
التاريخ :                  /                  /                  هـ

الموافق :                  /                  /                  م

Limit Order محدد السعر

Market Order أمر سوق
أمر بيع

Sell Order

:Branchفرع :                                                                                                              

أنا الموقع أدناه أقر وأنا باكمل اهليتي الشرعية والقانونية بأنني أفوضكم ومن تفوضونه 

بموجب هذا األمر تفويضا نهائيا غير معلق على شروط بيع اسهمي المبينة أدناه وأي 

جزء منها وبما لها من حقوق واستكمال نقل وتسجيل ملكيتها وفقا لإلجراءات المتبعة 

أدناه  المبينة  انتهاء مدته  عليه وحتى  توقيعي  اعتبارًا من  األمر  ويسري مفعول هذا 

كما أقر أنني مالك لأسهم موضوع هذا األمر ملكية اكملة وال يوجد عليها أي قيد من 

قيود التصرف واتحمل اكفة ما ينجم من ظهور ما يخالف إقراري هذا 

I,, the under signed. In my full legal capacity , acknowledge that I 
hereby authorize you fully. Irrevocably and unconditionally or whom 
you authorize so, to sell my shares as mentioned below or any part 
thereof along with Its rights, and complete formalities for transfer 
and registration of their ownership pursuant to the applicable 
procedures. This order shalt remain valid effective the date of my 
signature thereon and until expiry of Its period as described below. 
I also acknowledge that here Is no encumbrance concerning those 
shares, and 1 shall bear all consequences appearing due to any 
contradiction to my said acknowledgment.

Signature :…………………………………...………………………… : التوقيع

    
..................................................................................

اسم البائع :           
Seller’s Name   : رقم المحفظة

Portfolio No.

      
..................................................................................         

نوع الهوية :
I.D Type    : رقم الهوية 

I.D No.

..................................................................................         
: الجنسية 

Nationality               : هاتف
Telephone

Investment Account No 
                                                        

رقم الحساب االستثماري

اسم السهم المطلوب :   
Stock Name

عدد األسهم المعروضة:      .........................................................
Quantityسهمًا

بسعر ال يقل عن  :  
Limit Price

 مدة صالحية األمر:    
Order Validity

B.Day ............................................. يوم تداول 

FOK ……..…………......................… فوري و الغاء 

نوع التنفيذ
Execution Type

 حتى تاريخ ….................……......……..……… AONGTD  تنفيذ اكمل

Quantity الكمية :MF  كمية تنفيذ صغرى

Quantity الكميةDISC  كمية معلنهنوع البيع 

Sales Typeامر سوق  HITمطابقة فورية   MATCH

Copy of I.D صورة اثبات الشخصيةCopy of Power of Attorney صورة الواكلة المرفقات

Attachmentsصورة اثبات الشخصية للوكيل Copy of Attorney I.D

 يلزم المصادقة على المرفقات أعاله بمشاهدة األصل
حالة الشراء بموجب واكلة 

اسم الوكيل  
Attorney Name................................................................................................

رقم الواكلة
:POA No

نوع الهوية
I.D. Type......................................................

رقم الهوية
I.D No

ماكن اإلصدار
Issue Place......................................................Issue Date                              /                           /                            : تاريخ اإلصدار

  لالستعمال الداخلي

لقد تم التحقق من صحة اكفة البيانات الواردة في هذا األمر، واستلمت الوثائق الالزمة إلكمال اإلجراءات المتعلقة بعملية الشراء وفقًا للشروط المحددة بهذا األمر

اسم الوسيط : .................................... التوقيع .........................االسم : ............................................... التوقيع .......................

التاريخ :               /                /                   الوقت ...........................التاريخ :               /                /                   الوقت .........................

K.S.A السعودية العربية   المملكة 
P.O.BOX 6888 صـنـدوق البريــد 
Riyadh 11452 الــــــــــــرياض
Tel. 800 124 8282 هــــــــاتف
w w w . i c a p . c o m . sa 

Form No: AC - 101

Alistithmar For Financial Securities & Brokerage Company والوســاطـة ــة  الماليـ ــأوراق  ل االســتثمار  شــركة 

Alistithmar Capital (ICAP) is a Saudi Closed Joint Stock  Company (األستثمار اكبيتال) شركة سعودية مساهمة مقفلة

Licensed by Capital Market Authority of Saudi Arabia (11156-37) ــة الســعودية رقم ــة الســوق المالي ترخيــص هيئ

Paid up capital SR 250,000,000  الــــــــمـــــــدفـــــــوع الــــــــمــــــــأل  س.ت C.R. 1010235995 رأس 

Please refer to back of this form Original White: Operations  Blue: Local Brokerage Pink: Branch Yellow: Client


