى 

علم باالجراءات والوثائق الالزمة ويتحمل جميع المسؤوليات المترتبة على ذلك.

شخص معرف للعميل الكفيف أو ا�مي

توقيع الشخص المعرف/ أحد موظفي االستثمار كابيتال

مصادقة مسؤول المطابقة وااللتزام

ــوى  ــم محت ــم وعل ــأنه فه ــر بـ ــل يق ــان العمي ــم" ف ــة ب "نع ــة االجاب ــي حال ف
االقرار ذو العالقة بذلك تحت المادة ٤٠ من هذه االتفاقية.

نعم

رقم الصك :

ال

Do you want to use any services provided by telephone or 

electronic services for operating the investment account?

Signature of Reference person/ Alistithmar Capital staff

Compliance officer Approval

I hereby certify that I read the terms & conditions, know your customer requirements and 
related procedures for the investment account holder, and that he/she is aware of the 
procedures and needed documents and carry all the responsibilities of the account opening.

In case the answer is “Yes, the client confirms that he/she understood 
the related representation under clause 40 from this agreement.

Yes

No
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Home Phone:

Home Fax:

Alistithmar Capital

:Issuing Authorityجهة ا�صدار :

:Issuing Authorityجهة ا�صدار :

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

5

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

Alistithmar Capital
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Home Phone:

Home Fax:

Alistithmar Capital

:Issuing Authorityجهة ا�صدار :

:Issuing Authorityجهة ا�صدار :

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

5

معلومات مالك أو مالكي الشركة (المفوضون بالتوقيع)

Alistithmar Capital



Investment Information

Kindly indicate where the following should be forwarded

What are the preffered Investment Assets?

Current Portfolio Details

Remarks

For Internal Use Only

Investment Experience: Limited

High

Good

Medium

Extensive

LowRisk Tolerance:

How much of your capital will you invest?

less than %25

For how long do you intend to invest?

less than 1YR 1-2YRS 2-5YRS Over 5 YRS

General Investment Objectives: Protect Capital

Balanced

Customer

Certificates:

Dividends/ other income:

Sale Proceeds:

Denominated in Saudi Riyals

Denominated in other Foreign Currencies

Please Specify:

Shares:

I, the Undersigned, hereby acknowledge that all the information

provided in this application is true and reliable.

According to the information disclosed by the customer in this form,

the Customer classification will be:

Signature:

Customer Classification:

Date:

Individual Customer Execution-Only Customer Counter-party

/ /

Debit Instruments:

Foreign Currencies:

Deposits:

Trade Finance:

Investment Funds:

Commodities:

Option Contracts:

Real Estate:

VALUE

Custodian

Income

Growth

%50-%25 %50-%75 Over %75  %٢٥

//

Others

٥٥

 % % - ٢٥٥٠ % % - ٧٥% ٥٠٧٥

8

Alistithmar Capital

7

In case of more than one partner, please attach additional sheet

covering the above information

Full Name

Contact Person Information

Home Country Address for Non-Saudi

Custodian Information

Financial Information

/
/

/
/

Issue Date:

Expiry Date:

Nationality:

Office Phone:

Office Fax:

Mobile No.:

Email:

Mail Address: P.O.Box:

Street:

P.O.Box:

State/District:

Mobile No.:

Fax No.:

Additional Information:

Name:

Correspondence Address:

P.O.Box:

Account Name:

Account Number:

City: ZIP Code: Country:

City: ZIP Code:

Country

Phone No.:

E-Mail Address:

/

/

/

/

City: ZIP Code:

Major Landmark:

١٠٠٠

١٠٠٠
٣٠٠٠٥٠٠٠ - ٥٠٠٠

٢٠٠٠ - ١٠٠٠٣٠٠٠ - ٢٠٠٠

Approximate Annual Income (SR 1000)

Name of The Bank you Deal With:

Branch:

Account Number at the Bank:

Business Volume with your Bank:

less than 1,000 2,000-1,000 2,000-3,000

5,000-3,000 Over 5,000

Alistithmar Capital

:Issuing Authorityجهة ا�صدار :

جهة ا�صدار :

اسم البنك الذي تتعامل معه :

رقم حسابك لدى البنك :
حجم التعامل مع البنك :

Issuing Authority:
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مقفلة(       مساهمة  )شركة  والوساطة  المالية  لألوراق  اإلستثمار  شركة   )2
)االستثمار كابيتال( وعنوانها الرئيسي ص.ب 6888 الرياض 11452    المملكة 
بموجب  المالية  االوراق  أعمال  بممارسة  لها  مرخص  السعودية  العربية 
ترخيص رقم )37-11156( صادر من هيئة السوق المالية ويشار إليها فيما يلي 

.» الشركة   « بكلمة 

1. مــقـدمــة
بموجبها  العميل  سيفوض  التي  والشروط  األحكام  اإلتفاقية  هذه  تضبط 
الشركة . وتوافق بموجبها الشركة مع مراعاة البندين ) 9 ( و ) 38 ( من هذه 
والقيام  بالعميل  الخاص  اإلستثماري  الحساب  وتشغيل  فتح  على  اإلتفاقية 
نيابة عن العميل وبموجب تعليماته بإنجاز صفقات الشراء والبيع لألسهم 
المحلية و/ أو الدولية و/أو السندات و/أو وحدات الصناديق االستثمارية المحلية 
من  وغيرها  الثمينة  المعادن  و/أو  العمالت  و/أو  الصكوك  أو  و/  الدولية  و/أو 
أساس  على  تكون  وقد   ( مستقبلية  أو  فورية  عقود  خالل  من  وذلك  السلع 
”الصفقات “(وكذلك قيام  إليها فيما يلي بعبارة  ) ويشار   ) الخيار  أو  الهامش 
أو  لديها  العميل  أصول  حفظ  خالل  الحفظ  أمين  خدمات  بتقديم  الشركة 

بذلك. ثالث  طرف  قيام  ترتيب 

يوافق العميل ويقر إقراراً غير مشروط على أنه إذا تم تقديم وكالة شرعية إلى 
الشركة تخول وكيال عاديا خاصا ينوب في تشغيل الحساب اإلستثماري نيابة 
تم  أنه  تعتقد  تجعلها  معقولة  أسباب  للشركة  يكون  والتي  العميل  عن 
توقيعها حسب األصول من قبل العميل أو نيابة عنه، عندئذ يكون للشركة 
الشركة  تتلقى  أن  إلى  الشرعية  الوكالة  تلك  على  االعتماد  في  التام  الحق 
العميل  يوافق  كما  نظاميًا.  لها  إلغائه  حول  العميل  من  خطيًا  إشعاراً 
ألي  فوضه  من  أو  وكيله  استخدام  عن  الناجمة  المسؤولية  كامل  ويتحمل 
الهامشة،  الصفقات  المتاحة للعميل بما في ذلك  التسهيالت  / جميع  من 
إن وجدت، بما في ذلك أي تجاوزات في أي من/ جميع الحسابات التي يحتفظ 
بها لدى الشركة والتي قد تنتج عن أي/ جميع التعليمات الشفوية أو الكتابية 
التفاويض  أو  الوكاالت  بموجب  المفوض  أو  الوكيل  من  للشركة  المقدمة 
الدولية  أو  و/  المحلية  األسهم  بيع  أو  و/  لشراء  أعاله  المذكورة  التعليمات  أو 
أو  و/  الدولية  /أو  و  المحلية  االستثمارية  الصناديق  وحدات  و/أو  السندات  و/أو 

. السلع  الثمينة وغيرها من  المعادن  العمالت و/أو  الصكوك و/أو 

او  التعامل  في  الحق  له  تتيح  االتفاقية  هذه  بان  علم  على  العميل  ان  كما 
االشتراك في اي من منتجات الشركة وبدون حصر الي منتج او خدمة شريطة 
على  العميل  توقيع  بعد  التعامل  هذا  على  بالموافقة  الشركة  تقوم  ان 
في  الواردة  والشروط  االحكام  تطبق  وسوف   . بالمنتج  الخاصة  االتفاقية 
وجود  وعند  االتفاقية.  هذة  في  والشروط  االحكام  الى  إضافة  المنتج  اتفاقية 
الواردة  والشروط  االحكام  علــى  االعتماد  يتم  والشروط  االحكام  في  تضارب 

المنتج. اتفاقية  في 

يبدأ العمل بهذه االتفاقية حال توقيع العميل عليها ويمكن الحصول على 
نسخة منها.

2) Alistithmar for Financial Securities and Brokerage Company (Closed Joint 
Stock Company) (ALISTITHMAR CAPITAL), with the head office address: 
P.O. Box 6888, Riyadh 11452, Kingdom of Saudi Arabia, duly licensed to 
conduct securities business by  virtue of license No. 11156-37, issued by 
the Capital Market Authority, here in after referred to as the “Company”

1.Introduction
This Agreement sets out the terms and conditions under which the Customer 
authorizes the Company to act on his behalf. Pursuant to the provisions 
of Clauses (9) and (38) of this Agreement, the Company agrees to open 
and operate the Customer’s investment account on behalf of the Customer 
and upon his instructions to process with transactions of purchase and 
sale of local and/or international investment stocks and/or bonds and/or 
units of local and/or international investment funds and/or instruments 
and/or currency and/or precious metals and other commodities, through 
spot or forward contracts or the immediate future (on a margin or option 
basis) (hereinafter referred to as “Transaction”). Under this Agreement, the 
Company shall also provide custodian services of Customer assets directly 
or through arrangement with a third party.

The Customer unconditionally agrees and acknowledges that in the event of 
submittal of a power of attorney to the Company authorizing an attorney-
in-fact to represent the Customer in operating the investment account 
on behalf of the Customer and the Company has reasonable grounds to 
believe that such a power of attorney was duly signed by or on behalf 
of the customer, the company shall have the right to rely fully on that 
power of attorney until the Company receives a written notice from the 
Customer to the effect of official termination of that power of Attorney. 
The Customer also agrees and assumes full responsibility resulting from the 
use of his agent, or designated representative of any irregularities in any/all 
of the accounts that the Customer maintains with the Company, which may 
result from any/all oral or written instructions submitted to the Company 
by the agent or designated representative under the above-mentioned 
power of attorney, letters of authorization or instructions for the purchase 
and/or sale of local and/or international stocks and/or bonds and/or local 
and/or international units of investment funds and/or instruments and/or 
currency and/or precious metals and other commodities.

Whereas the Client (Customer) is aware that this Agreement entitles him to 
the right to subscribe (if it is agreed by the company) to any of Company’s 
other services, without limitation, provided that there shall be signed 
separate agreements, henceforth referred to as Business Agreements, 
each of which shall separately be connected with each service. Where 
as this Agreement and the Business Agreements shall be deemed terms 
of reference in the governance of such Agreements to the extent that in 
conflict between this Agreements and the Business Agreement, the subject 
matter of the Business Agreement shall prevail.

These Terms of Business will take effect once the agreement is signed by 
the customer. The customer may request a copy of the agreement

9
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2.Components of the Agreement
This Agreement consists of (41) clauses. All documents and annexes to 
this Agreement and other documents that have been named or implicitly 
referred to shall form an integral and complimentary part of this agreement 
and shall be construed, interpreted and implemented on this basis.

The terms of Business will be subject to the Capital Market Law, and the 
rules made hereunder 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 these Terms and Conditions and any 
applicable laws and regulations, the latter shall prevail.

3. Services
The services to be offered by the Company pursuant to this agreement, 
subject always to the Customer’s classification and the terms and condition 
hereof, shall be as follows: (a) Administration: to open and administer an 
Investment Account for the Customer; (b) Execution: to effect transactions 
in securities (Investments) for the account of the customer, in accordance 
to 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)Custody: providing safe 
custody for investments and/or arranging safe custody with third parties

If the Customer is classified as an Execution-Only Customer, Company 
will only deal as the Customer’s Agent in accordance with the 
instructions it receives from the customer and the company will not 
provide any advice to the Customer .

3.1 Acting as Agent 
All transactions to be executed by the Company on behalf of the Customer 
under this Agreement shall be nondiscretionary; that is, the Customer 
shall make all decisions with respect to the acquisition or disposition of 
investments, and shall instruct ICAP accordingly, and the Company will 
not effect any transaction without any legal binding documentation 
acceptable to the company.

3.2 Acting as Principal 
The services provided by the Company under this agreement are Agency 
Services, and the Company will therefore (generally) not act as Principal 
for executing the transactions as per this agreement. However should the 
circumstance arise that the company is required to act as Principal for 
executing a particular transaction, the Company may act as Principal only 
for that particular transaction and the Company shall inform the Customer 
about the same

3.3 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 instructions.

4. Restrictions
4.1 Restricted Transactions
The Company shall not engage in executing the following types of 
transactions on behalf of the Customer: 
(1) Short Selling. (Unless approved by CMA)
(2) Buying stocks without ensuring that the Customer has enough cash or 
margin balance to cover the order in his/her Brokerage Account.
(3) Selling Naked Call Options.
(4) Selling Naked Put Options.
(5) Selling the underlying securities covering the Call Options, before the 
call positions are closed.
(6) Trading at off market hours.

4.2 Restricted Markets 
The Company shall inform the customer of any restricted market(s) for 
trading whenever it is required.
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5. تجميع أصول العميل
تقوم الشركة بحفظ األوراق المالية باسم العميل وذلك جميع األوراق المالية 
حسب  السعودية  العربية  بالمملكة  اإليداع  مركز  لدى  للحفظ  المؤهلة 

األخرى. األسواق  في  آخرين  حفظ  أمناء  ولدى  النظام 
الترتيب مع  أو  و/  الحفظ  لتقديم خدمة  العمل كأمين حفظ  ويجوز للشركة 

للعميل. المالية  األوراق  حفظ  بغرض  حفظ  كأمين  ثالث  طرف 

يقر العميل ويوافق على تجميع األوراق المالية العائدة له مع األوراق المالية 
بأي  يتمتع  ال  أنه  على  ويوافق  العميل  يقر  كما  الشركة،  لدى  آخرين  لعمالء 
حق بالمطالبة بأن تعاد إليه األوراق المالية ذاتها التي تم إيداعها مع أي أمين 
موازية  مالية  أوراق  »أ«  يلي:  ما  يطلب  بأن  الحق  للعميل  يكون  إنما  حفظ، 
»ب«  أو  أصًال:  المودعة  المالية  لألوراق  وإصدارها  وصنفها  وفئتها  عددها  في 

والكمية. النوع  ذات  من  وسلع  ثمينة  معادن 

قد  العميل  فإن  واجباته  عن  الحفظ  أمين  تخلف  حال  في  أنه  العميل  يوافق 
األوراق  في  نقص  أي  تحمل  في  آخرين  مودعين  مع  يشارك  بأن  ملزما  يكون 
يوافق  اآلخرين.  المودعين  وبين  بينه  نسبية  بصورة  وذلك  المودعة  المالية 
العميل على أنه عندما تكون األوراق المالية المعنية أوراقًا مالية تم شراؤها 
باسم  تسجيلها  يمكن  األوراق  تلك  فإن  السعودية،  العربية  المملكة  خارج 
شروط  هناك  تكون  قد  بأنه  العميل  يقر  كما  المملكة،  خارج  حفظ  أمين 
المملكة  في  التي  تلك  عن  تختلف  وقانونية  نظامية  ومتطلبات  تسوية 

وفصلها. العمالء  أصول  بفرز  يتعلق  فيما  وخصوصًا  السعودية  العربية 

بأنه  العميل  يقر  لهم،  المرخص  األشخاص  الئحة  من  )د(   85 المادة  وفق 
أمين  باسم  أو  الشركة  باسم  المملكة  خارج  المالية  األوراق  تسجيل  يجوز 
استثمارات  بتجميع  المرتبطة  المخاطر  العميل  ويدرك  المملكة  خارج  حفظ 
العميل في حساب واحد باسم الشركة أو باسم أمين حفظ خارج المملكة. 
أنه  اإللغاء ويقر  أو  العميل موافقة غير مشروطة وغير قابلة للنقض  ويوافق 
قد قرأ وفهم هذه الفقرة وأنه يدرك المخاطر المرتبطة بإمكانية عدم القدرة 
على فصل أصول العميل عن أصول الشركة وبالتالي قد يتعرض العميل 

الشركة. دائنين  من  لمطالبات 

وعندما يلزم حفظ األوراق المالية للعميل لدى طرف ثالث، فإن الشركة تبرم 
اتفاقية مع ذلك الطرف وفقًا للمادة 89 من الئحة األشخاص المرخص لهم .

6. االحتفاظ بأموال العمالء
االموال الخاصة بالعميل التي تحوزها الشركة بموجب هذه االتفاقية تكون 
في حوزة حساب العميل االستثماري والمبالغ التي تستلمها الشركة بالنيابة 
عن العميل المتصلة بأي صفقة يتم قيدها لحساب العميل االستثماري. وإذا 
رغب العميل في الحصول على مبلغ مالي مسحوب من حسابه االستثماري 
ستقوم الشركة بالتحويل المتعلق بالمبلغ من حساب العميل االستثماري 
أن  شريطة  العميل.  قبل  من  يحدد  دولي  أو  محلي  بنك  أي  مع  حسابه  إلى 
ألسباب  محجوز  أو  مرهون  غير  االستثماري  العميل  حساب  في  النقد  يكون 

مالية.

ذلك  )ويعتمد  دولي  أو  محلي  بنك  مع  حساب  تفتح  أن  للشركة  يمكن 
العمالء  حسابات  في  التي  بأكملها  العمالء  أموال  وإيداع  العملة(  على 
تابعة  مالية  مؤسسة  أو  بنك  مع  الحساب  يكون  أن  ويمكن  االستثمارية، 
للشركة. كما يقر العميل ويوافق على تجميع األموال العائده له مع األموال 

. آخرين  لعمالء  العائده 

ال تقوم الشركة بدفع أي فائدة على أموال العميل التي تحوزها بالنيابة عنه 
لصالح  نوع  أي  من  فوائد  مجتمعة  األموال  هذه  استحقت  إن  النظر  بغض 

الشركة.

7. العناصر الرئيسة وخدمات الحفظ
إليه الحقًا بعبارة »الحساب االستثماري«(  يقوم العميل بفتح حساب )ويشار 
بشراء  المتعلقة  النفقات  كافة  لتغطية  الحساب  في  كافية  مبالغ  وإيداع 
و/ أو بيع األسهم المحلية و/ أو الدولية و/ أو السندات و/ أو وحدات الصناديق 
االستثمارية المحلية و/ أو الدولية و/ أو الصكوك و/ أو العمالت و/ أو المعادن 

. الخيار  الثمينة وغيرها من السلع وعقود 

5. Pooling of Assets 
The Company will hold the Customer’s Investments or provide safe-keeping 
of the Customer’s Investments that are eligible for the Depositary Centre in 
Saudi Arabia and will be held in an account in the Customer’s name. 
The Company will be the custodian and/or will arrange for a third party 
custodian to provide services to the Customer for the safe-keeping of the 
Customer’s Investment.

The Customer acknowledges and agrees that his Investments may be 
pooled with the Investments of other Customers of the Company. The 
Customer 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 Customer 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 Customer 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 or in that of the Company itself. The 
Customer 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 Customer Assets.

In accordance with Article 85 (d) of the Authorized Persons Regulations, 
the Customer acknowledges that offshore securities may be registered in 
the name of the Company or an overseas custodian and understands the 
associated risks of pooling client›s investments in one account in the name 
of the Company or an overseas custodian. The Customer unconditionally 
and irrevocably agrees and acknowledges that he/she has read and 
understood this paragraph and that he/she understands the risks associated 
with the possibility of the Customer’s assets not being able to be segregated 
from the Company’s assets and consequently being exposed to claims from 
Company’s creditors.

Where the Customer’s Investments are to be held with a third party, 
the Company will enter into Terms of Business with that third party in 
accordance with Article 89 of the Authorized Persons Regulations.

6. Holding Client’s Money
The entire Customer’s cash held by the Company pursuant to this 
Agreement shall be held in the Customer’s investment account and 
amounts received by the Company on the Customer’s behalf in connection 
with any transaction will be credited to the Customer’s investment account. 
If the Customer wishes to have an amount of cash withdrawn from the 
investment account, the Company shall transfer the relevant amount from 
the brokerage account to an account with any local or international bank 
designated by the Customer, provided the cash in the investment account 
is not otherwise pledged or incumbered.

The Company may open or maintain an account with any local or 
international bank (depending upon the currency) to hold/deposit the total 
Customer money in the Investment accounts maintained by its Customers, 
including without limitation an affiliated company. The Customer 
acknowledges and agrees that his cash may be pooled with the cash of 
other customers of the Company.

The Company shall not pay any interest on any Customer money that it 
holds on behalf of the Customer, regardless if the Company earns any form 
of benefit on the pooled funds from any party as a result.

7. Key Elements and Custody Services
 The Customer shall open an account (hereinafter referred to as the 
“Investment account”) and deposit sufficient funds in the account to cover 
all expenses related to the purchase and/or sale of local and/or international 
stocks and/or bonds and/or units of local and/or international investment 
funds and/or instruments and/or currency and/or precious metals as well as 
other commodities and option contracts.
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االتفاقية تفويضًا مطلقًا وغير قابل  العميل الشركة بموجب هذه  ويفوض 
للنقض بالحجز على و/ أو الدمج و/ أو الخصم من الحساب االستثماري مقابل 
و/  السندات  أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية  لألسهم  بيع  أو  و/  شراء  معامالت  أي 
و/  الصكوك  أو  و/  الدولية  أو   / و  المحلية  االستثمارية  الصناديق  وحدات  أو 
يوافق  الخيار.  وعقود  السلع  من  وغيرها  الثمينة  المعادن  أو  و/  العمالت  أو 
االستثماري  الحساب  في  عجز  أي  بأن  للنقض  قابل  غير  إقرار  ويقر  العميل 
مستحق  سيكون  للحسابات،  إغالق  أو  صفقة  أي  عن  ناتجًا  يكون  به  الخاص 

. العميل  قبل  من  فوراً  الدفع 

أثناء  الحق المطلق،  إقراراً غير قابل للنقض بأن للشركة  يوافق العميل ويقر 
إنجاز الصفقات وفقًا لتعليمات العميل أو وكيله، في التعاقد مع طرف ثالث 
»الوكالء(  بكلمة  ومجتمعين  »الوكيل«  بكلمة  يلي  فيما  منفرداً  إليه  )يشار 
الصناديق  وحدات  أو  و/  السندات  أو  و/  الدولية  األسهم  بيع  أو  و/  لشراء 
االستثمارية المحلية و/ أو الدولية و/ أو الصكوك و/ أو العمالت و / أو المعادن 
الثمينة وغيرها من السلع بعقود فورية أو مستقبلية )وقد تكون على أساس 
الهامش أو الخيار( وحفظ األسهم الدولية و/ أو السندات و/ أو وحدات الصناديق 
االستثمارية المحلية و/ أو الدولية و/ أو الصكوك و/ أو العمالت و/ أو المعادن 

السلع. الثمينة وغيرها من 

للنقض  قابل  وغير  مطلقًا  تفويضًا  الشركة  يفوض  العميل  فإن  عليه  بناءاً 
في إبرام مثل هذه االتفاقيات وإنجازها باسم الشركة ولكن نيابة عن العميل 
ولمنفعته وعلى مسؤوليته وحده. ويكون للشركة حق التقدير المطلق في 
اختيار الوكالء وإنجاز مثل هذه الصفقات معهم دون الحاجة للرجوع للعميل 
أو الحصول على موافقته أو قبوله. وال تكون الشركة في أي حال من األحوال 
يتعلق  فيما  الوكالء  فعله  عن  يغفل  أو  يفعله  عما  العميل  تجاه  مسؤولة 
في  الوكالء  تقصير  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  بالصفقات 
إنجاز الصفقة المزمعة في الوقت المعين. ويقر العميل بعلمه ويقينه التام 
بالمخاطر المتعلقة بالصفقات الواردة في البند رقم  ) 36 ( والذي يعتبر جزءاً 

ال يتجزأ من هذه االتفاقية .

العميل  بيانات وكشوفات وإشعارات  بتخزين  أن تقوم دوريًا  ويجوز للشركة 
في نظام الحفظ اإللكتروني الخاص بالشركة وأن تتخلص من أي من تلك 
المستندات األصلية دون االلتزام بإشعار العميل. ويوافق العميل على اعتبار 
للكشوفات  وبديلة  مساوية  عنها  ورقية  صور  وأي  اإللكترونية  السجالت  تلك 

األصلية. واإلشعارات 

السندات  أو  و/  الدولية  لألسهم  الشركة  ملكية  بأن  ويقر  العميل  يوافق 
الصكوك  أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية  االستثمارية  الصناديق  وحدات  أو  و/ 
ال  العميل  عن  نيابة  السلع  من  وغيرها  الثمينة  المعادن  أو  و/  العمالت  أو  و/ 
تعني بالضرورة إمكانية انتقال ملكيتها إلى العميل، حيث سيكون أي نقل 
طلب  حين  في  والسارية  العالقة  ذات  واألحكام  لألنظمة  خاضعًا  للملكية 

الملكية. نقل 

على  يتعين  فإنه  الملكية،  نقل  تعذر  حال  في  بأنه  ويقر  العميل  ويوافق 
العميل في هذه الحالة بيع هذه األسهم الدولية و/ أو السندات و/ أو وحدات 
الصناديق االستثمارية المحلية و/ أو الدولية و/ أو الصكوك و/ أو العمالت و/ أو 
بتقييد قيمتها  الشركة عندئذ  السلع وستقوم  الثمينة وغيرها من  المعادن 
البند  في الحساب االستثماري ناقصًا العمولة المستحقة للشركة بموجب 
في  بما  تكبدتها  قد  الشركة  تكون  أخرى  نفقات  وأية  االتفاقية  هذه  من   )11(
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التكاليف والضرائب التي تنشأ عن القيود 

. األجنبية  العمالت  بصفقات  المتعلقة  اإلدارية  أو  القانونية 

يـمـتلك الـعمـيـل األسـهـم الـمحلية المحفوظـة فـي الـحسـاب االســتثـمــــاري، 
وتحتفظ الشركة بتلك األسهم بصفة الحفظ وبشكل منفصل عن أي أصول 
من  أي  بسحب  الشركة  تسمح  ولن  هذا  الشركة.  قبل  من  مملوكة  مالية 
العميل  تعليمات  بموجب  إال  االستثماري  الحساب  في  المحفوظة  األسهم 
أية  وجود  عدم  وشريطة  االستثماري  الحساب  بتشغيل  المفوض  وكيله  أو 

الشركة. تجاه  العميل  ذمة  في  التزامات 

االستثماري  الحساب  أنشطة  عن  كشوفات  شهريًا  الشركة  تصدر  وسوف 
واألصول المالية المحفوظة لدى الشركة. وتعتبر هذه الكشوفات نهائية إذا 
لم يعترض عليها العميل خطيًا خالل خمسة عشر )15( يومًا من تاريخ إصدارها.

Under this Agreement, the Customer authorizes the Company categorically 
and irrevocably to levy an attachment on and/or integration and/or debit 
the investment account against any transaction of purchase and/or sale 
of the local and/or international stocks and/or bonds and/or local or 
international units of investment funds and/or instruments and/or currency 
and/or precious metals as well as other commodities and option contracts. 
The Customer also agrees and acknowledges irrevocably that any shortfall 
in his own investment account, resulting from any transaction or closing of 
the accounts, shall become immediately payable by the Customer.

The Customer hereby agrees and acknowledges irrevocably that the 
Company shall have the absolute right, in processing with the transactions 
in accordance with the instructions of the Customer or his agent, to 
enter into contract with a third party (hereinafter referred to individually 
as “agent” and collectively as “agents”) for the purchase and/or sale of 
international stock and/or bonds and/or local and/or international units 
of investment funds and/or instruments and/or currency and/or precious 
metals and other commodity on the basis of spot or forward contracts 
(margin or option) and the custody of international stocks and/or bonds and/
or local and/or international units of investment funds and/or instruments 
and/or currency and/or precious metals and other commodities.

Accordingly, the Customer hereby authorizes the Company categorically 
and irrevocably in the conclusion of such Agreements and their performance 
in the name of the Company but on behalf and for the benefit and sole 
responsibility of the Customer. The Company shall be entitled, at its sole 
discretion, to select agents and conclude such deals with them without 
having to refer to the Customer or to secure his approval or acceptance. 
The Company shall not in any way be liable to the Customer for the acts or 
omissions of agents with respect to transactions including, but not limited 
to, the failure of the agents in concluding any prospective transaction 
within the stated deadline. The Customer further acknowledges that he is 
fully aware of the risks involved in transactions referred to in clause (36), 
which forms an integral part of this Agreement.

The Company may regularly store Customer data, statements and notices 
in its electronic filing system and dispose of any such original documents, 
without having to notify the customer accordingly. The Customer agrees to 
treat such records, whether electronic or hard copies whereof, as equivalent 
and alternative to the original statements and notices.

The Customer agrees and acknowledges that the ownership by the 
Company of international stocks and/or bonds and/or local or international 
units of investment funds and/or instruments and/or currency and/or 
precious metals and other commodities on behalf of the Customer does not 
necessarily mean the possibility of transfer of their title to the Customer, 
whereby the transfer of any title whereof shall be subject to the provisions 
of applicable regulations in force at the time of request of such transfer 
of title.

The Customer agrees and acknowledges that in the event that transfer of 
title is found impossible, then the Customer shall sell the international 
stocks and/or bonds and/or local or international units of investment 
funds and/or instruments and/or currency and/or precious metals and 
other commodities and the Company shall then credit their value to the 
investment account less commission owed to the Company under clause 
(11) of this Agreement and any other expenses which the Company would 
have incurred including, but not limited to, costs and taxes arising from 
legal or administrative restrictions associated with foreign currency 
transactions.

The Customer shall own the local shares maintained in the investment 
account and the Company shall keep such shares in its custody separately 
from any financial assets owned by the Company. The Company shall not 
allow any withdrawal of stocks held in the investment account, unless such 
withdrawal is made pursuant to the instructions of the Customer or his 
designated agent who is authorized to operate the investment account, 
provided however that there are no obligations owed to the Customer vis-
a-vis the Company.

The Company shall issue monthly statements of the investment account 
activities, and financial assets held in the custody of the Company. These 
statements shall be considered as final, if the customer does not object 
whereof in writing within fifteen (15) days from the date of their issuance.
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7-1 تحصيل األرباح
أرباح  بتحصيل  ممكن  جهد  بأقصى  العميل،  عن  بالنيابة  الشركة  تقوم 
األسهم والكوبونات واإليرادات األخرى وتودعها في حساب الوساطة الخاص 
الشركات  من  كأسهم(  موزعة  )أرباح  األسهم  األموال/  استالم  عند  بالعميل 
وأمناء الحفظ ووكالء التحويل دون مسؤولية عن أي أخطاء أو تأخير أو ضياع 

مثل هذه اإليرادات .

تقوم الشركة فقط بدور تحصيل للعميل في استالم األوراق المالية لإليداع 
والتحصيل. يمكن للشركة تقديم هذه األوراق المالية حسب تقديرها بموجب 
ممارستها العادية وال تتحمل أي مسؤولية عن التأخيرات أو المشاكل األخرى. 
كل األوراق المالية المصرفية الدائنة للحساب االستثماري تكون قابلة للدفع 
النهائي للشركة في مكتبها سواء نقداً أو أرصدة قادرة على الوفاء بما في 
ذلك األوراق المالية المتضمنة تاريخ تقييم لها كما يمكن للشركة إسترجاع 
األرباح العائده لألرواق المالية في أي وقت قبل الدفع النهائي الفعلي، على 
إذا  الشركة  على  مسحوبة  استثمارية  أداة  أي  الحصر  وليس  المثال  سبيل 
قررت الشركة إن هذه اإلداة االستثمارية لن تكون مقبولة الدفع في مواجهة 

حساب الساحب حتى إذا كان ذلك نتج عنه سحب على المكشوف.

8 التعليمات
8-1 الشروط العامة للتعليمات

إذا أراد العميل من الشركة شراء أو بيع أو التعامل بأي أوراق مالية، وجب عليه 
الشركة  تقوم  االتفاقية،  هذه  ألحكام  وفقًا  الشركة  إلى  تعليمات  يصدر  أن 
بشراء أو بيع أو التعامل باألوراق المالية وفقًا لتلك التعليمات إال أن الشركة 
ال تكون ملزمة بقبول أو تنفيذ التعليمات الموجهة إليها من العميل، وفي 
حالة رفض قبول التعليمات والعمل بموجبها تقوم الشركة بإبالغ العميل 

بأسرع وقت ممكن دون أي التزام بتوضيح قرارها هذا إلى العميل.

8-2 التعليمات تمنح التفويض
الشركة  يعين  أنه  يعني  الشركة  إلى  تعليمات  بإعطاء  العميل  قيام  إن 
بكامل  يتمتع  له  مالي  كوكيل  للرجوع  قابل  وغير  مشروط  غير  بشكل 
طرف  أو  حفظ  أمين  أو  وسيط  أي  مع  للتعامل  والتمثيل  التفويض  صالحية 
نظـير أو غيرهم. وتحرير وتسـليم أي مـستنـدات واتخاذ أي إجـراء آخر تراه الــشركة 

الـتعلـيمـات. لتـلك  وفــــقـًا  الـصفــــقـة  لتـــنفــــيذ  مــناســــبًا  أو  ضــروريــــًا 

8-3 وسيلة إعطاء التعليمات
تقبله  بشكل  الشركة  إلى  العميل  قبل  من  التعليمات  ترسل  أن  يجب 
أو  باليد  أو  متخصصة  بريدية  شركة  بواسطة  أو  بالبريد  أو  خطيًا  إما  الشركة 
الهواتف  باستخدام  المثال  سبيل  على  إلكترونية،  وسيلة  عبر  أو  بالفاكس 
الذكية أو األجهزة اللوحية/التابليت أو التطبيقات، أو شفهيًا من العميل عبر 
وتوجه  إلكترونيًا  صحته  على  يصادق  أو  الخطية  التعليمات  وتوقع  الهاتف، 
تأكيد  عند  فقط  المفعول  سارية  وتعتبر  أدناه   )34( للبند  وفقًا  الشركة  إلى 

الشركة. قبل  من  استالمها 

8-4 األشخاص المرخص لهم
الحين واآلخر  يبلغ الشركة خطيًا بين  أن  )الشــركات(  االعتبــاري  العميل  على 
عنه،  بالنيابة  شفهية  أو   / خطية  تعليمات  بإعطاء  لهم  المرخص  باألسماء 
وإذا كان العميل أكثر من شخص يحق آنذاك لكل واحد من هؤالء األشخاص 
ذلك،  خالف  على  مجتمعين  هؤالء  يتفق  لم  ما  بمفرده  تعليمات  إعطاء 
أو  و/  الخطية  التـعليمات  إلعطاء  أكثر  أو  منهم  واحد  تسمية  يمكنهم  كما 

أعاله.  )3-8( الفـقرة  حسب  عنهم  نيابة  الشــــفـهـية 

8-5 تسجيل التعليمات الهاتفية
األوراق  بأعمال  المتعلقة  الهاتفية  االتصاالت  جميع  بتسجيل  الشركة  تقوم 
المالية التي تتم مع العميل ويوافق العميل صراحة على أن هذه التسجيالت 
يمكن أن تستخدم في إجراء تسوية أي نزاع كدليل إثبات على محتويات تلك 

التعليمات.

7.1 Collection of Dividend and Other Income 
The Company, on behalf of the Customer shall collect on best efforts basis 
all dividends, coupons and other incomes and deposit the same in the 
Customer’s Brokerage Account upon receipt of the money/shares (for stock 
dividends) from the Custodians, Companies and Transfer Agents without 
liability to the Company for errors, mistakes, delays or losses for such 
income.

The Company acts only as the Customer’s collecting agents in receiving 
items for deposits or collection. The Company may present such items 
at its discretion in accordance with its usual practices and assumes no 
responsibility for any delays or other problems. All items credited to 
the Investment Account are credited subject to final payment to the 
Company at its own office in cash or solvent credits, including without 
limitation those items for which a value date has been given. The Company 
may charge back and reverse the credit for any item at any time before 
actual final payment, including without limitation any item drawn on the 
Company if the Company determines that such item is not to be honoured 
against the drawer’s account, even if doing so creates an overdraft.

8. Instructions
8.1 General Requirement for Instruction
If the Customer wishes the Company to purchase, sell or otherwise deal with 
any Investment, the Customer 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. 
The Company is not obliged to accept or act on instructions, which have 
been validity given by Customer where it declines to accept or act on an 
instruction, the company will promptly inform the Customer. The Company 
shall not be required to provide any explanation of its decision to the 
Customer.

8.2 Instruction Confers Authorization
By giving an Instruction, the Customer unconditionally and irrevocably 
appoints the Company as its financial attorney, with full power of 
delegation and substitution, to deal with any brokers, custodian, counter 
parties 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.

8.3 Medium of Instruction
Instructions are required to be sent by the Customer to the Company in 
acceptable way either in writing, or by mail, by courier or hand delivery 
or by fax or electronic media, for example using smart phones, tablet 
computers, or applications, or orally by telephone. Written Instructions 
shall be signed or electronically authenticated and addressed and shown 
for notice to the Company in Clause (34) (Communications) below and 
shall be effective only upon receipt by the Company.

8.4 Authorized Persons
The Corporate Customer 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 Customer’s behalf. If the Customers comprise 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 other persons to give written and/or oral 
instructions on their behalf as mentioned in clause (8.3) above.

8.5 Oral Instructions will be taped
The Company will record all telephone communications in relation to 
Investment business with the Customer, and the Customer expressly agrees 
that such recordings may be used in any dispute resolution proceedings, as 
proof of the contents of such instructions.
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8-6 ألغاء التعليمات
يخضع  أن  على  إعطائها  طريقة  بنفس  تعديلها  أو  التعليمات  إلغاء  يمكن 
الوقت  في  الشركة  قبل  من  اإللغاء  أو  التعديل  تعليمات  الستالم  ذلك 
من  المنفذ  غير  الجزء  على  فقط  التعديل  أو  اإللغاء  يقتصر  وأن  المناسب 

السابقة. التعليمات 

8-7 المسؤولية عن التعليمات
والتي  كانت،  صيغة  بأي  التعليمات  على  باالعتماد  مخولة  الشركة  تعتبر 
توحي بأنها معطاة من العميل وتقبلها الشركة ألسباب معقولة وبحسن 
نية، وليس لزامًا على الشركة أن تتأكد من صحة تلك التعليمات ولن تكون 
تنفيذ  نتيجة  بالعميل  يلحق  ضرر  أو  خسارة  أية  عن  العميل  تجاه  مسؤولة 
أية  أو  خسائر  أية  عن  العميل  تجاه  مسؤولة  الشركة  تكون  ولن  التعليمات، 
مسؤوليات أخرى تنجم عن »أ« استعمال غير مشروع أو تزوير لتوقيع العميل 
أي  »ب«  الفاكس(،  توقيع  ذلك  في  )بما  له  المرخص  الشخص  لتوقيع  أو 
به  تقوم  إجراء  أي  »ج«  الشركة،  تستملها  تعليمات  أي  في  غموض  أو  خطأ 
الشركة بناءا على تعليمات شفهية أو عبر الفاكس يعتقد أنها معطاة من 
”د“ في حال إنخفض  قبل شخص اعتقدت أنه العميل أو شخص مرخص له 
للتسهيالت. كضمان  لمحفظته  العميل  إستخدام  حالة  في  الالزم  الغطاء 

8-8 تكليف جهات خارجية
المتاحة  والظروف  السياق  ضمن  المطلق  تقديرها  حسب   الشركة  تحتفظ 
بموجب القوانين واألنظمة السائدة، بحقها في تكليف جهة أو جهات خارجية 
بمهمات تقديم خدمات معينة هامة تشكل جزءاً من الخدمات المنصوص 

عليها في شروط تقديم الخدمات هذه.

8-9 فتح حسابات جديدة
يقر ويوافق العميل على أن الشركة مفوضه لفتح حسابات أخرى عند طلبه 
أو عند إصداره لتعليمات للمتاجرة في أسواق أخرى بدون أي مسؤولية على 
الشركة أو أي من موظفيها. ويوافق العميل على تحمله المسؤولية الكاملة 

في تعويض الحسابات الجديدة إي نقص أو كشف للحساب.

9. التحفظات
 ، الشركة  إذا قررت  أية صفقة  إجراء  الشركة صراحة بحقها في رفض  تحتفظ 
للبند )8( من هذه  ترد طبقًا  العميل لم  أن تعليمات  )أوًال(  بمحض تقديرها 
االتفاقية و/ أو ) ثانيًا( أن الصفقة المذكورة قد ال تتقيد أو قد تكون محظورة 
إنجاز  )ثالثًا( أن الشركة قد تتعرض من جراء  أو  أو نظام مطبق و/  بأي قانون 
 / المبالغ المتوفرة في الحساب االستثماري للعميل و  الصفقة لتبعة تجاوز 
إنجاز  في  للشركة  حكمة  ال  أن  معقولة  بصورة  تعتقد  الشركة  أن  )رابعًا(  أو 
حقها  عن  النظر  بصرف  صفقة،  أية  إجراء  الشركة  اختارت  وإذا  الصفقة.  تلك 
يمس  ال  ذلك  فإن  البند،  هذا  في  عليه  منصوص  هو  كما  إجرائها  عدم  في 
بأية حماية قد توفرها هذه االتفاقية للشركة أو أية حقوق قد تكون للشركة 

الغير. من  أو  العميل  من  لها  المستحقة  المبالغ  السترداد 

10. تغطية الحسابات
يحق للشركة أن تقوم بإغالق المركز االستثماري للعميل واستخدام المبالغ 
إلى  الحاجة  دون  الشركة،  تجاه  العميل  التزامات  كافة  سداد  في  المحصلة 
توجيه إشعار مسبق للعميل وذلك في حال حدوث أي من الحاالت التالية :

10-1  إخالل العميل بأي من أحكام وشروط هذه االتفاقية و/ أو أي اتفاقية أخرى 
ذات صلة مبرمة مع الشركة.

10-2  إذا أعسر العميل أو أفلس أو شرع في إجراءات لالستفادة من أي قانون 
يتعلق باإلفالس أو اإلعسار أو إعادة التنظيم أو ما يشابه ذلك من أمور كإعفاء 

المدينين.

8.6 Cancellation of Instructions
Instructions may be cancelled or amended in the same manner as they may 
be given. Cancellations and amendment of Instructions shall be subject 
to timely receipt by the Company and shall be limited to the unexecuted 
portion of any prior instruction.

8.7 Liability for Instructions
The Company will be entitled to rely on Instructions in whatever form, 
which purport to have been given by the Customer and which the 
Company reasonably accepts in good faith to have been given by the 
Customer. The Company will not be obliged to confirm the authenticity of 
such instructions and shall not be liable to the Customer in respect of any 
loss or damage incurred as a result of the implementing of the instruction. 
The Company shall not be liable to the Customer for any losses or other 
liabilities arising from: (a) unauthorized use or forging of the Customer’s or 
an authorized representative’s signature (including a facsimile signature); 
(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 Customer 
or an authorized representative; or (d) reduction in coverage ratio in case 
of margin Customer.

8.8 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 these Terms of Business.

8.9 Opening new Accounts
The Customer agrees and acknowledges that with or without his request 
the Company is authorized without responsibility on itself to open any 
number of accounts under the customer’s name that are deemed necessary 
to execute the Customer’s instructions in any market. The Customer also 
agrees and assumes full responsibility to reimburse the new accounts in 
case of shortage of funds or account overdraft.

9. Limiting Conditions
The Company expressly reserves the right to refuse to carry out any 
transaction if the Company decides, in its sole discretion (i) that the 
Customer’s instructions are not in accordance with the provisions of 
clause (8) of this Agreement and/or (ii) that the subject transaction may 
not be in compliance with or may be prohibited by any applicable law or 
regulation and/or (iii) that, as a result of completion of the transaction, the 
Company may be subject to the risk of exceeding the amounts available 
to the Customer in the investment account and/or (iv) that the Company 
reasonably believes that there is no wisdom to the Company in closing that 
deal. If the Company chooses to carry out any transaction, regardless of its 
right to refrain from doing so, as provided for in this clause, this act shall 
not affect any protection which may be provided by this Agreement or any 
of the rights that the Company may have to recover amounts owed by the 
Customer or third parties.

10. Coverage of Account
The Company shall be entitled to close the investment position of the 
Customer and to apply the proceeds in payment of all obligations of the 
Customer to the Company, without having to serve the Customer a prior 
notice, in the event of any of the following cases:

10.1 Breach by the Customer of any of the terms and conditions of this 
Agreement and/or any related Agreement concluded with the Company.

10.2 If the Customer becomes insolvent or is rendered bankrupt or 
attempts to take advantage of any law relating to bankruptcy, insolvency 
or restructuring or similar matters related to the relief of debtors.
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وعدم  األسباب،  من  سبب  ألي  العميل  حساب  في  نقص  أي  حال  في   3-10
وجود اتفاقية تسهيالت ائتمانيه مع العميل، يجب إخطار العميل لتعويض 
العميل،  جانب  من  تأخير  وجود  حالة  وفي  االستثماري،  حسابه  في  النقص 
فيكون من حق الشركه تصفية موجودات العميل من اي محفظة استثماريه 
زمنيه  فتره  في  االستثماري  العميل  حساب  في  النقص  لتعويض  وذلك 
يمكن اعتبار ها مناسبه من قبل الشركة، ويقتصر مبلغ التصفيه على قيمة 

بها. تبطة  المر  والرسوم  االستثماري  العميل  حساب  في  النقص 

10-4  إذا وقع أي حدث، بما فيه وجود أي دعوى قضائية أو اتخاذ إجراءات تحكيم 
منه  تستنج  معقوًال  أساسًا  الشركة  يعطي  العميل،  ضد  إدارية  إجراءات  أو 
العميل  وضع  على  مادي  وبشكل  سلبًا  يؤثر  قد  أنه  المطلق،  رأيها  وحسب 

آخر ممنوح للشركة. أو أي ضمان نقدي/ ضمان  المالي و/ 

في حالة تنفيذ أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي من موجودات العميل   5-10
ولم يتم األداء أو الوفاء به خالل 30 يوم.

سلبيًا  أثراً  تحدث  قد  أنها  معقول  بشكل  الشركة  تعتقد  أخرى  حالة  أية   6-10
الشركة. تجاه  بالتزاماته  الوفاء  على  العميل  قدرة  على 

11 . الرسوم والعموالت التي تتقاضاها الشركة
بيع  أو  و/  شراء  صفقة  كل  عن  عمولة   ) أ   ( العميل  من  الشركة  تتقاضى 
عمولة  )ب(  و  بالعميل  الخاص  االستثماري  للحساب  الشركة  عليها  تتعاقد 
عن خدمات حفظ األسهم و/ أو السندات و/ أو وحدات الصناديق االستثمارية 
الثمينة  المعادن  أو  و/  العمالت  أو  و/  الصكوك   أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية 
تلك  احتساب  وسيتم  الصفقة  تلك  تشملها  التي  السلع  من  وغيرها 
العموالت وفقًا لمعدالت العمولة المفصح عنها. وتحتفظ الشركة بحقها 
إشعار  لتوجيه  الحاجة  ودون  وقت  أي  في  العموالت  تخفيض  أو  زيادة  في 
مسبق للعميل بذلك. تقيد الشركة هذه العموالت على الحساب االستثماري 

الشركة. لدى  للعميل  أخرى  استثمارية  حسابات  أية  أو  بالعميل  الخاص 

11-1 ترتيبات العمولة الخاصة
بدفعها  يقوم  والذي  الصفقات  بعض  في  رسومًا  بفرض  الشركة  تقوم 
في  االستثمارات  بقيمة  المرتبطة  الحفظ  رسوم  آلخر،  وقت  من  العميل 
على  العميل  قبل  من  تكلفتها  تحمل  يمكن  االستثماري،  العميل  حساب 
أساس سلم الرسوم المقررة من قبل الشركة، ويمكن للشركة أن تغير نطاق 

. للعميل  مسبق  إعالم  بدون  واألتعاب  الرسوم  سلم 

12. تأخـير الوكيـل وتـقصـيـره
أية مبالغ للحساب االستثماري الخاص بالعميل فيما يتعلق  ال تقيد الشركة 
بصفقة محددة إال إذا وفقط عند استالم الشركة من الوكيل الدفعة المتصلة 
الشركة  ستبذل  للشركة  الدفع  عن  الوكيل  تأخير  حال  وفي  الصفقة.  بتلك 
أقصى جهودها لإلسراع بالدفع. وفي حال تقصير الوكيل عن الدفع للشركة 
وتكون  التقصير  بذلك  العميل  بإبالغ  الشركة  تقوم  الجهود،  تلك  برغم 
أي  بالعميل،  الخاص  االستثماري  الحساب  على  تتخذ،  بأن  مخولة  الشركة 
أية  ألحكام  استناداً  العميل  حقوق  لحماية  ومعقوًال  مناسبًا  تراه  قد  تدبير 
تكون  ال  ذكره،  تقدم  عما  النظر  وبصرف  والشركة.  الوكيل  بين  اتفاقية 
العميل  إبالغ  ويتم  المقصر  الوكيل  بشأن  تدبير  أي  باتخاذ  ملزمة  الشركة 
كاهل  على  تقع  الوكيل  من  له  المستحقة  المبالغ  استرداد  مسؤولية  أن 
عن  مسؤولة  الشركة  يعتبر  أن  حال  أي  في  للعميل  يحق  وال  وحده.  العميل 
أي تدبير تتخذه الشركة أو أي إغفال من جانب الشركة فيما يعود ألي تأخير أو 

. الوكيل  قبل  من  الدفع  عن  تقصير 

10.3 In the event that the Customer’s account is overdrawn for any 
reason whatsoever, in absence of credit facility agreement, the Customer 
shall be notified and shall be required to settle the overdrawn amount. In 
case of delay by the Customer, the Company shall have the right, without 
limitation and without prior intimation and/or notice to the Customer, 
liquidate any of the Customers assets in order to satisfy the overdrawn 
amount, including, but not limited to the related charges, in such time 
period which may be deemed appropriate by the Company. The amount 
liquidated shall be restricted to the only amount by which the Customer 
account is overdrawn and its related charges.

10.4 In case of occurrence of any event, including the existence of any 
litigation or arbitration proceedings or administrative action against the 
Customer, giving the Company a reasonable basis to conclude, in its sole 
discretion, that it may adversely affect in a material manner the Customer’s 
financial position and/or any cash collateral/other security duly granted to 
the Company.

10.5 In the event of implementation of or taking any legal action against 
any of the assets of the Customer is not satisfied or performed within 30 
days.

10.6 In any other case, which the Company believes, could reasonably have 
a negative impact on the Customer’s ability fo fulfill the obligations of the 
company.

11. Fees and Commissions Charged by the Company
The Company shall charge the Customer (a) commission on each purchase 
and/or sale transaction that the Company contracts to the Customer’s 
investment account, and (b) commissions on custody services of the local 
and/or international stocks and/or bonds and/or local or international 
units of investment funds and/or instrument and/or currency and/or 
precious metals and other commodities covered by that transaction. 
Those commissions shall be calculated in accordance with the applicable 
and disclosed rates of commission. The Company reserves the right to 
increase or decrease these commissions at any time and without having 
to serve the Customer a prior notice whereof. The Company shall charge 
these commissions to the Customer’s investment account or to any other 
investment accounts that the Customer may maintain with the Company.

11.1 Special Commission Arrangements
The Company shall charge, in connection with transactions, its usual and 
customary commission charges in effect from time-to-time. A custodian-
ship fee linked to the value of investments in the Customer’s Investment 
Account may be charged to the Customer on the basis of a scale of charges 
decided by the Company. The Company may charge its scale of charges and 
fees without prior notification to the customer.

12. Delay and Default on Part of the Agent
The Company shall not credit any amounts to the Customer’s investment 
account with respect to a specific transaction only if, and only upon receipt 
from the agent by the Company of the Payment related to that transaction. 
In the event of delay in payment by the agent to the Company, the 
Company shall make every effort to expedite such payment. In the event 
of continued default in payment by the agent to the Company despite 
these efforts, the Company shall advice the Customer of such default and 
the Company shall be authorized to take, at the Customer’s investment 
account, any measure it deems appropriate and reasonable to protect the 
rights of the Customer in accordance with the provisions of any Agreement 
between the agent and Company. Notwithstanding the foregoing, the 
Company shall not be obliged to take any measure against the defaulting 
agent and the Customer shall be advised that the responsibility for recovery 
of any amounts due from the agent rests with the Customer solely. The 
Customer shall not be entitled in any case, to hold the Company liable 
for any measure taken by the Company or for any omission on part of the 
Company with respect to any delay or default in payment by the agent.
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13. تقصير العميل
هذه  وأحكام  شروط  من  حكم  أو  شرط  بأي  العميل  تقيد  عدم  يشكل 
االتفاقية حالة تقصير تخول الشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، اللجوء إلى أية 
تدابير قانونية متاحة لها بموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي قانون أو نظام 

منطبق.

14. الضمانات وامتياز الحجز
على  مستمرة  ائتمانية  منفعة  حق  للشركة  يكون  أن  على  العميل  يوافق 
بالعميل لدى  الخاصة  االستثمارية  الحسابات  المحفوظة في  جميع أصوله 
الشركة أيًا كان نوعها والسندات واألوراق التجارية )بما في ذلك الكمبياالت 
والسندات ألمر والشيكات الصادرة لصالحه أو ألمره( والنقود وذلك كضمان 

. الشركة  تجاه  بالكامل  ومسؤولياته  التزاماته  لسداد  مستمر 

15. التعويض
يوافق العميل بموجب هذه االتفاقية على أن يخلي طرف الشركة ويعوضها 
عن كافة المصاريف التي تم دفعها أو التي قد تكون الشركة مسؤولة عن 
من  بها  يتصل  وما  الصفقات  بترتيبات  يتعلق  فيما  كان،  سبب  ألي  دفعها، 
ودون  ذلك  في  بما   ، االتفاقية  هذه  عن  ناشئة  تكون  الوكالء  مع  صفقات 
الشركة  تتكبدها  قد  التي  المصاريف  من  وغيرها  القانونية  األتعاب  الحصر، 
عن  نيابة  العمل  أو  االتفاقية  هذه  بموجب  حقوقها  تنفيذ  على  العمل  في 
العميل على تنفيذ أي من حقوق العميل فيما يتعلق بأي من أعمال الوكيل 
أية  الفور  على  تسترد  أن  في  الحق  للشركة  أن  العميل  ويوافق  اغفاالته.  أو 
نفقات تكون قد تكبدتها الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر 
المصاريف والتعرفات والضرائب التي تنشأ عن القيود القانونية أو اإلدارية أو 
األموال  نقل  أو  بتحويل  أو  األجنبية  العمالت  بصفقات  المتعلقة  التنظيمية 

األجنبية. بالعمالت 

16. تـعـييـن الـشركة وكيًال لـلعـميـل
للنقض  قابلة  غير  وبصورة  االتفاقية  هذه  بموجب  الشركة  العميل  يعين 
واالستبدال  واإلنابة  التفويض  سلطة  كامل  له  وقانوني  حقيقي  كوكيل 
أي  إلنجاز  ضروري  بأنه  الشركة  تعتقد  مستند  أي  وتسليم  وتنفيذ  توقيع  في 
إصدارات  أو  و/  والدفعات  والعموالت  األرباح  واستالم  تحصيل  أو  و/  صفقة 
باسم  االكتتاب  وحقوق  التحويل  حقوق  ممارسة  أو  و/  المسجلة  األسهم 
العميل  عن  نيابة  العمومية  الجمعيات  في  والتوكيل  والتصويت  العميل 
نيابة  وذلك  االستثماري  بالحساب  صلة  لها  أخرى  وثائق  أو  و/  مستندات  وأي 
عن العميل. ويجوز توقيع المستند المطلوب توقيعه بموجب هذا التعيين 

الشركة. موظفي  من  موظف  أي  بواسطة 

17. الـتـزام الـورثـة والـخلـفـاء
االتفاقية ملزمة لورثته ومنفذي وصيته ومديري  أن هذه  العميل على  يوافق 
تركته وممثليه الشخصيين وخلفائه حسب مقتضى الحال، وأنها لن تنتهي 
العميل  كون  حال  وفي  األهلية،  فقدانه  أو  عجزه  أو  العميل  بوفاة  تلقائيًا 
شروطها  وكافة  االتفاقية  هذه  تكون  أن  على  يوافق  فإنه  اعتبارية  شخصية 
ال  االتفاقية  هذه  أن  على  العميل  ويوافق  يمثلهم  من  أو  لخلفائه  ملزمة 
تنقضي عند تصفية أو حل الشخصية االعتبارية أو عند وفاة أي من الشركاء 
أو حل أو تصفية حقوق شريك أو مساهم بها متى كان ذلك الشريك شخصًا 
اعتباريًا. بالرغم مما ورد ذكره أعاله. يحق للشركة وحسب تقديرها المطلق أن 
إلى  بها  يتصل  فيما  تعليمات  أية  قبول  عن  تمتنع  وأن  االتفاقية  هذه  توقف 
حين استالم أمر محكمة أو تعليمات موقعة من قبل ورثة العميل أو منفذي 
وصيته أو مديري تركته أو ممثليه الشخصيين أو خلفائه أو من بقية الشركاء 

للشركة. مقبولة  وبصورة 

13. Customer Default
Non-compliance on part of the Customer with any term or condition of 
this Agreement shall constitute an event of default which entitles the 
Company, at its sole discretion, to resort to any legal measures available to 
it under this Agreement or under any applicable laws or regulations.

14. Liens and Warranties
The Customer agrees that the Company shall be entitled to the benefit 
of a continuing credit on all assets of any kind held in the Customer’s 
investment accounts with the Company, including bonds and commercial 
papers (bills of exchange, order notes and checks issued in his favour or to 
his order) and cash funds as a standing collateral for the full payment of 
his obligations and liabilities towards the Company.

15. Indemnity
The Customer agrees, under this Agreement, to discharge the Company and 
indemnify it against all expenses that have been paid or that the Company 
may be accountable for their payment, for any reason, with respect to the 
arrangements for transactions and related transactions with agents arising 
from this Agreement, including without limitation, legal fees and other 
expenses that may be incurred by the Company in exercising any rights 
under this Agreement or in acting on behalf of the Customer to exercise 
any of the rights of the Customer in respect of any acts or omissions of 
the agent. The Customer agrees that the Company shall have the right 
to immediately recover any expenses it has incurred, including, but not 
limited to, expenses, tariffs and taxes that arise from legal or administrative 
restrictions or regulations related to foreign exchange transactions or to 
transmittal or transfer of funds in foreign currency.

16. Appointing the Company as Agent for the Customer
Under this Agreement, the Customer shall irrevocably appoint the 
Company as an agent and attorney-in-fact who shall have full power and 
authority of delegation, substitution and replacement in signing, execution 
and delivery of any document that the Company deems appropriate for 
closing any transaction and/or the collection and receipt of commissions, 
profits and payments and/or issues of listed stocks and/or the exercise of 
rights of transfer and subscription in the Customer’s name, voting and 
appointment of proxy for voting at general assemblies on behalf of the 
Customer and signing any documents and/or other documents related to 
the investment account on behalf of the Customer. Any document which 
needs to be signed under this mandate may be signed by any member of 
staff of the Company.

17. Obligations of Heirs and Successors
The Customer agrees that this Agreement shall be binding on his heirs, 
executors of his will, his estate managers and his personal representatives 
and successors, as applicable, and it shall not terminate automatically 
upon the death, incapacity or loss of competence of the Customer. In 
the event that the Customer is a body corporate, he shall agree that this 
Agreement with all its terms and condition shall continue to binding on his 
successors, or their designated representatives. The Customer also agrees 
that this Agreement shall not be terminated at the time of liquidation or 
dissolution of the legal person or on the death of any of the partners or the 
dissolution or the liquidation of the rights of the shareholder or partner 
if the partner is a legal entity. Notwithstanding the above, the Company 
shall have the right, at its sole discretion, to suspend the implementation 
of this Agreement and to refrain from accepting any instructions 
whereof pending the receipt of a court order or instructions signed by 
the Customer’s heirs, executors of will, administrators of his legacy, or his 
personal representatives or successors or by the remaining partners which 
shall be deemed acceptable to the Company.
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18. حق التقاص )المقاصة(
يفوض العميل الشركة تفويضًا مطلقًا وغير قابل للنقض بإجراء المقاصة 
الحسابات  في  األوقات  من  وقت  أي  في  قائمة  دائنة  أرصدة  أي  واستخدام 
االستثمارية الخاصة بالعميل لدى الشركة. ويفوض العميل الشركة كذلك 
و/  السندات  أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية  األسهم  جميع  وتحويل  وقبض  ببيع 
أو  و/  الصكوك  أو  و/  الدولية  أو   / و  المحلية  االستثمارية  الصناديق  وحدات  أو 
أصول  أية  إلى  باإلضافة  السلع  من  وغيرها  الثمينة  المعادن  أو  و/  العمالت 
مديونتيه  لستديد  إيراداتها  صافي  واستخدام  الشركة  لدى  محفوظة  أخرى 
األصول  من  بأي  والمتعلقة  اآلخرين  تجاه  التزاماته  أو  الشركة  تجاه  والتزاماته 
بتسديد  مباشرة  الشركة  قيام  الحصر  دون  ذلك  ويشمل  أعاله  المذكورة 
قيمة الجزء غير المدفوع من ثمن أي من تلك األصول حسبما وكيفما يكون 
يشمل  كما  بيعها  بتسوية  أو  األصول  تلك  ببيع  الشركة  قيام  عند  مطلوبًا 
الناشئة فيما يتصل  األخرى  المصروفات والرسوم واألعباء  ذلك سداد جميع 

للشركة. الصادرة  لتعليماته  وفقًا  األصول  بيع  أو  و/  شراء  باستكمال 

بإتخاذ  للنقض  قابل  وغير  مطلقًا  تفويضًا  الشركة  العميل  يفوض  كما 
اإلجراءات التي تراها مناسبة وفقًا ألحكام هذا البند مباشرة دون الرجوع إليه. 
يقدمه  ضمان  أي  إستخدام  للشركة  يجوز  أنه  على  كذلك  العميل  ويوافق 
من  غرض  ألي  العميل  عن  نيابة  الشركة  إلى  يقدم  أو  الشركة  إلى  العميل 
األغراض لتسديد أي مبلغ مستحق للشركة على العميل بعد ممارسة حقوق 

المذكورة. المقاصة 

19. تضارب المصالح
يقر العميل إقراراً غير قابل للنقض ويوافق بموجب هذا صراحة على أنه يجوز 

للشركة من وقت آلخر:

19-1 أن يكون لها محفظة استثمارية باألوراق المالية و/ أو األصول المحفوظة 
لدى الشركة والتي يتم شراؤها و/ أو بيعها لحساب العميل.

19-2 أن تشتري و/ أو تبيع األوراق المالية و/ أو األصول المذكورة لحسابها و/ أو 
لحساب أي من عمالئها اآلخرين.

19-3 أن تكون للجهات التابعة لها عالقات مصرفية مع الشركات التي تكون 
أسهمها محفوظة أو مشتراة و/ أو مباعة لحساب العميل.

20 . مـكافـحة غسل األمـوال وتـمويـل اإلرهـاب
يوافق العميل ويقر بأنه على معرفة ودراية تامة بنظام مكافحة غسل األموال 
وقواعد ولوائح مكافحة غسـل األمـوال وتمويل اإلرهــــاب ال ســيما نظــام جرائــم 
االرهــاب الــــسارية في الــــمملكة الـعربية الســعوديـــــة، و قواعد مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويقر العميل ويعلن بأنه على معرفة ودراية تامة بأن التورط في نشاطات أو 
تعامالت تندرج ضمن النشاطات والتعامالت المحظورة بموجب هذا النظام 
معًا.  كالهما  أو  السجن  أو  الغرامة  عقوبتها  جريمة  يعتبر  التنفيذية  والئحته 
ويقر العميل ويعلن بأن جميع األموال المستثمرة بموجب هذه االتفاقية أتت 

من نشاطات ومصادر مشروعة وغير محرمة.

21.  اإلعـفـاء الـعـام
المسؤولية  من  المحددة  اإلعفاءات  على  العميل  موافقة  إلى  باإلضافة 
من  أي  وال  الشركة  تكون  أال  على  العميل  يوافق  االتفاقية،  هذه  في  الواردة 
مسؤوًال  مستخدميها  أو  موظفيها  أو  مسؤوليها  أو  إدارتها  مجلس  أعضاء 
اتخاذه بموجب هذه  أو تغفل عن  الشركة  تتخذه  أي فعل  العميل عن  تجاه 
أو فيما يتعلق به ما لم يكن ذلك ناتجًا عن إهمال جسيم أو سوء  االتفاقية 

الشركة. جانب  من  معتمد  تصرف 

18. Right of Set-Off (Clearing)
The Customer hereby authorizes the Company unconditionally and 
irrevocably to set-off and use of any outstanding credits balances available 
at any time in the Customer’s investment accounts with the Company. 
The Customer also authorizes the Company to sell, receive payment and 
transfer all local and/or international stocks and/or bonds and/or local 
and/or international units of investment funds and/or instruments and/
or currency and/or precious metals and other commodities in addition to 
any other assets maintained by the Company and apply their net revenues 
for the payment of Customer debts and obligations towards the Company 
or fulfill Customer’s obligations towards the Company or third parties 
with regard to any of the above-mentioned assets. This includes, without 
limitation, the Company sale of such assets to pay directly the value of the 
unpaid portion of the price of any such assets or their settlement, including 
the payment of all expenses, fees and other charges arising in connection 
with the completion of the purchase and/or sale of assets in accordance 
with the instructions issued to the Company in this regard.

The Customer authorizes the Company unconditionally and irrevocably 
to take the measures it deems appropriate and in accordance with the 
provisions of this clause directly and without recourse to the Customer. The 
Customer also agrees that the Company may apply any surety provided by 
or on behalf of the Customer to the Company for any purpose in payment 
of any amount due to the Company from the Customer after exercise of 
the above mentioned setoff rights.

19. Conflict of Interest
The Customer hereby acknowledges irrevocably and agrees expressly that 
the Company may, from time-to-time:

19.1 Have a portfolio of investment in securities and/or assets held by 
the Company, which has been purchased and/or sold to the Customer’s 
account.

19.2 Purchase and/or sell such securities and/or assets for its own account 
and/or for the account of any of its other Customers.

19.3 Its subsidiaries may have banking relationships with companies whose 
stocks are held in custody or purchased and/or sold for the account of the 
Customer.

20. Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism
The Customer agrees and acknowledges that he/she is well aware of the 
anti-money laundering Law, as well as the rules and regulations of anti-
money laundering and combating the financing of terrorism, in particular 
the law of terrorism crimes and financing in force in the kingdom of Saudi 
Arabia, and the rules and regulations issued by the Council of Capital 
Market Authority.

The Customer also acknowledges and declares that he is well aware 
of the fact that engaging in activities or transactions which fall within 
prohibited activities and transactions under these regulations and its rules 
of implementations is a crime punishable by fine or imprisonment or both. 
The Customer acknowledges and declares that all the funds invested under 
this agreement come from legitimate and non-prohibited activities and 
sources.

21. General Exemption
In addition to the consent of the Customer to the specific exemptions from 
liability contained in this Agreement, the Customer also agrees that neither 
the Company nor any of its board members, officers, employees or servants 
shall be liable to the Customer for any act or omission by the Company 
under this Agreement or in respect whereof unless such act or omission 
is the result of gross negligence or willful misconduct on the part of the 
Company.
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22. الشكاوى، القانون الحاكم وحل النزاعات
في حالة اعتراض العميل على أي صفقة أو أي إجراء يتعلق بأي صفقة يجب 
توجيه هذا االعتراض خطيًا إلى مسؤول المطابقة وااللتزام في الشركة خالل 
مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الصفقة، ويقر العميل بأنه ال يحق له االعتراض 
كما  آنفًا.  المحددة  النظامية  المدة  انقضاء  بعد  إجراء  أي  أو  صفقة  أي  على 
يمكن للعميل توجيه أية مالحظة أو شكاوي فيما يتعلق بتعامالت العميل 
إلى  خطيًا  بالكتابة  مستخدميها  أو  موظفيها  أو  مسؤوليها  أو  الشركة  مع 
عـــــلى  الـــعمـــــالء  خـــــدمـة  و/أو  الـــشــركــــة  لـــــدى  وااللـتـزام  المطابقة  مسؤول 

الـرقــــم الــمجـانــــــي 8282 124 800 .

عنه  نيابة  تنفذ  التي  الصفقات  بأن  للعميل  والمعلوم  المفهوم  من  إنه 
تخضع  قد  ووكالئها،  الشركة  قبل  من  الكاملة،  مسؤوليته  وعلى  ولحسابه 
االتفاقية.  الدولي والتي تشكل جزءاً من هذه  أخرى وللقانون  لقوانين دول 
العربية  المملكة  وأنظمة  لقوانين  وفقًا  االتفاقية  هذه  وتفسر  وتخضع  هذا 
السعودية. ويكون لمحاكم المملكة الوالية القضائية الحصرية للنظر في 
غير  موافقة  االتفاقية  هذه  أطراف  ويوافق  االتفاقية،  هذه  عن  ينشأ  خالف  أي 
مشروطة وغير قابلة للنقض على الخضوع للوالية القضائية لهذه المحاكم. 

لن  سوف  أعاله  عليها  المنصوص  للمحاكم  القضائية  للوالية  الخضوع  إن 
)ويجب أن ال يفسر بأنه( يحد من حق الشركة في اتخاذ أي إجراءات قانونية و/ 
أو قضائية ضد العميل لدى أي والية قضائية أخرى تعتبرها الشركة مختصة 
للفصل في الخالف أو النزاع، كما أن أي إجراء قانوني و/ أو قضائي من قبل 
الشركة ضد العميل لدى أي والية قضائية واحدة أو أكثر ال يحول دون إمكانية 
أخرى  قضائية  والية  أي  لدى  قضائية  أو  و/  قانونية  إجراءات  اتخاذ  في  الشركة 

سواء في نفس الوقت أو في أي وقت آخر.

23. ال تنازل ضمني
أي تخلف من جانب الشركة عن ممارسة أي حق أو تدبير بموجب هذه االتفاقية، 
أو تأخيرها في ذلك، ال يعتبر تنازًال بذلك، كما أن ممارسة أي حق أو تدبير معين 
أو جزء منه لن يحول دون قيام الشركة بمواصلة ممارسة ذلك الحق أو التدبير 
أو ممارسة أي حق أو تدبير آخر. إن عدم قيام الشركة بمطالبة العميل بأي من 
شروط وأحكام هذه االتفاقية لن يؤدي إلى إبطال هذه االتفاقية أو أي شرط 
الواردة في هذه  الحقوق والتدابير  إن  أو أي حكم من أحكامها.  من شروطها 
تدابير  أو  حقوق  أي  من  ومستنثاة  منفصلة  تعتبر  وال  إضافية  هي  االتفاقية 

يسمح بممارستها تحت أي نظام أو قوانين أو لوائح.

24. سرية المعلومات
الحصول  يتم  التي  المعلومات  سرية  على  بالمحافظة  الشركة  تقوم 
بأن  الشركة  تؤكد  كما  الشركة  مع  تعامالته  خالل  ومن  العميل  من  عليها 
الحصول  لهم  المصرح  الشركة  لموظفي  متاح  المعلومات  بتلك  العلم 
عليها فقط. إال أنه يحق للشركة أن تفصح شفاهة أو كتابة عن اسم العميل 
وتعامالته  الشركة  لدى  وموجوداته  المالية  وأوراقه  حساباته  ووضع  وعنوانه 

التالية: الحاالت  في  بها  المتعلقة 

قانونية  أو  نظامية  سلطة  أي  قبل  من  مطلوبًا  عنها  اإلفصاح  كان  إذا   1-24
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو األنظمة سارية المفعول 

العربية السعودية. المملكة  في 

24-2 إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها.

معينة  خدمة  ألداء  معقول  بشكل  ضروريًا  عنها  اإلفصاح  كان  إذا   3-24
للعميل.

24-4 إذا لم تعد المعلومات سرية أو أصبحت متاحة للعموم.

22. Complaints, Governing Law and Resolution of Conflicts
In case of objection by the Customer to any transaction or any action 
relating to any transaction, this objection should be addressed in writing to 
the Compliance Officer and/or quality service unit of the Company within 
a deadline of 15 days from the date of the transaction. The Customer also 
acknowledges that he is not entitled to object to any transaction or any 
action after the lapse of the above-mentioned deadline. The Customer can 
direct any comments or complaints in relation to dealings between the 
Customer and the Company or its officers, employees or servants in writing 
to the Compliance Officer and/or quality service unit of the Company. Toll-
free: 800 124 8282.

It shall be understood and known to the Customer that the transactions 
carried out on his behalf, to his account and at his full responsibility, by 
the Company and it agents, may be governed by the laws of other States 
and International Law which form part of this Agreement. Accordingly, 
this Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the 
provisions of the applicable laws and regulations of the Kingdom of Saudi 
Arabia and the Saudi courts shall have the exclusive jurisdiction to hear 
any dispute arising from this Agreement. Parties of this Agreement agree 
unconditionally and irrevocably to submit to the jurisdiction of such courts.

Submittal to the jurisdiction of the courts set forth above shall not (and 
should not be construed to) limit the right of the Company to take any 
legal proceedings and/or judicial action against the Customer in any 
other jurisdiction which the Company deems competent to adjudicate 
the dispute or conflict. Additionally, any legal or judicial action by the 
Company against the Customer in any one or more jurisdiction shall not 
preclude the Company from taking legal and/or judicial action with any 
other jurisdiction, concurrently or at any other time.

23. No Implied Waiver
Any failure by the Company to exercise any right or take any measure under 
this Agreement, or delay whereof, shall not be deemed to constitute a 
waiver of such right or measure. Additionally, the exercise of any particular 
right or measure or part whereof shall not preclude the Company from 
continuing to exercise that right, take that measure or exercise any other 
right or measure. The Company’s failure to request the Customer to comply 
with any of the terms and conditions of this Agreement shall not render 
this Agreement or any of its terms and conditions as null and void. The 
rights and the measures contained in this Agreement shall be considered as 
complementary and shall not be considered as separate and excluded from 
any rights or measures that are permissible to exercise under any applicable 
laws, regulations or by- laws

24. Confidentiality of Information
The Company shall safeguard the confidentiality of information obtained 
from the Customer and through his dealings with the Company. The 
Company shall undertake that access to such information shall be 
restricted to authorized staff of the Company only. However, the Company 
shall have the right to disclose, orally or in writing, the name and address, 
information on the accounts, securities and assets of the Customer with 
the Company, as well as relevant dealings, in the following cases:

24.1 If the disclosure is required by any regulatory or legal authority under 
the financial market regulations and rules of implementation, or other 
applicable regulations in Saudi Arabia.

24.2 If the Customer has agreed to disclose such information.

24.3 If the disclosure is reasonably necessary for the performance of a 
particular service to a customer.

24.4 If the information is no longer confidential or becomes available in 
public domain.
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25. لغة االتفاقية
اللغة  إلى  ترجمته  وتم  العربية،  باللغة  االتفاقية  هذه  وإبرام  إعداد  تم  لقد 
اإلنجليزية وعليه، فإن هذه االتفاقية تخضع وتفسر وفقًا لنصها العربي فقط 
اإلنجليزية  باللغة  وترجمته  العربي  النص  هذا  بين  خالف  أي  وجود  حال  وفي 

المعتمد. النص  هو  العربي  النص  فإن 

26. مسؤولية الشركة
ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة قد يتحملها العميل ما دامت 
كحافظ  التزاماتها  تنفيذ  في  المعقول  المهني  الحرص  تمارس  الشركة 
على  تترتب  ال  الخصوص  وجه  وعلى  االتفاقية.  هذه  أحكام  حسب  ووكيل 

: يلي  عما  ناشئة  تكون  تكاليف  أو  خسارة  أية  عن  مسؤولية  أي  الشركة 

أو  و/  سندات  أو  و/  أسهم  ألية  الخاطئ  التسليم  أو  الضرر  أو  الخسارة   1-26
ثمينة  معادن  أو  و/  عمالت  أو  و/  صكوك  أو  و/  استثمارية  صناديق  وحدات 

أخرى. ملكية  وثائق  أي  أو  السلع  من  وغيرها 

أو  و/  الدولية  أو   / و  المحلية  األسهم  من  أي  بيع  أو  شراء  في  التأخير   2-26
أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية  االستثمارية  الصناديق  وحدات  أو  و/  السندات 
الصكوك و/ أو العمالت و/ أو المعادن الثمينة وغيرها من السلع أو التأخير في 

بها. المتعلقة  األخرى  الحقوق  أو  أرباحها  أو  إيراداتها  استالم 

26-3  إنهاء أو وقف تداول األصول المالية ألي سبب من األسباب.

26-4  تغييرات السوق وعدم توفر السيولة بما يؤثر على األسعار.

عيوب االتصاالت واألجهزة أو المعدات أو األعطال الفنية سواء كانت   5-26
كلية أو جزئية.

يتعلق  فيما  السريان  أو  المشروعية  أو  الصالحية  أو  التوثيق  انعدام   6-26
المالية. باألصول 

26-7 فعل أو تقصير أي بنك مراسل أو وكيل أو بائع أو مشتري أو بيت مقاصة 
أو سلطة نظامية أو وكيل تسجيل.

26-8 الغش أو التزوير أو الخطأ فيما يتعلق بمعامالت األصول المالية.

26-9 أي حدث آخر خارج سيطرة الشركة.

أو  الشركة  مديري  من  أيًا  أو  لها  التابعة  الجهة  أو  الشركة  تكون  لن   10-26
مديري الجهة التابعة لها أو مسؤولي الشركة أو مسؤولي الجهة التابعة أو 
موظفي الشركة أو موظفي الجهة التابعة أو وكالء الشركة أو وكالء الجهة 
التابعة مسؤولين عن أي خسائر ، أضرار ، تكاليف ، مصاريف أو مسؤوليات )بما 
أو تفريط  ناتجًا عن تعد  إال ما كان  التي تحملها العميل  في ذلك الضرائب( 

مباشر من قبل المذكورين أعاله.

أو  الشركة  مديري  من  أيًا  أو  لها  التابعة  الجهة  أو  الشركة  تكون  لن   11-26
موظفي الشركة أو مديري الجهة التابعة أو مسؤولي الشركة أو مسؤولي 
الجهة  وكالء  أو  الشركة  وكالء  أو  التابعة  الجهة  موظفي  أو  التابعة  الجهة 
المتتالية  أو  المباشرة  وغير  المباشرة  العميل  خسائر  عن  مسؤولين  التابعة 
بما في ذلك اإلخفاق في تحقيق األرباح أو المصالح أو الفرص. وفي حالة عدم 
التنفيذ أو التنفيذ المتأخر للتعليمات يتم حصر األضرار بالمبالغ المحدده في 
وبشكل  المحدد  الوقت  في  للمعامالت  التنفيذ  ويفترض  التعليمات.  تاريخ 
يتوافق إلى حد كبير مع كافة التعليمات ما لم يكن هناك اعتراض من جانب 

العميل رداً على تقرير شهري ذو عالقة.

26-12 دون اإلخالل بنصوص هذه االتفاقية المذكورة آنفًا ولتجنب الشك، يقر 
العميل صراحة ويوافق على ما يلي:

في  االستثمارات  أداء  حول  ضمان  أو  قرار  أي  تقدم  ال  الشركة  أن   1-12-26
المحفظة االستثمارية أو ربحيتها ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي تدهور 

المحفظة. قيمة  في 

25. Language of the Agreement
This Agreement is made, negotiated and concluded in the Arabic language 
with a translation into English. Accordingly, this Agreement shall be 
construed and interpreted in accordance with its Arabic version only. 
However, in the event of any discrepancy between the Arabic version and 
its English translation, the Arabic version shall prevail.

26. Company Responsibility
The Company shall not assume any responsibility for any loss sustained 
by the Customer as long as the Company has exercised reasonable 
professional care and diligence in the implementation of its obligations as 
custodian and agent under the provisions of this Agreement. In particular, 
the Company shall not take any responsibility for any loss or costs arising 
from the following:

26.1 Loss, damage or wrong delivery of any stocks and/or bonds and/or 
local or international units of investment funds and /or instruments and/
or currencies and/or precious metals and other commodities or any other 
title documents.

26.2 Delay in the purchase or sale of any stocks and/or bonds and/or local 
or international units of investment funds and/or instruments and/or 
currencies and/or precious metals and other commodities or delay in the 
receipt of income or profits or other rights relating thereto.

26.3 Stop or suspend trading of financial assets for any reason.

26.4 Market changes and liquidity shortage that affects prices.

26.5 Total or partial defects in communication networks, devices, 
equipment or technical malfunctions.

26.6 Lack of documentation, authority, legitimacy or validity with respect 
to financial assets.

26.7 Act or default of any correspondent bank, agent, seller, buyer, clearing 
house, regulatory authority or registration agent.

26.8 Fraud, counterfeit or error in connection with financial asset 
transactions.

26.9 Any other event beyond the control of the Company.

26.10 The Company or its affiliate or any of their directors, officers, 
employees or agents shall not be held accountable for any losses, damages, 
costs, expenses or liabilities (including taxes) incurred by the Customer, 
unless it is the result of direct transgression or gross negligence by the 
above mentioned.

26.11 The Company, its affiliate or any of their directors, officers, 
employees or agents shall not be held accountable for any direct or 
indirect or successive losses of the Customer, including failure to realize 
profits, interests or opportunities. In case of non-implementation or 
delayed implementation of the instruction, the damage shall be limited 
to the amounts specified on the date of such instructions. It is assumed 
that implementation of the transactions will take place in a timely manner 
and to a large extent consistent with all the instructions unless there is an 
objection by the Customer in response to a relevant monthly report.

26.12 Without prejudice to the foregoing provisions of this Agreement, 
and for the avoidance of doubt, the Customer expressly acknowledges and 
agrees, as follows:

26  .12  .1 The Company shall not give any promise or warranty on the 
performance of investments in the portfolio, or on its profitability and the 
Company shall not be held accountable for any deterioration in the value 
of the portfolio.
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تكون  ولن  االتفاقية  هذه  ضمن  التزامات  أي  الشركة  تخرق  لن   2-12-26
مسؤولة أمام العميل عن أية خسائر ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن 
ظروف قاهرة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، القرارات الحكومية 
أو الحروب )سواء المعلنة أو غير المعلنة( أو االضطرابات الداخلية أو العصيان 
تزويد  عوائق  أو  النزاعات  أو  السوق  أو  الصرف  أنظمة  أو  الحصار  أو  المسلح 

الشركة. سيطرة  عن  خارجة  أخرى  ظروف  أو  سبب  أي  أو  المعدات  أو  السلع 

26-12-3 لن تكون الشركة مسؤولة عن كفاءة أي بنك أو أداءه لاللتزامات 
على النحو المطلوب والجيد أو منظمة مقاصة أو أي وسيط أو جهة وساطة 
أو حافظ أو مؤمن أو متعاقد أو مقدم خدمات آخر تعينة أو توظفه الشركة بنية 

حسنة.

هذه  بموجب  اللتزاماتها  تأديتها  في  تعتمد  أن  للشركة  يحق   4-12-26
بعناية  تختارهم  آخرين  مهنيين  مستشارين  وبيانات  رأي  على  االتفاقية 
ناجمة  أضرار  أي  عن  العميل  أمام  مسؤولة  تكون  وال  حسنة  بنية  وتوجههم 

عليهم. االعتماد  عن 

وضع  بخصوص  العميل  نصح  عن  مسؤولة  الشركة  تكون  لن   5-12-26
الضرائب أو شؤون العميل أو عن تحري تطبيق أنظمة أو لوائح أو معاهدات 
أو ممارسات الضرائب. ويجب أن يتقبل العميل هذه النصائح المهنية حسبما 

يراه مناسبًا .

تكون  ما  بقدر  أعاله  الشركة  مسؤولية  على  المحددات  تنطبق   6-12-26
اللوائح. أو  المالية  السوق  نظام  بموجب  الشركة  التزامات  مع  متفقة 

تترتب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  خسائر  أية  عن  مسؤولة  الشركة  تكون  وال 
على أي من األمور المذكورة أعاله. ويلتزم العميل بتعويض الشركة عن 
جميع االلتزامات و/ أو الخسائر و/ أو التكاليف و/ أو النفقات التي تنشأ عن 

أي مطالبات من قبل الغير و/ أو مطالبات للسلطات النظامية.

27. العنوان البريدي
ترسل جميع البيانات واإلشعارات والمراسالت األخرى الصادرة من الشركة إلى 
العميل عن طريق البريد على آخر عنوان بريدي يبلغه العميل خطيًا أو شفهيًا 

للشركة من وقت آلخر لذلك الغرض .

28.  نظــام الســوق الماليــة واللوائــح التنفيذيــة الصــادرة 
عــن هيئــة الســوق الماليــة

واللوائــح  المالية  السوق  نظام  على  اطلع  قد  بأنه  ويقر  العميل  يوافق 
سلوكيات  ومنهــا  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  التنفيذيــة 
األخــرى  واللوائــح  األنظمــة  مــن  وغيرهــا  المالية  األوراق  أعمال  والئحة  السوق 
المعمــول بهــا فــي المملكــة وفهم ما جاء فيهم. ويتعهد العميل تعهداً غير 
مشروط وغير قابل للنقض أو اإللغاء، بااللتزام الدقيق واألمين بجميع األنظمة 
في  والشفافية  العدالة  لتحقيق  الشأن  هذا  في  عليها  المنصوص  واللوائح 
معامالت األوراق المالية من أجل حماية المستثمرين بها من الممارسات غير 

الســليمة. أو غير  العادلة 

يكون من حق الشركة ووفقًا لتقديرها المطلق، ودون إخطار مسبق للعميل، 
قبل  من  خرق  أي  وجود  حال  في  تداول  لقناة  العميل  وصول  خدمة  إلغاء 
الئحة  خاص  وبوجه  التنفيذية  والئحته  المالية  السوق  لنظام  العميل 

السوق. سلوكيات 

تصرفاته  ومسؤوليات  تبعات  جميع  وحده  يتحمل  بأنه  ويوافق  العميل  ويقر 
على  يستجد  ما  بمتابعة  العميل  ويتعهد  واللوائح.  لألنظمة  المخالفة 
األنظمة واللوائح من تعديالت أو إضافات. ويكون مسؤوًال مسؤولية كاملة 
ولوائح  أنظمة  من  آخر،  إلى  وقت  من  يستجد،  ما  على  لإلطالع  يسعى  بأن 
وغيرها  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  أو  المالية  السوق  هيئة  عن  تصدر 

. االتفاقية  هذه  تغطيها  التي  لألنشطة  المنظمة  الجهات  من 

26.12.2 The Company shall not breach any obligations under this 
agreement and shall not be held accountable to the Customer for any 
losses resulting directly or indirectly from the circumstances of force 
majeure. This includes, without limitation, governmental decisions, wars 
(declared or undeclared), internal disturbances, insurrection, embargo, 
exchange or market regulations, disputes, sanctions on the supply of goods 
or equipment or any other cause or circumstances beyond the control of 
the Company.

26.12.3 The Company shall not be held responsible for the efficiency or 
for performance of obligations in the proper and required manner by any 
bank, set-off organization, broker, mediator, custodian, insurer, contractor 
or service provider who are appointed or employed by the Company in 
good faith.

26.12.4 In the discharge of its obligations under this Agreement, the 
Company shall have the right to rely on the professional opinion or data 
supplied by other advisers and professionals who are selected with due 
care and directed in good faith and shall not also be held accountable to 
the Customer for any damages arising from reliance on these advisors and 
professionals.

26.12.5 The Company shall not be responsible for advising the Customer 
on his tax status or his affairs or on the application of regulations, by-laws, 
treaties or tax practices. The Customer shall accept such professional advice 
as he deems appropriate.

26.12.6 The above- mentioned determinants shall apply to the foregoing 
responsibilities of the Company to the extent that they are consistent with 
the obligations of the Company under the financial market regulations and 
rules of implementation.

The Company shall not be held accountable for any losses directly or 
indirectly resulting from any of the foregoing matters. The Customer 
shall indemnify the Company against all obligations and/or losses and/
or costs and/or expenses arising from any claims that may be filed by 
third parties and/or regulatory authorities.

27. Postal Address
All statements, notices and other correspondence and communications 
issued from the Company to the Customer shall be forwarded by mail at 
the stated postal address advised by the Customer in writing or orally from 
time to time for that particular purpose.

28. Capital Market Law and CMA implementing 
Regulations 
The Customer agrees and acknowledges that he has been acquainted with 
the Capital Market Law and the implementing regulations/rules issued by 
the Council of the Capital Market Authority, for example but not limited to 
Market Conduct regulations and Securities Business Regulations, and other 
applicable laws and regulations in the kingdom, and is fully aware of their 
contents. The Customer also undertakes unconditionally and irrevocably, 
to comply strictly and faithfully with all rules and regulations set forth in 
this regard to achieve fairness and transparency in securities transactions 
in order to protect investors from being exposed to unfair or improper 
practices.

The Company shall be entitled, at its absolute discretion, and without 
prior notification to the Customer, to de-activate the Customer’s access 
to trading channel in case of any breach of the Customer for the Capital 
Market Law and its implementing regulations, and in particular the Market 
Conduct Regulations.

The Customer acknowledges and agrees that he alone bears all the 
consequences and liabilities for his actions that are contrary to applicable 
laws and regulations. The Customer also undertakes to follow any future 
modifications or additions to these rules and regulations, and shall 
endeavour, from time to time, to acquaint himself with any new laws 
and regulations issued by the Capital Market Authority, the Saudi Arabian 
Monetary Agency and other regulations of the activities covered by this 
Agreement.
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29. اإلجراء المسموح به دون صدور تعليمات
أن  )بشرط  تبيع  أن  في  بذلك(  ملزمة  ليست  )ولكنها  الحق  للشركة  يكون 
الصادرة  األخرى  والحقوق  االكتتابات  كافة  لذلك(  مالئمًا  سوقًا  هناك  يكون 
بشأنهــا  يستلم  لم  والتي  العميل  عن  نيابة  المحفوظة  االستثمارات  بشأن 
لم  ما  الحقوق،  هذه  صالحية  انتهاء  قبل  مناسبة  زمنية  فترة  خالل  تعليمات 

لذلك. مخالفة  تعليمات  الشركة  تتسلم 

30. الـــسحـب وااليــداع
االستثمارية  المحفظة  حساب  من  نقدية  بسحوبات  يقوم  أن  للعميل  يحق 

أي وقت بشرط: في 

وكيل  أو  العميل  من  موقعًا  خطيًا  أو  شفهيًا  طلبًا  الشركة  تتسلم  أن   1-30
السحب. تاريخ  قبل  أقصى  كحد  عمل  أيام   3 خالل  عنه  مفوض 

بعد  االستثمارية  المحفظة  حساب  في  الرصيد  مجموع  يقل  ال  أن   2-30
الـتغــــطيـة  مــــبـلـغ  عــــن  أو  لـلـتــســــويـة  الـمـستحـقـة  الـــــمبـالغ  عن  الـــــسحب 

المـطلـوب.

متوفر،  غير  المطلوب  المبلغ  وكان  السحب  لطلب  الشركة  استالم  لدى 
ويقرر  االستثمارية  المحفظة  حساب  من  الكافية  االستثمارات  بيع  فللعميل 
أموال  أية  التي سيتم بيعها. ويتم تحويل  اختيار االستثمارات  العميل بشأن 

ممكن. وقت  أقرب  في  العميل  إلى  االستثمارات  هذه  بيع  من 

31. الخدمات اإللكترونية
»الخدمات  بتقديم  الشركة  ستقوم  االتفاقية  هذه  بموجب  أنه  العميل  يقر 
والهاتف  اإلنترنت  عبر  التداول  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  اإللكترونية«، 
وغيرها من الخدمات اإللكترونية، للدخول في معامالت مع العميل، وإذا قبل 
سيكون  بأنه  فيقر  اإللكترونية،  الخدمات  خالل  من  المعامالت  إجراء  العميل 
معرضًا للمخاطر المرتبطة بالنظام بما في ذلك تعطل المكونات المادية 
في  تعطل  أي  عن  ينجم  وقد  واالتصاالت.  البرمجيات  وتعطل  للحاسوب 
النظام عدم تنفيذ طلب العميل بناء على تعليماته أو عدم تنفيذه نهائيًا.

31-1 تعطل اإلنترنت أو الهاتف
إلكترونيًا،  المعلومات  ونقل  تشغيل  على  كليًا  تسيطر  ال  الشركة  أن  بما 
ليست  الشركة  فإن  توصيلها  من  التأكد  مدى  أو  العميل  معدات  على  أو 
أو تأخيره عندما يقوم العميل بالتداول عبر  مسؤولة عن عدم نجاح االتصال 

اإللكترونية. الخدمات  من  وغيرها  الهاتف  عبر  أو  اإلنترنت 

31-2 حماية كلمة المرور
عدم  من  والتأكد  المرور  كلمات  سرية  على  بالمحافظة  ملزم  العميل  إن 
أمام  مسؤوًال  العميل  ويكون  التداول.  تسهيالت  إلى  ثالثة  أطراف  وصول 
الشركة عن التداوالت التي تنفذ بواسطة كلمة السر الخاصة بالعميل حتى 

خاطئًا. االستخدام  هذا  كان  ولو 

32. اإلشعار باستخدام غير مفوض
لحماية العميل من العبث أو التصرف أو قرصنة المعلومات الذي يستخدمها 
إشعار  العميل  على  يجب  مجهولين،  أطراف  من  اإللكترونية  الخدمات  في 

التالية: الشركة فوراً في الحاالت 

لهوية  مفوض  غير  استخدام  أو  سرقة  أو  فقدان  بأي  العميل  معرفة   1-32
غير  استخدام  ألي  أو  به  الخاص  الحساب  رقم  أو  المرور  كلمة  أو  المستخدم 

اإللكترونية. للخدمات  مفوض 

حصول  وعدم  اإللكترونية  الخدمات  باستخدام  لطلب  العميل  إيداع   2-32
وسائل  أو  مطبوعة  نسخة  خالل  من  )سواء  دقيق  تأكد  على  العميل 

إلغاءه. أو  تنفيذه  أو  للطلب  إلكترونية( 

32-3 حصول العميل على تأكيد للطلب لم يودعه العميل أو على أي تقرير 
آخر متعارض.

29. Action Permissible without the Issuance of Instructions
The Company shall have the right (but shall not be obliged) to sell (subject 
to availability of an appropriate market) all IPOs and other rights duly 
issued with regard to the investments held on behalf of the Customer 
for which no instructions have been received over a reasonable period of 
time prior to the expiry of the validity of these rights, unless the Company 
receives instructions to the contrary.

30. Deposit and Withdrawal of Fund
The Customer shall have the right to make cash transfer from the account 
of the investment portfolio at any time, provided that:

30.1 The Company receives oral instruction or a written request signed by 
the Customer or his designated agent at a deadline of 3 working days prior 
to the date of transfer.

30.2 the total balance of the portfolio after such withdrawal shall not be 
less than the accrued amounts of settlement or the required amount of 
coverage.

Upon receipt by the Company of a request for withdrawal and the requested 
amount is not available, the Customer shall have the right to sell sufficient 
investment assets from the investment portfolio and the customer shall 
decide on the selection of investments that will be sold. Any funds from the 
proceeds of sale of these investments shall be transferred to the Customer 
as soon as possible.

31. Electronic Services
The Customer acknowledges that, under this Agreement, the Company 
shall provide “Electronic Services”, including, but not limited to, on-line 
and electronic services to enter into transactions with the Customer. If 
the Customer accepts to carry out transactions through the Electronic 
Services, he shall acknowledge that he will be exposed to risks associated 
with the system, including the failure of computer hardware and software 
and communication line disruptions. Any such system failure may result 
in the non-implementation of the Customer’s request on the basis of his 
instructions or failure to perform at all.

31.1 Internet or Phone Interruption
Since the Company does not totally control the operation and transfer 
of information electronically, or the Customer’s equipment to ensure 
delivery of such information, the Company shall not be held accountable 
for failure or delay of communication when a Customer is trading on-line, 
by telephone and other electronic services.

31.2 Password Protection
The Customer is obliged to maintain the confidentiality of passwords and 
to ensure that the third-parties cannot have access to the trading facilities. 
The Customer shall be liable to the Company for trading executed with the 
Customer’s password even if such use was unlawful.

32. Notice of Unauthorized Use
To protect the Customer from tampering with, by disposing of, or piracy of 
information used in the electronic services unknown parties, the Customer 
must notify the Company immediately in the following cases:

32.1 Knowledge by the Customer of any loss or theft or unauthorized use 
of the user’s identity, password or account number, or any unauthorized 
use of the electronic services.

32.2 Filing by the Customer of a request for using the electronic services 
and failure of the Customer to receive any accurate assurance (in hard 
copy or electronic form) on the receipt, implementation or decline of the 
request.

32.3 Receipt by the Customer of a confirmation of the receipt of his 
request which the Customer has failed to file such request or the receipt of 
any other report to the contrary.
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األحداث  من  أي  حصول  حال  في  الشركة  إشعار  من  العميل  يتمكن  لم  إذا 
أعاله يوافق العميل على أن أيًا من الشركة أو مسؤولي الشركة أو موظفيها 
أي  أو  الـعمـيل  أمام  المــــسـؤولـية  يتحمل  ال  الفرعيـة  الجهات  أو  وكـالئها  أو 

. آخـر  شـخـص 

33 . بيانات السوق
المعلومات  وأن  بسرعة  تتغير  قد  المالية  األوراق  أسعار  أن  العميل  يدرك 
الذي  الوقت  في  أخرى(  مصادر  من  )أو  اإلنترنت  عبر  األسعار  حول  المتوفرة 
وضع فيه العميل طلبًا ما قد تختلف كثيراً عن تنفيذ طلب العميل. ويوافق 
العميل على أن بيانات السوق واألخبار والمعلومات األخرى المقدمة للعميل 
طرف  خالل  من  مباشر  غير  أو  مباشر  )بشكل  اإللكترونية  الخدمات  خالل  من 
العميل  وأن  العميل  قبل  من  الشخصي  لالستخدام  معدة  مفوض(  ثالث 
لن يعيد إرسال أو نشر هذه البيانات بأي شكل من األشكال. ويعترف العميل 
بأنه قد تم الحصول على البيانات المتوفرة من مصادر تعتقد الشركة بأنها 
أو  الشركة  لدى  ضمانات  يوجد  ال  وأنه  العميل  لراحة  مقدمة  وأنها  موثوقة 
مقدم المعلومات بشأن دقتها و اكتمالها أو توقيت تسلسلها الصحيح. كما 
والنصائح  التوصيات  على  تصادق  أو  تطور  لم  الشركة  بأن  العميل  يعترف 
قد  والتي  االستثمار  حول  األشخاص  يقدمها  التي  واألحكام  واألراء  والبيانات 
كمستخدم  العميل  ويوافق  اإللكترونية.  الخدمات  خالل  من  متوفرة  تكون 
الشخصي  تقييمه  على  تعتمد  االستثمارية  خياراته  مالئمة  مدى  أن  على 
االستثمار.  وأهداف  المالية  الوسائل  وعلى  ومعرفته  الخاصة  تجربته  وعلى 
الذي  المعلومات  مقدم  أو  الشركة  يحمل  ال  أن  على  العميل  يوافق  كما 
بناء  العميل  به  يقوم  االستثمار  في  قرار  أي  مسؤولية  الشركة  لدى  يعمل 
أي  أو  واألحكام  واآلراء  والنصائح  والتوصيات  البيانات  لهذه  استخدامه  على 
التزامات قد تنشأ بسبب حدوث تأخير أو تعطل في وصول هذه المعلومات 

واألحكام. واآلراء  والنصائح  والتوصيات 

34. االتصال
خالل  من  بالعميل  تتصل  قد  الشركة  أن  على  ويوافق  العميل  يدرك 
ونشرات  الدورية  الحسابات  وبيانات  التأكيدات  لتقديم  اإللكتروني  البريد 
المعلومات وبيانات التوكيل والتقارير عوضًا عن إرسال نسخة مطبوعة عن 
هذه الوثائق أو الرسائل. وتعتبر هذه الوثائق وثائق »مكتوبة« ألغراض النظام 
الشركة نسخة مطبوعة عن  التي تتطلب تسليم وثائق مكتوبة. )سترسل 
وتعتبر  خطي(.  طلب  على  بناءاً  العميل  عنوان  على  الرسائل  أو  الوثائق 
الذي  اإللكتروني  البريد  عنوان  على  المرسلة  األخرى  والرسائل  اإلشعارات 
لم  أو  فعليًا  تسلمت  سواء  العميل  إلــى  شخصيًا  مرسلة  العميل  أعطاه 
 ، آخر  إلكتروني  بريــد  بعنوان  خطيًا  إشعاراً  الشركة  تتسلم  أن  إلى  تسلم 
ويوافق العميل على أن يشعر الشركة على وجه السرعة بشأن أي تغيير في 

اإللكتروني. العميل  عنوان 

ويدرك العميل ويوافق على أن أي رسالة إلكترونية أو طلب أو رسالة يرسلها 
قبل  من  »موقعة«  تعتبر  اإللكترونية  الوسائط  خالل  من  للشركة  العميل 
الحساب  ورقم  المرور  وكلمة  المستخدم  هوية  تتضمن  كانت  إذا  العميل 

. بالعميل  الخاص 

34-1 اإلشعارات
تصدر  التي  التعليمات  )عدا  االتفاقية  لهذه  وفقًا  اتصاالت  أو  إشعارات  أية  إن 
أن  يجب  أعاله(،   8 رقم  البند  في  تناولها  تم  والتي  الشركة  إلى  العميل  من 
أو  متخصصة  بريدية  شركة  بواسطة  أو  بالبريد  إما  تسلم  وأن  خطية  تكون 
باليد أو بالفاكس أو بوسيلة إلكترونية، وأن تتوجه إلى الطرف المرسل إليه 
حال  المفعول  سارية  وتعتبر  الحساب،  فتح  طلب  في  المبين  العنوان  على 

العنوان. ذلك  إلى  وصولها 

If the Customer has not been able to notify the Company in the event of 
occurrence of any of the above-stated events, the Customer agrees that 
the Company or any of the officials of the Company, its employees, agents 
or affiliates shall not be held accountable to the Customer or any other 
person in this regard.

33. Market Data
The Customer is aware that prices of securities may change rapidly and that 
the information available on prices via the internet (or other sources) at the 
time the Customer places an order application may vary considerably at the 
time of implementation of the Customer’s order. The Customer agrees that 
the market data, news and other information provided to the Customer 
through the electronic services (directly or indirectly through an authorized 
third party) are intended for personal use by the Customer who shall not 
forward or publish this data again in any way. The Customer acknowledges 
that such data has been obtained from available data sources that the 
Company believes to be reliable and are submitted for the convenience 
of the Customer and that there is no guarantee to the Company or the 
provider of the information as to the accuracy, completeness or correct 
sequencing of the timing. The Customer also acknowledges that the 
Company has not developed or endorsed the recommendations, advice, 
statements, opinions and judgments made by persons on investment that 
may be available through electronic services. The Customer, in his capacity 
as a user, agrees that the appropriateness of his investment choices depends 
on his personal evaluation and on his own experience and knowledge as 
well as on financial means and investment objectives. The Customer agrees 
not to hold the Company or the provider of the information working with 
the Company accountable for any investment decision by the Customer 
based on the use of these data, recommendations, advice, opinions and 
judgments or liabilities which may arise due to a delay or interruption 
in the receipt of this information, recommendations, advice, opinions and 
judgments.

34. Communication
The Customer is aware and agrees that the Company may communicate 
with the Customer through E- mail to provide confirmations, periodic 
statements of account, information bulletins, agency data and reports 
in lieu of sending a hard copy of these documents or messages. These 
documents shall constitute “written” documents for legal purposes which 
call for the delivery of written documents. (The Company shall send a 
hard copy of such documents or messages to the stated postal address of 
the Customer upon written request). Notices and other communications 
forwarded to the E-mail address given by the Customer shall be deemed 
as forwarded to the Customer personally, whether actually delivered or 
not delivered until the Company receives a written notification of another 
E-mail address. The Customer agrees to notify the Company forthwith of 
any change in his E-mail address. 

The Customer understands and agrees that any electronic messages, 
request or message sent by him to the Company through electronic media 
shall be considered as “signed” by the Customer if they contain the User ID, 
password and account number of the Customer.

34.1 Notice
Notice and other communication pursuant to this Agreement (other than 
instructions from the Customer to the Company, which are discussed in 
Clause 8 above) shall be in writing and deliver either by mail, by courier 
or hand delivery or by fax or electronic media, including but not limited 
to, email communication and SMS, 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.
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34-2 المراسالت
وتخص  أخرى  أطراف  من  تردها  مراسالت  أية  العميل  إلى  الشركة  ترسل 
العميل، وأية مراسالت روتينية من الشركة إلى العميل بما في ذلك التقارير 
آخر  عنوان  أي  إلى  أو  أعاله  المذكور  البريدي  العميل  عنوان  على  الشهرية 

غيره. أو  إلكترونيًا  يحدده 

34-3 األخطاء في االتصاالت
ال تتحمل الشركة أية أضرار قد تنجم عن الخدمات البريدية أو البرقية أو وسائل 
تحريف  أو  فهم  سوء  أو  تأخر  أو  خسارة  عن  ينتج  ما  خصوصًا  األخرى.  االتصال 
أال تكون الشركة قد تصرفت بإهمال في هذا  اإلرسال، ولكن بشرط  أو تكرار 
العميل. اإلثبات سيكون على عاتق  التقاضي فإن عبء  الصدد، وفي حالة 

35 . أحـكام وشـروط عـقد المـتاجرة بالـخيـار
35-1 المسؤولية المالية

المالية  االلتزامات  جميع  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤوًال  العميل  يكون 
المتعلقـة بتسوية العـمليــــات الــــمتعلـقة بهذه األحـكام والـشــــروط. يفوض 
لتسوية  الصافية  الكلفة  االستثماري  الحساب  على  بالقيد  الشركة  العميل 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  العقد  بهذا  تتعلق  عملية  أية 
من  وغيرها  األجنبية  والضرائب  العملة  تحويل  ومصاريف  العموالت  جميع 
نفقات الشركة )تكاليف التسوية( كما يقبل ويوافق على السعر السائد في 
وقت التسوية. ال تكون الشركة مسؤولة ، في أي ظرف من الظروف، عن أي 
تذبذبات في سعر الخيار، تحصل بين وقت استالم تعليمات العميل وقبولها 
الكشوفات  تعتبر  المطلوبة.  العمليات  إتمام  ووقت  الشركة  قبل  من 
نهائية  االتفاقية،  بهذه  المتعلقة  العمليات  بتفاصيل  للعميل  تقدم  التي 

. للنزاع  خاضعة  تكون  وال  الواضح،  الخطأ  باستثناء  وحاسمة، 

35-2 العملة
يؤدي أي شراء لخيار أو خيارات ) أو ممارستهم ( بعملة )»عملة االستحقاق«( غير 
عملة الحساب إلى قيد مبلغ على الحساب يمثل كلفة الشركة لقاء شراء 
مبلغ من )»عملة االستحقاق«( في التاريخ الذي يستحق فيه دفع مقابل الخيار 
)أي العالوة التفوقية( أو الخيارات أو التاريخ الذي يستحق فيه دفع سعر الشراء 

المحدد الذي يتعلق بممارسة خيار ما.

35-3 عجز الحساب
إذا لم يتوفر ألي سبب المال الكافي في الحساب لشراء الخيار أو الخيارات )أو 
لممارسة خيار ما ( كما ورد أعاله ، جاز للشركة أن تمتنع عن شراء ذلك الخيار 
أو تلك الخيارات )أو ممارسة خيار ما( إلى أن يقوم العميل بإيداع مبالغ كافية 
تقديرها،  بمحض  للشركة،  ويجوز  التسوية.  تكاليف  لتغطية  الحساب،  في 
أن تبيع الخيار إلقفاله وتفادي ممارسته أو أن تنجز شراء الخيار أو الخيارات ) أو 
ممارسة خيار ما( وفقًا لتعليمات العميل، بصرف النظر عن عدم وجود المال 
يتعين  الحالة  هذه  وفي  التسوية،  تكاليف  لتغطية  الحساب  في  الكافي 
ورد  حسبما  الالزمة  المبالغ  جميع  فوراً،  الحساب  في  يودع  أن  العميل  على 
أعاله، باإلضافة إلى رسم خدمة تحدده الشركة بين الحين واآلخر ويكشف عنه 

الطلب. عند  للعميل 

35-4 التقيد بالقوانين واألنظمة
وتتم  االتفاقية  هذه  بموجب  موقعة  عملية  أية  بأن  ويوافق  العميل  يقر 
القوانين  بكافة  بموجبها،  ملزمًا  العميل  ويكون  خاضعة،  تكون  لحسابه، 
قوانين  تحديد،  ودون  ذلك  في  بما  المتبعة،  واألعراف  والعادات  واألنظمة 
األوراق  تبادل  وأسواق  السعودية  العربية  المملكة  غير  أخرى  بلدان  وأنظمة 
المقاصة وما شابه ذلك  العملية، ومؤسسات  التي تمت بموجبها  المالية 

خاصة. ومؤسسات  ومنظمات  حكومية  هيئات  من 

34.2 Correspondence
Any correspondence sent to the Customer by third parties and received by 
the Company and any routine correspondence from the Company to the 
Customer, 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.

34.3 Errors of Communication
The Company shall not bear damages resulting from the use of the postal 
services, telegraph and all other means of communication as mentioned 
under “Notices” above, especially from loss, delay, misunderstanding, 
mutilation or double dispatch and are to be borne by the Customer, 
provided that the Company has not acted with negligence. In case of 
litigation, the onus of proof is borne by the Customer.

35. Terms and Conditions of Option Trading Contract
35.1 Financial Responsibility
The Customer shall be held fully accountable for all financial obligations 
relating to the settlement of operations pursuant to these Terms and 
Conditions. The Customer hereby authorizes the Company to charge the 
investment account with the net cost of settlement of any transaction 
related to this contract including, but not limited to, all commissions, 
currency conversion expenses, foreign taxes and other related Company 
expenses (cost of settlement), and the Customer shall also accept and agree 
to the price prevailing at the time of settlement. The Company shall not 
be held accountable, under any circumstances, for any fluctuations in the 
option price, which may occur between the time of receipt of instructions 
from the Customer and acceptance by the Company and the time required 
to conclude such transactions. Statement forwarded to the Customer 
detailing transactions conducted under this agreement shall be considered 
final and conclusive, with the exception of express error, and shall not be 
subject to dispute.

35.2 Currency
Any purchase of an option or options (or their exercise) in a currency 
(”Currency of Maturity”) other than the stated currency of the account 
shall result in charging the account with an amount representing the cost 
borne by the Company in the purchase of an amount from the (”Currency 
of Maturity”) on the date of accrual of payment for the option fees 
(Premium) or options or the date of accrual of payment of the specified 
purchase price relating to the exercise of an option.

35.3 Account Deficit
If, for any reason, the account is found to be short of funds sufficient for 
the purchase of an option or options (or for the exercise of an option) 
as stated above, the Company may refrain from the purchase of that 
option or those options (or the exercise of an option) until the Customer 
deposits sufficient funds in the account to cover costs of settlement. The 
Company may, at its sole discretion, sell the option to close it and avoid 
its exercise, or complete the purchase of the option or options (or the 
exercise of an option) in accordance with the instructions of the Customer 
regardless of the absence of sufficient funds in the account to cover the 
costs of the settlement. In this case, the Customer must deposit in the 
account immediately, all the necessary funds as stated above, in addition 
to a service fee that is determined by the Company from time to time and 
advised to the customer upon request.

35.4 Compliance with Applicable Laws and Regulations
The Customer acknowledges and agrees that any transaction concluded 
under this Agreement for his account, shall be subject to, and under 
which the Customer shall be bound by, all applicable laws, regulations, 
customs and norms, including, without limitation the laws and regulations 
of countries other than Saudi Arabia and the financial markets and stock 
exchanges through which the transaction has taken place as well as 
clearing houses and similar government and private institutions.
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35-5 التعويض
والتكاليف  المسؤوليات  كل  عن  الشركة  يعوض  بأن  العميل  يوافق 
بهذا  المتعلقة  العمليات  هذه  عن  الناتجة  واألضرار  والمطالبات  والخسائر 
تتحملها  التي  المسؤوليات  جميع  أوًال(   ( تحديد،  ودون  ذلك  في  بما  العقد 
أعاله،   )2-35( المادة  في  ورد  كما  للعمالت  تبادل  بأي  يتعلق  فيما  الشركة 
أية  و)ثالثًا(  أعاله،   )3-35( المادة  في  ورد  كما  الحساب  في  عجز  أي  و)ثانيًا( 
هيئات  أو  أشخاص  أو  الوكالء  أو  الوسطاء  قبل  من  الشركة  ضد  مطالبات 
أخرى من الذين تتعاقد الشركة معهم لشراء خيار أو خيارات نيابة عن العميل .

35-6 التحفظات
ال تكون الشركة ملزمة بالدخول في أي عقد معين لشراء الخيارات، سواء نتج 
التزام تتحمله الشركة. وال تقوم الشركة بأي  أي  العقد  ينتج عن ذلك  أو لم 
حال بشراء أي عقد لشــراء خيار نيابة عن العميل إذا تضمن مثل هذا العقد 
الشراء  سعر  ودفع  التفوقية(  العالوة  )أي  الخيار  عالوة  دفع  غير  ماليًا  التزامًا 
المحدد إذ تم استعمال )أي ممارسة( الخيار. ويعتبر كل عقد شراء خيار أنه تم 

الخاص. إلى تقديره  العميل استناداً  من جانب 

أنهم  مراسليها،  أو  وكالئها  أو  لموظفيها  أو  لنفسها  تدعي  ال  والشركة 
بالصفقة  يتعلق  فيما  النصح  إلسداء  أكفاء  أو  مفوضين  أو  مؤهلين 
أحكام  حول  العميل  تنصح  أنها  تزعم  وال  العقد،  هذا  بموجب  المتوقعة 
العقود المذكورة أو أي شأن آخر متصل بها، وال تتحمل الشركة أية مسؤولية 
أو تبعة من أي نوع كان بشأن أية مشورة تعطى إلى العميل سواء التمس 

يلتمسها. لم  أو  المشورة  هذه  مثل  العميل 

35-7 المخاطر
المضاربة  نطاق  في  يدخل  الخيار  بعقود  التعامل  بأن  ويقر  العميل  يدرك 
المالية  والمخاطر  المجازفات  تحمل  على  وقادر  مستعد  وأنه  الشديدة، 
للمتاجرة االختيارية. ويوافق العميل بأن اليحمل الشركة أو مسؤولي الشركة 
أية  األحوال،  من  حال  بأي  وكالئها،  أو  إدارتها  مجلس  أعضاء  أو  وموظفيها 
من  يطلب  وال  العميل.  يتكبدها  قــد  أو  تكبدها  خسارة  أية  عن  مسؤولية 
أو  لشراء  إجراء  أي  ذلك  في  بما  الخيار  بعقود  يتعلق  إجراء  أي  اتخاذ  الشركة 
من  وصريحة  خطية  تعليمات  بموجب  إال  انقضائه  تاريخ  قبل  خيار  ممارسة 
العملية  تنفذ  أن  المطلق،  تقديرها  حسب  للشركة  يجوز  ولكن  العميل، 

العميل. من  شفوية  تعليمات  بموجب 

مسؤولية  أية  الشركة  يحمل  أن  األحوال  من  حال  بأي  للعميل  يجوز  وال 
بخصوص تصرفات أو اغفاالت الوكالء المستخدمين في شراء عقود الخيار أو 
بيعها، ويتحمل العميل وحده مسؤولية أي تصرف أو إغفال من قبل الوكالء 
المبالغ  أو دفع  إتمام عملية مطلوبة  المذكورين، بما في ذلك الفشل في 
المستحقة المتعلقة بها. ويدرك العميل كل اإلدراك أنه نظراً لطبيعة سوق 
عالية  درجة  على  ينطوي  بالخيارات  التعامل  فإن  التقلب،  الشديدة  الخيارات 
خسارة  إلى  يتعرض  فقد  خياراُ  بشرائه  بأنه  العميل  يدرك  كما  المجازفة.  من 

الخيار. شراء  عملية  تكاليف  وخسارة  بكاملها  التفوقية(  )العالوة  العالوة 

35-8 التنازل
يكون كل عقد لمصلحة العميل دون سواه، ويوافق ويتعهد العميل بعدم 
بموجبه  أو  عقد  أي  في  ومصلحته  حقوقه  عن  األحوال،  من  حال  بأي  التنازل 
الحقوق  هذه  يحمل  ال  أن  أو  وجزئيًا،  كليًا  بموجبها  أو  االتفاقية  هذه  في  أو 
موافقة  بعد  إال  آخر،  نحو  أي  على  فيها  التصرف  أو  مالية  أعباء  أي  والمصلحة 
هذه  مثل  إعطاء  في  المطلقة  الحرية  للشركة  )ويكون  الشركة  من  خطية 

الموافقة(. عن  االمتناع  أو  تراها  التي  والقيود  وبالشروط  الموافقة 

35.5 Indemnity
The Customer agrees to indemnify the Company against all responsibilities, 
costs and losses, claims and damages resulting from transactions related 
to this contract, including, without limitation, (i) all liabilities incurred by 
the Company with respect to any exchange of currencies as stated in the 
foregoing Article (35.2) and (ii) any shortfall in the account as stated in 
the foregoing Article (35.3) and (iii) any claims against the Company by 
brokers, agents, other persons or bodies who contract with the Company 
for the purchase of an option or options on behalf of the Customer.

35.6 Limiting Conditions
The Company shall not be obliged to enter into any specific contract for 
the purchase of certain options, whether or not the contract results in 
any obligation borne by the Company. The Company shall not in any way 
purchase any contract for the purchase of an option on behalf of the 
Customer if such contract involves a financial obligation other than the 
payment of the option premium (premium) and payment of the specified 
purchase price in case of use (exercise) of the option. Each option purchase 
contract shall be deemed as concluded by the Customer based on his sole 
discretion.

The Company does not claim for itself, its employees, its agents or 
correspondents that they are qualified, efficient, commissioned or 
competent to give advice in respect of the transaction contemplated under 
this contract. The Company does not purport to be advising the Customer 
on the provisions of the contracts in question or any matter related thereto. 
The Company does not assume any responsibility or liability of any kind 
with respect to any advice given to the Customer whether the Customer 
has sought or has not sought such advice.

35.7 Risk
The Customer is aware and acknowledges that dealing in option contracts 
falls within the scope of highly speculative business, and that he is willing 
and capable of bearing the risks involved therein and the financial risks 
of option trading. The Customer agrees not to hold the Company, its 
officials, employees, members of its board of directors, or agents, in any 
case, accountable for any loss suffered or incurred by the Customer, and 
shall not request the Company to take any action with respect to option 
contracts, including any action to purchase or exercise the option before 
its expiry date, except under the explicit written instructions from the 
Customer. However, the Company may, at its sole discretion, conduct a 
transaction pursuant to verbal instructions from the Customer.

The Customer may not, in any event, hold the Company accountable for the 
actions or omissions of the agents commissioned with the purchase or sale 
of any option contract. The Customer alone bears responsibility for any act 
or omission by the said agents, including the failure to complete a required 
transaction or to pay the accrued or related amounts. The Customer is fully 
aware that due to the nature of the highly volatile options market, dealing 
in option involves a high degree of risk. The Customer is also aware that 
in buying an option, he may be exposed to the loss of the entire premium 
(premium) and the loss of the cost of purchase of the option.

35.8 Waiver
Each contract shall be concluded for the benefit of the Customer solely, 
and the Customer agrees and undertakes, in any case, not to transfer 
his rights and interest in any contract or under any contract, or under 
this Agreement or pursuant to this Agreement , totally or partially, and 
not to charge these rights and interest with any financial burdens or to 
dispose of them in any other way, without prior written approval from the 
Company (and the Company shall be entitled , at its sole discretion, to give 
such approval, to state the conditions and restrictions for granting such 
approval or to refrain from giving any approval thereto).
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36 . الكشف بالمخاطر
يدرك العميل تمامًا ويقر بأنه ليس للشركة أية صفة استشارية فيما يتعلق 
العميل  ويقر  العميل.  تعليمات  حسب  االستثماري  الحساب  بتشغيل 
و/  الصكوك  أو  و/  الدولية  أو  و/  المحلية  األسهم  بيع  أو  و/  شراء  قرارات  بأن 
عقود  خالل  من  وذلك  السلع  من  وغيرها  الثمينة  المعادن  أو  و/  العمالت  أو 
قرارات  هي  الخيار(  أو  الهامش  أساس  على  تكون  )وقد  مستقبلية  أو  فورية 
أو  مشورة  أية  على  مستندة  تكون  وال  الخاص  لتقديره  ووفقاً  وحده  العميل 
أو  أو وكالئها  أو لموظفيها  توصية من الشركة، والشركة ال تدعي لنفسها 
مراسليها أنهم مؤهلين أو مفوضين أو أكفاء إلسداء المشورة فيما يتعلق 

القرارات. بهذه 

مشورة  أي  بشأن  كان  نوع  أي  من  تبعة  أو  مسؤولية  أية  الشركة  تتحمل  وال 
لم  أو  المشورة  هذه  مثل  العميل  التمس  سواء  العميل  إلى  تعطى 
يلتمسها. كما يقر العميل ويوافق بأن تنفيذ الشركة لتعليمات العميل فيما 
يتعلق بأية صفقة ال يعد بأي حال من األحوال مصادقة من الشركة على هذه 
التعليمات أو إشارة إلى موافقة الشركة أو استحسانها لها. ويتحمل العميل 
وحده كافة المخاطر والتبعات الناتجة عن أية قرارات أو تعليمات أو صفقات 

االتفاقية. هذه  بموجب 

ويدرك العميل تمامًا ويقر بأن االستثمار في األوراق المالية هو استثمار تجاري 
للتقلبات  عرضة  ويكون  الخسارة  ومخاطر  الربح  فرص  طياته  في  يحمل 

بأنه: ويقر  تمامًا  العميل  يدرك  كما  المالية  األوراق  أسواق  في  السريعة 

36-1 قد درس بعناية النتائج المحتملة لكافة أنواع التعامل قبل إصداره ألية 
تعليمات للشركة لتنفيذ أية صفقات.

حتى  أو  الصعب  من  تجعل  السوق  في  معينة  أوضاع  تنشأ  قد   2-36
يتعلق  فيما  وخصوصًا  مركزه  بتصفية  يقوم  أن  العميل  على  المستحيل 
المالية  األوراق  أو  سيولة  إلى  الفوري  للتحويل  القابلة  غير  المالية  باألوراق 
في  تحدث  عندما  األوضاع  هذه  تنشأ  أن  يمكن  كما  للمضاربة.  المستخدمة 

األدنى. أو  األقصى  الحد  إلى  حركة  السوق 

36-3 في حالة التعامل على أساس الهامش فمن الجائز أن تلحق بالعميل 
بإيداعها  يقوم  إضافية  أموال  وأية  األساسية  الهامش  ألموال  كاملة  خسائر 
مركز  بعكس  السوق  تحرك  فإذا  عليه.  والحفاظ  السوق  في  مركزه  لتثبيت 
كبيراً  مبلغًا  يودع  أن  األجل،  قصير  بإشعار  العميل،  إلى  يطلب  فقد  العميل 
من أموال الهامش اإلضافية للحفاظ على مركزه، فإذا عجز العميل عن توفير 
األموال المطلوبة في الوقت المحدد فمن الجائز أن يصار إلى تصفية وإغالق 
ذلك  عن  عجز  أي  عن  مسؤوًال  العميل  وسيكون  بخسارة،  االستثماري  مركزه 

به. الخاص  الحساب االستثماري  في 

عليها  يحصل  ما  كثيراً  التي  الفاعلة  القدرة  من  العالية  الدرجة  إن   4-36
الهامش  متطلبات  بحكم  المستقبلية،  بالعقود  التعامل  في  العميل 
هذه  فاستعمال  لصالحه،  تعمل  قد  كما  العميل  ضد  تعمل  قد  الصغيرة، 

سواء. حد  على  كبيرة  أرباح  أو  كبيرة  خسائر  إلى  يؤدي  قد  الفاعلة  القدرة 

المخاطر  كافة  عن  يكشف  أن  بالطبع  يمكن  ال  الموجز  الكشف  هذا  إن 
المعادن  بسوق  المستقبلي  أو  الفوري  للتعامل  األخرى  الهامة  والجوانب 
الثمينة وغيرها من السلع أو األسهم )المحلية والعالمية( والسندات المالية 
أو وحدات الصناديق االستثمارية )المحلية والدولية( أو الصكوك أو العمالت. 
قبل  التعامل  أنواع  لكافة  المحتملة  النتائج  بعناية  تدرس  أن  عليك  لذلك 

. عنك  نيابة  صفقات  لتنفيذ  للشركة  تعليماتك  إصدار 

36. Disclose of Risks
The Customer is fully aware and acknowledges that the Company does not 
have any advisory capacity with regard to the operation of the investment 
account as instructed by the Customer. The Customer also acknowledges 
that the decisions of buying and/or selling local and/or international stocks 
and/or bonds and/or local or international units of investment funds 
and/or instruments and/or currency and/or precious metals and other 
commodities, through spot or future contracts (or on the basis of margin 
or option) shall be the Customer’s decision solely, at his sole discretion and 
shall not be based on any advice or recommendation of the company. The 
Company does not claim for itself, its employees, its agents, correspondents 
or commissioners to be qualified or competent to provide advice with 
respect to these decisions.

The Company shall not bear any responsibility or liability of any kind for any 
advice given to the Customer whether or not the Customer has sought such 
advice. The Customer also acknowledges and agrees that implementation 
of his instructions by the Company in respect of any transaction shall 
not in any way constitute an endorsement of the company of these 
instructions or a reference to the approval of the Company or its favour of 
such transaction. The Customer alone bears all risks and liabilities arising 
from any decisions, instructions or transactions under this Agreement.

The Customer is fully aware of and recognizes that the investment in 
securities trading is an investment which involves chances of profit and 
risk of loss and is subject to rapid fluctuations in the stock markets. The 
Customer is also fully aware and acknowledges that:

36.1 He has studied carefully the possible consequences of all kinds of 
deals before issuing any instructions to the Company for closing any such 
deals.

36.2 Certain conditions may have develop in the market to make it difficult 
or even impossible for the Customer to liquidate his position, particularly 
with respect to securities of non-convertible immediate liquidity or 
securities used in speculations. Such conditions may also occur when the 
market undergoes maximum or minimum levels of volatility.

36.3 In case of dealing on a margin basis, the Customer may be subject 
to total loss of basic margin funds and any additional funds deposited 
to stabilize and maintain his position in the market. If the market moves 
contrary to the position of the Customer, he may be advised, on a short 
notice, to deposit a large amount of additional margin funds to maintain 
his position, and in case of the Customer’s inability to provide the required 
funds in a timely manner, he may be subject to liquidating and closing his 
investment position at a loss and the Customer shall be held accountable 
for any deficit resulting wherefrom in his investment account.

36.4 The high degree of effective power often obtained by the Customer 
in dealing in futures contracts, by virtue of the small margin requirements, 
may work against or in favour of the Customer. The use of this effective 
power may also lead to major losses or profits alike.

Naturally, this disclosure does not unfold all the risks and other important 
aspects of spot or futures trading on precious metals markets and other 
commodities, stocks (domestic and global), securities, units of investment 
funds (domestics and international), instruments or currencies. Therefore, 
you should consider carefully the possible consequences of all kinds of 
dealings prior to the issuance of your instructions for the Company to carry 
out such transactions on your behalf
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37 . إثبات الهوية
حال  في  االستثماري  حســابه  بتجميــد  ستقوم  الشركة  بأن  العميل  يفهم 
انتهاء صالحية إثبات الهوية الذي تم استخدامه عند فتح الحساب االستثماري، 
في هذه الحالــة، لن يكون مسموحاً للعميل تحويــل األمــوال مــن الحســاب 
االســتثماري أو اســتخدام الرصيــد الموجــود فيــه وال يشــمل ذلــك بيــع األوراق 
الماليــة واســتقبال متحصالتهــا أو اســتقبال أرباحهــا فــي الحســاب االســتثماري 
أو التحويــل مــن حســاب العميــل البنكــي للحســاب االســتثماري، ويتم اعــادة 

تفعيــل الحســاب االستثماري حال إحضار العميل إثبات ساري المفعول.

38. اإلنهاء
ستراجع الشركة هذا الترتيب سنويًا، ومع أن الشركة تنوي حاليًا االستمرار في 
الواردة في هذه االتفاقية في متناول العميل، فإنه يجوز ألي  الترتيبات  وضع 
من الطرفين إنهاء هذا الترتيب في أي وقت بتوجيه إشعار من أحد الطرفين 
إلى الطرف اآلخر، غير أن مثل هذا اإلنهاء يجب أن ال يؤثر في أي اتفاق يكون 
قائمًا في وقت اإلنهاء، وتظل أحكام ذلك االتفاق سارية حتى وفاء كل طرف 
بالتزاماته الكاملة تجاه الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقية وبموجب أي اتفاق 

آخر .

38-1 اإلنهاء الطوعي
وألي  وقت  أي  في  الشركة  أو  العميل  قبل  من  االتفاقية  هذه  إلغاء  يمكن 

خطي. إشعار  بموجب  وذلك  سبب 

38-2 األثر المستقبلي
إن إنهاء هذه االتفاقية ال يؤثر على تنفيذ أو إتمام أية صفقات تم البدء بها، 
وال على التزامات الطرفين وال على حقوق الطرفين والتزاماتهما المستحقة 
سارية  بقائها  على  المنصوص  والشروط  االتفاقية،  هذه  إنهاء  تاريخ  حتى 
عليه  منصوص  هو  ما  باستثناء  ولكن  االتفاقية.  هذه  إنهاء  بعد  المفعول 
بخالف ذلك في هذا البند بخصوص تسوية الحسابات وتحويل الموجودات، 
لن تقوم الشركة بالبدء بأية صفقات أخرى نيابة عن العميل بعد تاريخ إنهاء 

. االتفاقية  هذه 

38-3 تسوية الحسابات
المستحقة  األخرى  والمبالغ  واألتعاب  الرسوم  جميع  تقاضي  للشركة  يحق 
تعويض  على  العميل  ويوافق  إنهائها،  تاريخ  حتى  االتفاقية  هذه  بمقتضى 
الشركة عن جميع الخسائر التي قد تلحق بها نتيجة تسوية االلتزامات القائمة 
إنهاء  بعد  تتكبدها  التي  والمصاريف  التكاليف  جميع  وعن  بها،  والوفاء 
)أو  االستثماري  الحساب  موجودات  من  تحسم  أن  للشركة  ويحق  االتفاقية. 
أي حسابات أو محافظ أخرى( تلك المبالغ التي تعتقد أنها الزمة لسداد جميع 
الرسوم واألتعاب والمصاريف األخرى، وإذا لزم األمر لها أن تبيع األوراق المالية 

المبالغ. تلك  لتغطية 

38-4 تحويل الموجودات
تقوم الشركة في أقرب فرصة ممكنة بعد إنهاء االتفاقية بتسليم العميل أو 
أي طرف بناء على طلب العميل أو ورثة العميل تبعًا للظروف، جميع األموال 
النقدية واألوراق المالية ووثائق الملكية التي تحتفظ بها الشركة، مصحوبة 
ويقوم  االتفاقية  إنهاء  تاريخ  حتى  المنفذة  الصفقات  جميع  يبين  بكشف 
بتقديم  ويفوضها  الصفقات  جميع  باستكمال  الشركة  بتكليف  العميل 
»أ« ال تكون الشركة ملزمة بتسليم  السلف وصرف أية مبالغ الزمة بشرط أن: 
أية أوراق مالية ووثائق ملكية إال بعد استالمها من الوسيط أو البائع أو المصدر 
المعني، »ب« ال تكون الشركة ملزمة بتسليم أية أوراق مالية ووثائق ملكية 
إلى الشركة بما في  الدفع  المبالغ المستحقة والواجبة  إال بعد سداد جميع 
ذلك دون حصر، جميع التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الشركة في إقفال 
الحساب االستثماري و»ج« ال تكون الشركة ملزمة بأن تقيد لحساب العميل 
عائدات بيع أي أداة مالية قبل استالمها من الوسيط أو البائع المعني، »د« قد 
باسم  جماعي  حساب  في  المحفوظة  الموجودات  تحويل  ممكنًا  يكون  ال 
طرف ما إال من خالل البيع ومن ثم تحويل عائدات البيع مطروحًا منها تكاليف 

الصفقة.

37. Proof of Identity
The Customer understands that the Company will freeze the investment 
account in the event of expiry of proof of identity which was used at 
the opening of the investment account. In this case, it’s not allowed to 
transfer from the account and usage of the investment account balance, 
and this does not include preventing the Customer from the sale of his/her 
securities, receive the proceeds and profits generated from his/her securities 
into the investment account or transfer from his/her bank account to the 
investment account; and the account will be reactivated upon presentation 
by the Customer of a valid proof of identity.

38. Termination
The Company shall review this arrangement annually. Although the 
Company currently intends to continue to place the arrangement set 
out in this Agreement at the disposal of the customer, this arrangement 
may be terminated by either party at any time by serving the other party 
a notice to that effect. However, such termination shall not affect any 
Agreement that existed at the time of termination. The terms of that 
Agreement shall remain in effect until the fulfillment by each party of its 
obligations towards the other one under this Agreement and under any 
other Agreement.

38.1 Termination at Will
This Agreement may be cancelled by the Customer or the Company at any 
time and for any reason, by written notice.

38.2 Future Effect
Termination of this Agreement shall be without prejudice to the execution 
or completion of transactions already initiated, to the Parties’ rights and 
obligations accrued up to the date of termination, and to provision 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 in connection with 
settlement of accounts and transfer of assets, the Company shall not after 
the date of termination initiate any further transactions on the Customer’s 
behalf.

38.3 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 
investment Account (or any other portfolio accounts) 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.

38.4 Transfer of Assets
As soon as practicable after the date of termination the Company 
shall deliver to the Customer or to the order of the Customer or to the 
successors in interest of the Customer, as appropriate, all cash , Investments 
and documents of title held by the Company, accompanied by an account 
of all transactions carried out up to date of termination, and the Customer 
assigns 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, 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 Investment Account; 
and (c) the Company shall not be obligated to account to the Customer 
for the sale proceeds of any Investment until the Company has received 
such proceeds from the relevant broker; and (d) it may not be possible to 
transfer Investments held in a collective account in the name of a nominee, 
except by means of sale followed by transfer of the proceeds less any 
transaction costs.
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39 . القيود التنظيمية
أو أن تبيع موجودات المحفظة  يحق للشركة أن توقف الحساب االستثماري 
او  مشرعه  حكوميه  هيئة  من  لتعليمات  استالمها  عند  وذلك  االستثماريه 

السعودية. العربية  المملكة  في  قانونية 

40 . إقــرارات الــعـميــل
40-1 فـهـم هــذه االتفــاقـيــة

يقر العميل بأنه اطلع على هذه االتفاقية وفهم محتوياتها وأعطى الفرصة 
االتفاقية  هذه  تحكم  أن  على  العميل  ويوافق  بخصوصها،  األسئلة  لتوجيه 

بالشركة. عالقته 

40-2 المعلومات عن العميل
إن جميع التفاصيل المقدمة من العميل إلى الشركة بشأن العميل ووضعه 
شكل  بأي  مضللة  وغيــر  وصحيحة  ودقيقة  كاملة  معلومات  هي  المالي، 
بأي  الشركة  بإخطار  العميل  ويلتزم  كذلك.  وستبقى  المفعــول  وســارية 

الطلب. عند  أو  حدوثها  عند  المعلومات  هذه  على  تطرأ  تغييرات 

عــدم  تأكيــد  أو  بياناتــه ومعلوماتــه  بتحديــث  بالتزامــه  العميــل  يتعهــد  كمــا 
وجــود تغييــر فيهــا عندمــا تطلــب منــه الشــركة ذلــك أو كل ثــالث ســنوات مــن 
ــًا أو مــن  تاريــخ فتــح الحســاب االســتثماري أو آخــر تحديــث للحســاب امــا الكتروني
خــالل زيــارة أحــد المراكــز االســتثمارية، والتزامــه بتقديــم مســتند هويــة مجــدد 
عنــد نهايــة ســريان مفعولهــا، كمــا ويقــر العميــل بعلمــه بــأن الشــركة ســتجمد 

الحســاب االســتثماري إذا أخــّل بهــذه االلتزامــات.

40-3 التفويض الالزم للعمالء )الشركات(
جميع  على  حصل  قد  بأنه  اعتبارية  شخصية  كان  إذا  العميل،  ويضمن  يقر 
الموافقات واتخذ كافة اإلجراءات )بما في ذلك اإلجراءات المطلوبة بموجب 
مستندات التأسيس( لتفويضه بإبرام هذه االتفاقية وأداء االلتزامات المترتبة 

بمقتضاها. عليه 

كمــا يتعهــد العميــل، اذا كان شــخصية اعتباريــة )شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة 
فــي ســوق( بابــالغ الشــركة فــوراً عنــد حــدوث أي تغييــر فــي أي مــن المســتندات 

والوثائــق التــي تــم تقديمهــا عنــد فتــح الحســاب االســتثماري.

40-4 ملكية المحفظة
إن المحفظة هي ملك للعميل )وستبقى كذلك طالما بقيت هذه االتفاقية 
سارية المفعول( خالية من أي رهونات أو رسوم أو حقوق خيار أو أعباء مالية 
تتم  التي  الصفقات  بنتيجة  ينشأ  قد  ما  باستثناء  كانت،  أيًا  للغير  حقوق  أو 

االتفاقية. هذه  بمقتضى 

40-5 المسؤولية المشتركة
إذا كان العميل أكثر من شخص، فإن كل واحد من هؤالء األشخاص سيعتبر 
هذه  بموجب  المترتبة  العميل  بالتزامات  الوفاء  عن  بالتضامن  مسؤوًال 

. االتفاقية 

عن  فيه  وإقراري  أعاله  العام  االستبيان  لمعلومات  تعبئتي  من  الرغم  على 
ونوع  المخاطرة  مستوى  تحمل  على  وقدرتي  االستثمار  مجال  في  خبرتي 
كافة  تجاه  من  الشركة  مسؤولية  أخلي  أنني  إال  لي،  المفضل  االستثمار 
هذه  موضوع  استثماراتي  لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  المحتملة  المخاطر 

أعاله.  )36( البـــــند   عـليها  نص  ما  حسب  االتفاقية 

ودرجة  االستثمار  نوع  اختيار  في  الشركة  حرية  من  يحد  ال  اإلقرار  هذا  أن  كما 
المخاطرة والجوانب األخرى الهامة وما ينطوي عليه من نتائج محتملة لكافة 
في  الواردة  المعلومات  استخدام  اإلطالق  على  لي  يجوز  وال  التعامل،  أنواع 
أو  استثماراتي،  على  الشركة  به  قامت  تصرف  أي  لدحض  كذريعة  االستبيان 
إدعاء الغبن أو اإلهمال لتبرير استرجاع أي خسارة أو طلب تعويض أو للتنصل 

وخالفها. االتفاقية  هذه  بموجب  الشركة  تجاه  التزاماتي  من 

39. Regulatory Restrictions
The Customer›s access to the investment account can be restricted and/or 
the securities in his/her portfolio may be sold upon receiving instructions 
from Saudi Arabian regulatory or law enforcement authority.

40. Customer Representations
40.1 Understanding of this Agreement
The Customer acknowledges having read and understood this Agreement 
and having been given the opportunity to ask questions relating hereto, 
and Customer agrees that this Agreement will govern the Customer’s 
relationship with the Company.

40.2 Customer Information
All details given by the Customer to the Company in relation to the 
Customer and the Customer’s financial position are and will remain 
complete, accurate, non-misleading and valid in any material aspect. The 
Customer is responsible for informing the Company regarding any change 
to the same, or upon request for informing the Company.

The customer undertakes to update his/her data and information or to 
confirm that there is no change to the information when asked by the 
company or every 3 years from the account opening date or last update for 
the account through online or by visiting one of the investment centers, 
and to provide renewed versions of his identification documents after 
their expiry, also the customer undertakes of his/her awareness that the 
company will freeze the investment account when theses undertakings 
breached.

40.3 Corporate Authorizations
Any Customers 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 him to 
enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder.

Also, the Customer undertakes in case it’s a legal entity (Non listed company 
in an Exchange) to notify the Company immediately when a change made 
to any documents provided at the time of the investment account opened.

40.4 Beneficial Ownership
The Investment is and shall during the continuance of this Agreement 
remain beneficially owned by the Customer 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.

40.5 Joint Liability
If the Customer compromises more than one individual person, each 
such person shall be jointly and severally liable for the obligations of the 
Customer hereunder.

Notwithstanding filling out the above general information questionnaire 
and testifying to my experience in the field of investment and ability to 
withstand the level of risk and the preferred type of investment for me, I 
will not hold the Company responsible for any/or all the potential risks that 
my investment subject of this Agreement can be exposed to, as provided by 
the foregoing clause (36).

Moreover, this representation shall not restrict the freedom of the Company 
to choose the type of investment and the level of risk and other important 
aspects and its possible outcomes for all the types of transactions. I am 
also aware that I may not use information contained in the questionnaire 
as pretext to rebut any act done by the Company on my investments, or 
claim the occurrence of injustice or neglect to testify the recovery of loss, 
to request compensation or to evade the fulfillment of my obligations 
towards the Company under this Agreement or otherwise.
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40.6 Using Electronic Services for Blind or Iliterate Customer
The Customer undertakes that the reference person has read the related 
terms & conditions to use any services provided by the Company by 
telephone or electronic services for operating the investment account and 
he/she is fully aware about it, and the Company informs the Customer that 
such services are provided based on his/her desire, choice and awareness 
of the risks associated with using such services; and he/she is responsible 
legally of all transactions executed through such services.

40.7 Opening and Operating the Investment Account by Power of 
Attorney
The Company only accepts power of attorney issued by the Notary Public 
Department or a notary public approved by the Ministry of Justice to open 
or operate an investment account for his Customer whenever the following 
conditions are met:

The authorised individual to open and operate the investment account 
must be a relative of the Customer as a father, mother, son, daughter, 
grandfather, grandmother, husband, wife, brother or sister; or an authorised 
individual appointed by heirs to liquidate the investment account of their 
inheritor and then close it.

The power of attorney must be issued by the Customer, and must not accept 
any power of attorney issued by any person on behalf of the Customer.

Valid, and must explicitly state the authorities vested to the authorised 
individual, whether it was for the purpose of opening or operating an 
investment account, or to make transfers, to purchase or sell securities, or 
to close the investment account. 

40.8 Custodian and Guardian
Before (90) calendar days of reaching the age of (15 ) Hijri years, and as 
per the Company’s request the guardian or custodian must update the 
Customer’s information and provide a copy of the national identification 
card of the Customer.

Before (90) calendar days of reaching the age of (18 ) Hijri years, and as 
per the Company’s notification the guardian or custodian must update the 
Customer’s information and provide a copy of the national identification 
card of the Customer and sign a new account opening agreement with that 
Customer by the time of reaching (18 ) Hijri years.
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الدفــع المســتحقة  والتكاليــف  وا�تعــاب  الرســوم والمصاريــف   جميــع 
 للشــركة أو الواجبــة الدفــع مــن قبــل الشــركة �ي طــرف ثالــث بموجــب
 هــذه االتفاقيــة ال تشــمل أيــة نــوع ضريبــة أو رســوم حكوميــة مطبقــة أو
الســعودية، ويشــمل ذلــك العربيــة  المملكــة  فــي   ســيتم  تطبيقهــا 
وضريبــة المضافــة  القيمــة  ضريبــة  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل   علــى 
الرســوم و/أو  الضرائــب  و/أو  الضريبــة  تلــك  وســتكون   االســتقطاع، 
والمبالــغ الدفعــات  مــع  العميــل  قبــل  مــن  الدفــع  واجبــة   الحكوميــة 
المضافــة القيمــة  ضريبــة  دفــع  تاريــخ  يتجــاوز  ال  أن  علــى   المســتحقة 
 للشــركة بــأي حــال مــن ا�حــوال عــن تاريــخ تقديــم الشــركة إقــرارات ضريبــة
 القيمــة المضافــة إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. ويجــوز للشــركة
 خصــم تلــك الضرائــب و/أو الرســوم الحكوميــة مــن النقــد الموجــود فــي

حساب المحفظة أو أي من حسابات العميل

The Fees shall be exclusive of any official fees, duties or charges, 
including Value Added Tax (VAT). For the avoidance of doubt, all sums 
payable under this Agreement, or otherwise payable by the Customer 
are exclusive of any VAT or any other government fees and Company 
shall add the VAT or any other government fees  to any Fees or amount 
payable under this Agreement. In any event, the Customer shall pay 
the VAT along with any amounts payable under this Agreement, and 
where, under this Agreement, the Company is required to account to 
the General Authority of Zakat and Tax for VAT in accordance with the 
applicable regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, the Customer 
shall pay to Company the amount of such VAT. The Company shall 
receive the VAT and pay it to the General Authority of Zakat and Tax. .



اإلتفاقية  بنود وشروط وأحكام هذه  قرأت بتمعن جميع  بأنني قد  أقر  وعليه، 
وفهمتها بالكامل وأنني أعي واجباتي ومسؤولياتي و كافة الحقوق الواردة 
والمالية،  المعنوية  التبعات  جميع  منفردا  أتحمل  سوف  أنني  حيث  فيها. 
مهما كان نوعها، التي قد تنتج عن ذلك، كما وأقر بأنني على علم بعموالت 
علــى  والموجــودة  الحساب  فتح  تاريخ  في  كما  المالية  األسواق  في  التداول 
وجود  حالة  في  بإشعاري  ستقوم  الشركة  وأن  االلكترونــي،  الشــركة  موقــع 

والرسوم. العموالت  على  تحديث 

طرف  كل  واستلم  نسختين  على  االتفاقية  هذه  توقيع  تم  تقدم،  لما  إثباتًا 
. أعاله  المدون  التاريخ  في  منها  واحدة 

Accordingly, I hereby confirm to have read carefully and fully understand all 
the terms and conditions and provisions of this Agreement, and I am fully 
aware of my duties and obligations and the rights of all parties contained 
therein, and that I will solely bear all the moral and financial consequences, 
of any kind, which may result wherefrom. I further confirm that I am fully 
aware about capital markets trading rates of commission as of the account 
opening date that exist at the Company’s web site, and that the Company 
shall notify me in case of any updates to the commissions and charges.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been signed in two counter-
parts, one retained by each party, as of the date first written here above

التاريخ:                            /                                 /

اسم العميل:  .....................................................................................

الموافق:                            /                                 /

توقيع العميل:  ...................................................................................

Date:                       /                        /

Customer`s Name: ...........................................................................................

Corresponding to:                       /                        /

Customer`s Signature: ....................................................................................
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:  

Undertaking for Non Saudi / GCC Customers

a) I acknowledge that my right to invest in securities in the Kingdom is associated with providing my residence permit 
(Iqama) to the Company; and the Company will freeze the investment account/s if I does not update the account`s 
information or does not provide the Company with the residence permit (Iqama) after its renewal.

b) I Undertake that I must provide the Company with the renewed residence permit (Iqama) upon its validity expiry, or 
when the Company requested an update of the account`s information.

c) I Undertake that the Company has the right to liquidate the securities in the portfolio linked to the investment 
account/s, transfer its cash to the bank account linked to the investment account/s, and then close the investment 
account/s, if the investment account/s was frozen for more than (12) months.

Signature:
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حال اإلنتهاء من تعبئة االتفاقية، يتعين على مسؤول مركز ملفات العمالء التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة بموجب االتفاقية قد تم الحصول عليها وأن 
الموظف المعني قد تحقق منها وأثبت صحتها.

مـــوافقـــة الــرئيــس التنفــيذي أو من ينوب عــنه بـفـتـح حساب شـخصيـة عـــامة حسب دلــيل مكافحــة غــســل األمـــوال وتــمـويــل اإلرهـاب.

تــــأكيــد مـــســؤول مركز مــلـفـــات الــعمــالء :

تــــأكيــد الــــــرئيس الـــــتنفــــيذي أو من ينـــــوب عــــنه :

االسم: ................................................................................... ..................  التوقيع: ...................................................................  التاريخ:                        /                             /

االسم: ................................................................................... ..................  التوقيع: ...................................................................  التاريخ:                        /                             /

Upon completion of the Agreement form, the officer in charge of Customer files shall ensure that all the information required under the Agreement has been 
obtained and that the officer in charge has verified and validated this information.

Approval of the Chief Executive Officer or his designated representative to open a public exposed person account pursuant to the provisions of Anti-Money 
Laundering and Terrorist Financing Regulations.

Confirmed by the officer in charge of customer file center :

Confirmed by the Chief Executive Officer or his designated representative :

Name: .................................................................................................................... Signature ............................ ............................................................Date                /            /

Name: .................................................................................................................... Signature ............................ ............................................................Date                /            /

: For Internal Useلالستعمال الداخلي :

من المهم جداً الحصول على جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذه االستمارة وأن تكون المعلومات صحـيحة ودقـيـقة وأن يتم تـمحـيصها والتثبت منها. يعتبر 
مسئول عالقات العمالء الذي يحيل العميل مسئوًال عن التأكد من إكتمال المعلومـات الواردة فــي هـــذه االتـفاقية ودقـتهـا وصحتها وفقا ألفضل ما لديه / لديها.

تــــأكيــد مـــســؤول عالقات العمالء:

االسم: ................................................................................... ..................  التوقيع: ...................................................................  التاريخ:                        /                             /

It is very important to obtain all the information required under this form and that such information shall be true, accurate, carefully scrutinized and verified. 
The account officer who refers the Customer shall be responsible for ensuring to the best of his/her knowledge, the completeness, accuracy and validity of the 
information contained in this Agreement.

Confirmed by the account officer:

Name: .................................................................................................................... Signature ............................ ............................................................Date                /            /

: Relationship Officerمسؤول عالقات العمالء :
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التاريخ:                        /                             /

التاريخ:                        /                             /

رقم الحساب : 

رقم الحساب : 

منفرد

منفرد

منفرد

منفرد

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

اسم العميل : ............................................................................................................

اسم العميل : ............................................................................................................

االسم : .......................................................................................................................

االسم : .......................................................................................................................

الحد األعلى : .............................................................................................................

الحد األعلى : .............................................................................................................

الحد األعلى : .............................................................................................................

الحد األعلى : .............................................................................................................

االسم : .......................................................................................................................

االسم : .......................................................................................................................

الفرع: .........................................................................................................................

الفرع: .........................................................................................................................

توقيع صاحب الحساب

توقيع صاحب الحساب

تدقيق التوقيع

تدقيق التوقيع

توقيع الوكيل

توقيع الوكيل

تدقيق التوقيع

تدقيق التوقيع

توقيع المدخل

توقيع المدخل

توقيع المدخل

توقيع المدخل

توقيع المشرف

توقيع المشرف

توقيع المشرف

توقيع المشرف
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