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 الشروط العامة للتعامل مع شركة األهلي المالية

 بين: يةاالتفاقإبرام هذه  تم

وعنوان  00060-73ترخيص رقم البموجب  يةسوق المالالهيئة مرخصة من قبل ، وهي شركة مساهمة الماليةشركة األهلي  (1)

ب .ص مبنى البنك األهلي التجاري اإلقليمي، البرج ب، الدور الرابع، طريق الملك سعود،: هومسجل ال يالرئيس هامكتب

 "(، والماليةاألهلي  شركة، المملكة العربية السعودية )"11611، الرياض 22210

من الطلب االلكتروني في  المسجل نظاماً كما هو مشار إليه في قسم "اعرف عميلك" من هذا الطلب، أوالشخص االعتباري   (2)

 نظام شركة األهلي المالية )"العميل"(

 يدمهت

في  صفقاتإجراء لعميل لغرض ل (أدناهالمبينة ) الماليةاألهلي شركة  من قبل ستقدمالتي  الخاصة بالخدمات الشروط هذه االتفاقيةحدد ت

 للعميل من وقت آلخر. الماليةألهلي اشركة تتيحها الخدمات األخرى التي واالستفادة من االستثمارات 

 والتفسير اتالتعريف .1

لمصطلحات والكلمات المعرفة من قبل هيئة السوق المالية في اللوائح التنفيذية نفس المعنى في هذه االتفاقية ما لم ينص ل يكون 1-1

استخدامها في هذه على خالف ذلك أو يقتضي سياق النص خالف ذلك. ويكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية عند 

 :االتفاقية

 حسبما يتم تعديلها أو استكمالها من حين آلخر؛ (مالحقأية من بما فيها )" تعني هذه االتفاقية االتفاقية"

 ؛األخرى " تعني كل األوراق المالية والممتلكاتاالستثمارات"

شهادات االكتتاب وطويلة األجل،  السنداتالتجارية،  السندات ،أدوات الدين من أي نوع كان، سهماأل" تعني األوراق المالية"

حق أو وأي  ،األجل، األوراق التجارية ةعقود الفروقات، عقود التأمين طويل ،العقود اآلجلة ،وحدات، الشهاداتغيرها من الو

 التنفيذية؛ اللوائحتعريف "األوراق المالية" في تندرج ضمن بما في ذلك أي أداة  ،مصلحة في أي مما سبق

 ؛" يعني البنك األهلي التجاري في المملكة العربية السعوديةالتجاري األهلي البنك"

مزاولة نشاط ألغراض إجراء  الماليةاألهلي  شركة لدىاسم العميل موجودة بالات حسابالأو أكثر من  اً " يعني واحدالحساب"

 النقدية بأي عملة؛االحتفاظ باألموال التداول في االستثمارات وسبيل المثال ال الحصر على األوراق المالية بما في ذلك 

 )ن(؛ -)أ(  1-0في البند ذكورة الماألخرى والخدمات  يةخدمات الهاتفالعبر اإلنترنت واإللكترونية " تعني الخدمات الخدمات"

شركة األهلي نظام من خالل الخدمات التي تقدم شبكة اإلنترنت، بما في ذلك تقدم عبر خدمات أية " تعني الخدمات اإللكترونية"

وكشوفات الحساب  تأكيدإشعارات الفي االستثمارات وتلقي  صفقاتوامر لتنفيذ البوضع األ تسمح للعميلوالمالية، 

 ؛،إضافة إلى خدمات أخرىوالمعلومات

إما  المحمول الجهازأو  من خالل الهاتف الستثماراتافي  صفقاتتنفيذ الب" تعني الخدمات التي تسمح للعميل لخدمات الهاتفيةا"

 سيط؛وبمساعدة اآللي أو  على أساس نظام الرد الصوتي

 " تعني خدمة الرسائل النصية القصيرة؛SMS القصيرةالنصية  الرسالة"
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 تقييدال أوالضمان  أشكال من آخر شكل أي أومالي أو امتياز أو خيار  ءي رهن حيازي أو غير حيازي أو عبأ يعني "العبء"

 ؛أيا كانت طيبعته تحفظال أو

سوق نظام الجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية لتنفيذ أحكام قواعد واألنظمة والتعليمات واإلال تعني" التنفيذية ائحوالل"

كما وكل منها بصيغتها المعدلة  ،ة صناديق االستثمارالمرخص لهم والئحئحة األشخاص اللشك، ل ابما في ذلك، تجنب يةالمال

 من وقت آلخر؛يعاد إقرارها نظاماً 

أمين  قبل من تسويتهاوتتم  العميل عن نيابة معامالت المالية األهليشركة فيها  نفذت التي الظروف يعني" المستقل الحفظ إطار"

 شبكة علىتداول  موقعضح في وهو م وكمامعتمدة من قبل تداول ال بالصيغة" المستقلالحفظ  إطار نموذجل" وفقا مستقلحفظ 

  ؛آلخر وقت من االنترنت

 ؛معين مستوى إلى السوق سعر يصل عندما مالية ورقة بيع أو يطلبه العميل لشراء أمر أي يعني" الخسارة أمر وقف"

 مؤشر مستويات ودون حصر ذلك في بما محدد شرط تحقيق على يعتمد تنفيذه النهائي األمر الذي يعني" مشروطال مراأل"

 ؛تداول

 ؛يقع ضمن ذلك النطاق المحدد أو السعر السعر الذي يالمس نطاق يعني" للتنفيذ قابلال السعر"

 ؛األمر لتنفيذ العميل طلبه الذي السعر مستوى يعني" سعر الوقف"

" يعني أي شخص أو كيان تستعين به شركة األهلي المالية لتقديم الخدمات المتعلقة باالستثمارات أو الحسابات بما في المراسل"

ممثليها والتابعين لها، ومسؤولي كل منها وألهلي المالية ووكالئها اسبيل المثال ال الحصر الشركات التابعة لشركة على ذلك 

 وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها؛

الصرف وأسعار سوق وبيانات العني جميع تقارير بحوث االستثمار والتحليل األساسي والفني وإحصاءات ت" معلوماتال"

، بأي صيغة أو شكل أو وسيلةلعميل ما شابه ذلك مما يقدم إلى اتوصيات والو اتاالستثمارأسعار ألوراق المالية وأسعار او

خدمة الشبكة اإلنترنت )بما في ذلك  أو األهلي المالية شركة عن طريق مباشر أو غير مباشرذلك بشكل سواء كان 

من أو مجموعة أخرى ، وأية سوق مالية أو منظمة أو جمعية بورصة أو مؤسسة وطنية لألوراق المالية(، أي اإللكترونية

راق المالية أو تقدم تحتفظ بمعلومات حول األوأم ال، كانت مسجلة شخاص، بما في ذلك شبكات االتصال اإللكترونية، سواء األ

التي معلومات الوجميع للتداول في األوراق المالية،  أو توفر أسعاراً األوراق المالية مثل تلك المعلومات أو تسهل التداول في 

 "(؛مزود معلومات" هم)كل منتعتمد على أي من ذلك 

)أو أي حقوق أو مصالح في أي من ذلك(  " تعني العقود اآلجلة والخيارات وعقود الفروقات والسندات التجاريةالمشتقات"

سواء كانت متداولة في البورصة أو خارجها بما في ذلك جميع األدوات المالية التي تقع ضمن تعريف "ورقة مالية مشتقة" في 

 ائح التنفيذية؛والل

أي من ذلك وتشمل أو أية حقوق أو مصالح في  تأي نوع كانسلع من ال" تعني أية مبالغ نقدية بأي عملة والممتلكات األخرى"

 ؛ا شابههاالمرابحة وم صفقات

 ،ألهلي الماليةاشركة لكعميل على العميل تعبئتها لقبول العميل شركة األهلي المالية تي تشترط ال النماذج" تعني كل النماذج"

عرف المعلومات األساسية للعميل )"ائق فتح الحساب مثل وثانماذج ووثائق سبيل المثال ال الحصر جميع  على بما في ذلك

 المخاطر؛تحمل واستبيان  "(عميلك

  ؛" تعني هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعوديةالهيئة"
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" تعني أداة مالية مشتقة يتوجب بموجبها على العميل أو ربما يتوجب عليه أن يقدم دفعات الورقة المالية المشروطة االلتزام"

مالية أخرى عندما تنتهي صالحية األداة أو يتم إقفال المركز وتشمل جميع األدوات المالية التي تندرج ضمن تعريف "الورقة 

 التنفيذية؛ اللوائحالمالية المشروطة االلتزام" في 

تعديل و/ أو تحديث من وقت بما يطرأ عليه  على االنترنت عني موقع شركة األهلي الماليةي" األهلي المالية شركة موقع"

 آلخر؛

لنظام السوق  " تعني الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقاً الئحة األشخاص المرخص لهم"

من  إقرارها نظاماً ، بصيغتها المعدلة وكما يعاد هـ21/01/1620الصادر بتاريخ  2001-37-1المالية بموجب القرار رقم 

 وقت آلخر؛

لنظام السوق المالية بموجب  " تعني الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقاً الئحة صناديق االستثمار"

 هـ بصيغتها المعدلة وكما يعاد سنها من وقت آلخر؛7/12/1623الصادر بتاريخ  2000 -211-1القرار رقم 

وتديره و/ أو تحدثه وتوفره عبر شركة األهلي المالية الذي تملكه لتداول االلكتروني نظام ا" يعني األهلي الماليةشركة نظام "

 ؛هاعلى اإلنترنتموقع

 لقانون وفقاالسوق المالية  هيئةصادرة عن ال المالية األوراق إيداع مركزقواعد  تعني" المالية األوراق إيداع مركز قواعد"

 المعدلة ابصيغتهم 21/6/2012 الموافقهـ، 3/0/1677في  مؤرخوال( 2012-13-2) رقم قرارال ية بمقتضىالمال سوقال

 ؛آلخر وقت منوكما يعاد سنها 

 الدفع، مقابل تسليمبناء على ال العميله بالذي طل ستثمارو االأيتوجب فيه تسوية الصفقة  الذي التاريخ يعني" التسوية تاريخ"

 ؛االستثمارات أنواعبمختلف  يتعلق فيما تداول حددهت الذي النحو على

 :يعني" التسوية فشل"

 :لما يلي التسوية تاريخ في العميلتأمين  عدم (أ )

 ؛العميل عن نيابة الماليةاألهلي شركة تم إدخالها من قبل  شراء أوامر أية لتسوية هحساب في األموال من يكفي ما( 1)

 ؛العميل عن نيابة الماليةاألهلي شركة تم إدخالها من قبل  بيع أوامر أي لتسوية االستثمارات من كافية كمية( 2)

 أو أمر التنفيذ؛ أوصفقة ال أمرمين الحفظ ذاك أ رفض مستقل،أمين حفظ  عينقد  العميليكون  ماحيث (ب )

صفقة التنفيذ  فشل إلى ؤديي أن شأنه نفي حدود المعقول أن م المالية األهليشركة ترى  آخر ظرف أو حدث أيوقوع  (ج )

 .تهاسيطر عن ةخارجألسباب  لعميلقبلها نيابة عن ا من المدخلة

 (.تداول) السعودية المالية السوقشركة  يعني" تداول"

 ؛التفاعلي" يعني نظام الرد الصوتي نظام الرد الصوتي"

يتألف من مجموعة حروف و/أو أرقام حسب اختيار العميل ويستخدم للتعرف على العميل  خاصاً  " تعني رمزاً المستخدم مسإ"

 ؛و/ أو تعامالته

 هيئة السوق المالية؛لأيام العمل الرسمية حسب عمل في المملكة العربية السعودية ال" يعني يوم يوم العمل"
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 القيمة ضريبة نظامل المعمول بها وفقاً  األخرى المماثلة الضرائب أو/ و المضافة ضريبة القيمة تعني" المضافة القيمة ضريبة"

 ؛المضافة

 .التنفيذية ولوائحه السعودية العربية المملكة في المضافة القيمة ضريبة نظام يعني" المضافة القيمة ضريبة نظام"

 التفسير .2

الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس والكلمات التي تشير أي من  ،ذلكأو يقتضي السياق يسمح  ماحيث 2-1

 الجنسين تشمل جميع األجناس.

 .هاتفسيرأو تؤثر على  من هذه االتفاقية وال تشكل جزءاً  فقط هي لسهولة الرجوع إليهابنود عناوين ال 2-2

 .هذه االتفاقيةوالمالحق في لبنود إشارات إلى اإلى البنود والمالحق هي اإلشارات  2-7

 .يؤخذ بنص االتفاقية، هذه االتفاقيةالنص األساسي لوأحكام تفاقية اال ههذملحق في في حالة وجود أي تعارض بين أحكام أي  2-6

التي يرد حاالت البعض  تكان وإن حتى، دون حصرتفسر وما شابه ذلك "بما في ذلك" مصطلح شمل" وي"اإلشارة إلى كلمات  2-1

 ذلك.على حاالت أخرى بينما ال تنص " دون حصر"على عبارة صراحة تنص الكلمات فيها ذكر هذه 

 سريان االتفاقية .3

)يشمل ذلك، أي جهاز  الوسائل اإللكترونيةلها عبر إحدى  همن قبل العميل أو قبولتوقيعها فور  هذه االتفاقيةيبدأ سريان مفعول  7-1

التوقيع على أو ب هذه االتفاقيةوافق" في نهاية م"زر بالنقر على و. المحمولأو الجهاز  الذكيإرسال الكتروني، مثل الهاتف 

 .اعليه ووافق هاوفهم يةاالتفاقهذه نه قرأ أيؤكد ية، فإن العميل االتفاقهذه نسخة مطبوعة من 

 :األهلي المالية والعميل لغرض شركةبين  يةفاقأي ات تحل محل هذه االتفاقية إن       7-2

 ،األهلي المالية شركةلدى  فتح حساب .1

 ،في األوراق المالية السعودية المدرجة في تداول صفقاتتنفيذ و  .2

 في األوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية. صفقاتو/ أو تنفيذ   .7

 .ها تمامالى العميل قراءة هذه االتفاقية بعناية وضمان فهم أحكامعولذا،  

 فتح الحساب .4

سبيل المثال ال  على األوراق المالية بما في ذلكمزاولة نشاط ألغراض  الماليةاألهلي  شركةلدى  اً فتح حسابأن يعلى العميل  4-1

لنفسها  الماليةاألهلي  شركة وتحتفظ. الماليةاألهلي  شركةمن خالل نظام تداول في  هاوبيعالحصر، شراء األوراق المالية 

 .الرفض لتقديرها المطلق ودون تقديم أي سبب لذلك وفقاً لديها العميل فتح حساب طلب بالحق في رفض 

 الخدماتعمال إلى الحساب واستدخول لغرض ال به ةخاص وكلمة مرورمستخدم سم اإنشاء بالعميل يقوم حساب، فتح العند  4-2

 .االلكترونية
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 رصيدلاألدنى  الحد)"من وقت آلخر األهلي المالية منه  شركةبالمبلغ المالي الذي تطلبه في الحساب أن يحتفظ عميل على ال 4-3

أو ألهلي المالية شركة االمستحقة لجميع الديون سداد ولتزامات جميع االالوفاء بوحتى  هذه االتفاقيةطوال مدة وذلك ( الحساب

  شكل من األشكال.بأي خصها تالتي 

 .بذلكإخطار العميل ب تقومفسوف ، أو خفضهلرصيد الحساب زيادة الحد األدنى في األهلي المالية  شركةرغبت في حال  4-4

 العميل تصنيف .5

 هوأهدافته وخبر االستثمارته بمعرفومستوى المالي بخصوص وضعه أن تطلب معلومات من العميل  الماليةألهلي ا شركةل 1-1

األهلي  شركةكل ما تطلبه . ويوافق العميل على توفير هل الماليةاألهلي  شركة هالخدمات التي ستقدمبالنسبة لاالستثمارية 

شركة األهلي المالية االعتماد لوالتي يجب أن تكون صحيحة بكل تفاصيلها ويوافق الطرفان على أنه يحق  من معلومات المالية

 .إليها على كل هذه المعلومات التي يقدمها العميل

تنفيذ فقط" لشركة األهلي المالية )كما هو معرف في الئحة األشخاص المرخص فرد بصفة عامة، سيكون العميل "عميل ( 1) 1-2

إلى المعلومات المقدمة  األهلي المالية مع العميل. ولكن، )أ( استناداً شركة لهم( بالنسبة لجميع أعمال األوراق المالية التي تجريها 

( أدناه، يمكن أن تصنفه من فئة 2للبند ) األهلي المالية بأنه "طرف نظير"، أو )ب( وفقاً شركة من العميل، يمكن أن تصنفه 

 ".فرد "عميل

كة شرصناديق االستثمار( تديرها ( إذا كان العميل يمتلك أو يستثمر في صناديق استثمار )ضمن المعنى المحدد في الئحة 2)

 ".فرد من فئة "عميل تلقائياً  العميلالمالية، سيكون تصنيف  األهلي

" بالمعنى المحدد في الئحة األشخاص المرخص فرد ألهلي المالية في أي وقت أن تصنف العميل بأنه "عميلشركة ايمكن ل ( 7)

 " أو "طرف نظير".تنفيذ فقط فردلهم، أو من نوع "عميل 

توفير المشورة من قبل األهلي المالية دائما إلى تزويد العميل بمشورة عالية الجودة في حالة االتفاق على شركة سوف تسعى  ( 6)

األهلي المالية المشورة فقط إلى العميل شركة وكما هو مطلوب كجزء من خدماتها للعميل. وسوف تقدم أ شركة األهلي المالية

التنفيذية. ويوافق العميل على أن ال يعتمد  اللوائحللمعنى المقصود في  قاً " أو "طرف نظير" وففرد الذي صنفته من نوع "عميل

األهلي المالية إلى شركة من  األهلي المالية ما لم يكن ذلك البيان أو الرأي مقدماً شركة على أي بيان أو رأي ألي موظف في  أبداً 

 بالمعنى المقصود في الالئحة التنفيذية المعمول بها.أو "طرف نظير"  "فرد من فئة "عميل العميل كتابة وأن يكون العميل مصنفاً 

 الخدمات .6

الخدمات التي تقدمها ويشمل نطاق لعميل. األهلي المالية إلى ا شركةها قدمتي تبنود هذه االتفاقية على جميع الخدمات التنطبق  0-1

 لي:ما ي الماليةاألهلي  شركة

 المدرجة في تداول؛المحلية تنفيذ الصفقات في األوراق المالية السعودية  (أ )

 تنفيذ الصفقات في األوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية؛ (ب )

  الستثمارات؛االمستندات المتعلقة ب ة علىفظاحالمب علقةخدمات المتال (ج )

 لالستثمارات؛تقديم المشورة  (د )

 إدارة االستثمارات؛ (ه )
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 تجارية فقط؛الألغراض صوصا لخللعمالء قتراض االخدمات  (و )

 خدمات إقراض األوراق المالية؛ (ز )

 خدمات التداول بالهامش؛ (ح )

 ؛اتخدمات تداول الخيار (ط )

 ؛اتالمشتقتداول خدمات  (ي )

في االستثمارات من خالل  اتصفقالتنفيذ العميل يستطيع حيث نظام الرد الصوتي اآللي من خالل ية خدمات الهاتفال (ك )

 آلي؛بشكل الهاتف 

 ؛بمساعدة وسيطاالستثمارية  صفقاتيمكن للعميل إجراء ال والفاكس حيثمن خالل الهاتف ية خدمات الهاتفال (ل )

 و توفير خدمات الحفظ؛ أو ترتيب (م )

 .الماليةاألهلي  شركةنظام من خالل تثمار وأنواع أخرى من المعلومات االسخاصة بتقديم بحوث  (ن )

 شركةمنفصلة مع  ةتكميلي يةفي اتفاقأن يدخل )م( أعاله، على العميل  الى)د(  1-0ما يتعلق بالخدمات المحددة في البنود في 0-2

 .هخدمات لمن هذه القبل تقديم أي  الماليةاألهلي 

 اً قيودذلك شمل يويمكن أن من نطاق الخدمات المقدمة للعميل. أن تزيد أو تنقص من وقت آلخر  الماليةألهلي ا شركةيجوز ل 0-7

هذه القيود، إن بالعميل ار شعبإ الماليةاألهلي  شركةوسوف تقوم . داول فيهالعميل التستطيع اعلى االستثمارات واألسواق التي ي

 .هاجزءا منوتشكل  هذه االتفاقيةمكملة لهذه اإلشعارات تكون وسوف وجدت. 

لعميل امؤقت أو دائم دون إشعار بشكل الوصول إلى الخدمات تحجب وقف أو تأن يمكنها  الماليةاألهلي  شركةيقر العميل بأن  0-6

 شركةإذا ما قررت تقديرها، بما في ذلك بحسب  الماليةاألهلي  شركةكما تقرره أو يسمح به القانون أو بذلك حسبما يطلبه 

 .أخرى بينهما يةأو أي اتفاق هذه االتفاقيةخرق قد أن العميل  الماليةاألهلي 

 الماليةاألهلي شركة نظام  .7

، الماليةاألهلي  شركةنظام من خالل  هاواستخدام اإللكترونيةوصول إلى الخدمات لكي يتمكن من اليقر العميل ويوافق على أنه  3-1

 :يهيجب علفإنه 

 ؛هذه االتفاقيةالمطلوبة وأن يوقع على جميع النماذج  (أ )

 حساب، والفتح  ماعندلذين أنشأهما مستخدم وكلمة المرور الالاسم أن يستعمل  (ب )

على األقل الحد األدنى تستوفي و/أو أي جهاز إرسال الكتروني، نظام أو خدمة أجهزة كمبيوتر وبرمجيات أن يكون لديه  (ج )

 .وحدها هاقديربحسب ت الماليةاألهلي  شركةحددها تي تلمعايير الل

 .هاجراءات جديدة تطبقإ ةالعميل بأي إخطارسوف تقوم بتغير اإلجراءات األمنية في أي وقت وأن ألهلي المالية ا شركةيمكن ل 3-2

)والتي يمكن لشركة األهلي  الماليةاألهلي  شركةتي تقررها لإلجراءات ال لعميل تغيير كلمة المرور الخاصة به وفقاً يمكن ل 3-7

قادر على الوصول بات غير والخاصة به المستخدم أو كلمة المرور اسم إذا نسي العميل و. (من وقت آلخرالمالية أن تعدلها 

 شركةنظام من خالل ة جديدكلمة مرور  الحصول علىمستخدم و / أو الأسم استرجاع يمكنه ، الماليةاألهلي  شركةنظام إلى 

 .ومن خالل اإلجراءات المقررة من قبل شركة األهلي المالية بهذا الخصوص الماليةاألهلي 
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عمال واست الماليةاألهلي  شركةنظام إلى دخول لبا اً ترخيص هذه االتفاقيةمدة طوال بموجبه للعميل األهلي المالية  شركةمنح ت 3-6

تنازل. ويوافق ال وأغير قابل للتحويل و، ال يجوز منحه من الباطنهذا الترخيص قابل لإللغاء وغير حصري ووالخدمات. 

لشروط وأحكام هذه  ألوقات وفقاً في جميع ا الماليةاألهلي  شركةنظام من خالل اإللكترونية العميل على استخدام الخدمات 

 .تماماً  االتفاقية

والمطلق حصري بحقها ال هبموجبوتحتفظ  الماليةاألهلي  شركة في التحكم بنظامالحصرية باألحقية  الماليةاألهلي  شركةتنفرد  3-1

 ياته.ومحتو هومظهراألهلي المالية  شركة نظامتعدل في أي وقت تصميم في أن 

عدة من وقت آلخر بسبب تها أو جودة خدمينخفض أداؤها أو احة قد تصبح غير مت اإللكترونيةالخدمات يقر العميل بأن  3-0

جهة أو مع  الماليةاألهلي  شركة في نظاممشاكل وجود فني أو العطل الال الحصر منها على سبيل المثال ظروف مختلفة، 

 لن تكونفي مثل هذه الظروف، و. الماليةاألهلي  شركة )بما في ذلك تداول( أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرةأخرى 

بمقتضى لواجباتها  الماليةاألهلي  شركةتأدية مسؤولة تجاه العميل عن أي فشل أو انقطاع أو تأخير في  الماليةاألهلي  شركة

 متاح الستخدام العميل.كونه غير أو  الماليةاألهلي  شركة نظامعن تعطل عمل هذه االتفاقية أو 

 الماليةاألهلي  شركةيمكنه االتصال ب ه،واستخدام الماليةاألهلي  شركة نظامصعوبات في الوصول إلى العميل واجه في حال  3-3

 .الماليةاألهلي  شركةمن خالل القنوات المعتمدة من قبل 

 األوامر والصفقات .8

والقنوات األخرى التي  الماليةاألهلي  شركة نظاممن خالل  هوتعليمات هقبول وتنفيذ أوامر الماليةاألهلي  شركة يخولالعميل إن  3-1

 الماليةاألهلي  شركةوتحتفظ خرى. األالتكميلية ات يتفاقاالألحكام هذه االتفاقية و / أو  طبقاً و الماليةاألهلي  شركة هاتحدد

 .وحدها هاتقديربحسب روف ظفي أي وقت وفي أي أو تعليمات أمر أي رفض قبول أو إلغاء أن تلنفسها بالحق في 

دخل أن يب ،بعد تنفيذ األمر ،يسمح للعميلو. "ديتأك" زر علىالنقر  مجرد المالية األهلي شركة نظام خاللمن  منفذاً  يعتبراألمر 3-2

طلب إلغاء قد ال تتمكن من  الماليةاألهلي شركة على أن ه بموجبويوافق العميل ويقر . مرإللغاء األ لشركة األهلي المالية طلبا

المالية قبل وقت كاف من األهلي شركة طلب اإللغاء من قبل  ظروف معينة بما فيها في حالة عدم استالمالمدخل في العميل 

من اإللغاء الوارد بحقها في عدم التصرف بناء على طلب ها وحدها لتقدير المالية ووفقاً األهلي وتحتفظ شركة العميل. أمر تنفيذ 

المسؤولية  العميل ويتحمل عميل.قبل المن دخل طلب اإللغاء المتنفيذها  محالة عدن تكون مسؤولة عن أي خسائر في ولالعميل 

االتفاقية  ألحكام وفقاً  استالمه تمأنه  علىخالل قنوات أخرى  من ويعتبراألمرالمعطى. المنفذة األوامرجميع الكاملة عن 

ً  التكميلية  .الصلة ذات ةالتكميلي االتفاقية ألحكام وفقاً بذلك  وال يجوز إلغاؤه إال حيثما يكون مسموحا

ئها وأوامر عمالنفسها  هاأوامر العميل مع أوامرتجميع  الماليةألهلي ا شركةيمكن ل ،مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها 3-7

درجة  الماليةاألهلي  شركةيكون لدى يجب أن  ،العمالء اآلخرينأوامر جمع بين أوامر العميل مع وفي حالة الخرين. اآل

حصول األوامر إلى ، قد يؤدي تجميع لكنلى أفضل وجه. وا ععمالئهالعامة لمصالح من االعتقاد بأن ذلك يخدم المعقولة 

 معين.ألمر بالنسبة  أقل من المتوقع على سعرالعميل 

 عدم معو ،لعميلاتقوم بها لصالح التي صفقات فضل فيما يتعلق بالالداعية إلى التنفيذ األبسياستها  الماليةاألهلي  شركةتلتزم  3-6

 للعميل.بأكبر قدر ممكن على تحقيق أفضل النتائج المتاحة  الماليةاألهلي  شركةسوف تحرص أعاله،  7-3بند بالالمساس 

 :لما يليخضع تحساب الباستخدام التي تتم عامالت تأن جميع الموجبه بيقر العميل ب 3-1
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بيوت وصفقات فيها، األهلي المالية ال شركةالتي تنفذ المختلفة بورصات األوراق المالية أو األسواق ميثاق عمل  ( أ)

 و ؛اتهاواستخدام هاوأعرافتها وأنظم هاقواعدصات،ورك البولالتابعة لت ، إن وجدت،المقاصة

 .تهاموافقمراجعتها والداخلية، و الماليةاألهلي  شركةإجراءات  ( ب)

 

 األساس النقدي .9

 قد العميل يكن لم ما النقدية تسويةال أساس على كونتس الحساب خالل من تتم التي عامالتتال جميع أن بموجبه العميل يوافق 9-1

 . المالية األهلي شركة مع الهامشب تداول يةاتفاق في دخل

 أموال نقدية كافيةعند وضع أمر الشراء في الحساب لديه بأن يكون يتعهد فإنه ستثمارات، االلشراء صفقة العميل أجرى إذا  9-2

 أو الشراء أمر على بناءً  التصرف عدم تختار أن المالية ألهليشركة ال أن على يوافق العميلفإن  ،عليهو. لتغطية ثمن الصفقة

بحسب  المالية األهليشركة رأت  إذا أو للمبلغ األدنى الحد على يحتوي ال الحساب كان إذا العميل منالواردة  تعليماتال

 .تعليماتالتلك  أوذاك  شراءال أمرذلك  على بناءً  التصرفترتب على ي قد تسويةفشل ال أن تقديرها

تلك كمية كافية من في الحساب بأن يكون لديه يتعهد فإنه على أساس نقدي لبيع االستثمارات، صفقة العميل أجرى وبالمثل، إذا  9-3

 أن المالية ألهليشركة ال أن على ويوافقيقر  العميلفإن  ،عليهو .سليم عند وضع أمر البيعلتوفي وضع جاهز لاالستثمارات 

فشل  أن تقديرهابحسب  المالية األهليشركة رأت  إذا العميل منالواردة  تعليماتال أو بيعال أمرعلى  بناءً  التصرف عدم تختار

داول الت نظاملم يسمح  حال في هأن العميل يقركما . تعليماتتلك ال أوذاك  بيعال أمرعلى  بناءً  التصرفترتب على ي قد تسويةال

في حساب  الصلة ذات المالية األوراق من كاف عدد العميل لدى يكن لم إذا المالية باألوراق المتعلق بيعال أمر بتنفيذ( تداول)

 .وراق الماليةاأل إيداع مركزالخاص به في  المالية األوراق

 :الماليةاألهلي لشركة  زم العميل بأن يسددت، يلتسويةفشل ال حالة في 9-4

 فشلب يتعلق فيما المالية األهليشركة  تكبدتها التي المبالغ من غيرها أو والخسائر والنفقات والرسوم التكاليف جميع ( أ)

 ائحوالل بموجب به المسموح النحوعلى  تسويةفشل ال لمعالجةتم اتخاذها  خطوات بأي يتعلق ما ذلك في بما ،التسوية

 ختيارياال شراءعمليات ال المفتوحة، السوق في لشراءا يتعلق بام الحصر، سبيل على ليس ولكن ذلك، في بما) التنفيذية

 ؛(بيعال أمرب يتعلق فيما تسويةال فشلالتي يحدث فيها  واإلقراض المالية األوراق اقتراض أو

على  للطرف المقابلأووراق المالية األ إيداع ومركزأ لتداولغرامات التي تدفع ال من وغيرها التسويةتأخر  رسوم كل ( ب)

 و ،تسويةالصفقة نتيجة لفشل ال

 .التسوية لفشل نتيجة المالية األهلي شركة هاتتكبد أخرى رسوم أو تكاليف أو خسائر أو عقوبات أو التزامات أي ( ت)

 سمحي أو ينش  ال أنب العميليتعهد و ،ءعب ألية يخضعال  ستثماراتاال من اً أي أن المالية األهلي لشركة ويضمن العميلقر ي 9-5

 .كتابةعلى ذلك العبء  المالية األهليشركة  وافقت لم ما ستثماراتاال من أي علىعبء  أيبإنشاء 

ال رجعة  اً تعيين المالية األهليشركة فإن العميل يعين بموجبه  االتفاقية، هذه بموجب لتزاماتهالعميل ال ألداء الضمان سبيل على 9-6

من  اً أو مستحسن اً ع ما تراه الزميمن األعمال وتوق اً أو مستحسن اً في تأدية ما تراه الزم عنه نيابةبالو سمهإبفيه لتتصرف 

 .يةاالتفاق ههذ بموجبإنفاذ/ حماية حقوقها و لتسويةل فشل أيما يتعلق بمعالجة  فيالمستندات 

 1-12 الفقرة فيقصود الم النحو على) مستقلقد عين فيها أمين حفظ في إطار أمين الحفظ ال العميلفي الحاالت التي يكون  9-7

 :يلي مايقر ب العميلفإن  ،((ج)
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 و ؛تداول لدى مستقلال الحفظ أمين قبل من المحددة اليومية التسوية حدودل تخضع قد هصفقات تسويةأن  ( أ)

 المالية األوراق إيداع مركز يجيزها التيحاالت ال في بيعال أو شراءأوامر ال رفضيمكنه  مستقلأن أمين الحفظ ال

 .المالية األهليشركة و مستقلأمين الحفظ الو العميل بين عليه االتفاق يتمغير ذلك مما  أو التنفيذية ائحووالل

 كشوف الحساب وإشعارات تأكيد الصفقات  .11

صفقة تمت كل ل وتعطي وصفاً ؤكد للصفقات ت تأكيدزوده بإشعارات سوف ت الماليةاألهلي  شركة يدرك العميل ويوافق على أن  10-1

 الماليةاألهلي  شركةب امعمول بهللسياسة الداخلية ال وفقاً المعنية، وذلك فترة اللحساب خالل لبيانات الدورية بالالحساب، و في

 .من وقت آلخر

األهلي  شركةيتعهد بإخطار فإن العميل ، كشف حسابأو صفقة أي إشعار تأكيد في سهو طأ أو فرق أو خالعميل أي حدد إذا   10-2

 أي حال:في و ،كتابةبذلك  المالية

 ، أو للعميل إشعار التأكيد صدارساعة من تاريخ إ 26، في موعد ال يتجاوز الصفقاتبالنسبة إلشعار تأكيد  ( أ)

(، في موعد ال يتجاوز خمسة بخصوصها الصفقات إصدار إشعار تأكيد صفقات التي لم يتم)للكشوف الحساب بالنسبة ل ( ب)

 .للعميلكشف ال صدارمن تاريخ إ ( يوماً 11عشر )

 شركة أن بإمكانودقيقة وكاملة، وصحيحة  تصاالتوكشوف الحساب واالاألوامر تأكيد على أن جميع إشعارات يوافق العميل   10-7

خالل  خطياً  اعتراضاً العميل من  الماليةاألهلي  شركةتتلق ، ما لم لهاالعميل قبول قاطع على االعتماد بشكل  الماليةاألهلي 

يشكل موافقة  للخدمات اإللكترونيةبأن استخدامه المستمر يقر العميل فإن ا سبق، مرغم مالبالمحددة أعاله. و الفترات الزمنية

ستثمارات بخصوص االاتصاالت أخرى مه العميل من لجميع ما استتأكيد وكشوف الحساب وإشعارات المحتويات كل منه على 

 .اإللكترونيةللخدمات  ل كل استخدامحساب قبالو

، أو أو محدثةدقيقة كشف في الحساب بما في ذلك أي تأكيد أو المذكورة الستثمارات اال تضمن أن قيم  الماليةاألهلي  شركةإن   10-6

 .ذكورةالقيم المبيمكن أن تباع أو تحول أن هذه االستثمارات 

 خاصةالعمولة الترتيبات  .11

إضافة إلى معينة خدمات تتضمن استالم خاصة عموالت لدخول في ترتيبات ا الماليةاألهلي  شركةلأنه يحق بيقر العميل   11-1

األهلي  شركةولن تدخل من خالل ذلك الوسيط. صفقات التي تتم وسيط مقابل عمولة تدفع على التنفيذ الصفقة من أي خدمات 

 لالئحة التنفيذية: تم استيفاء الشروط التالية وفقاً ما لم يخاصة عمولة  في ترتيب المالية

 ؛صلةذات الصفقات المالية "أفضل تنفيذ" للعميل فيما يتعلق بالاألهلي  شركةوفر أن ت (أ )

 لصالح عمالئها، وبدرجة معقولة  الماليةاألهلي  شركةأو الخدمات من قبل  السلعأن يعتبر استالم  (ب )

 .ضمن ظروف العملية المعنية مبلغ الرسوم أو العموالت المدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقوالً أن يكون  (ج )

 الحفظ  .12

 :التالية بالطرق العميل استثمارات حفظ يمكن 12-1
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 مركز اإليداع؛لدى في حساب باسم العميل ستحفظ مركز اإليداع ستوفية لشروط األوراق المالية الم (أ )

استثمارات يمكن حفظ ، )م(1-0 و 2-0 دوللبن وفقاً  الماليةاألهلي  شركةمع منفصلة  ةتكميلي يةالعميل اتفاقأبرم إذا  (ب )

  ؛لدى أمين حفظ آخرأو أمين حفظ بصفتها  الماليةألهلي ا شركة لدىالعميل 

أمين حفظ  تعيين للعميل يمكن االقتضاء، وعند السعودية العربية المملكة داخلوجودة م استثماراتفي  يتعلق فيما (ج )

حفظ وتسوية  عن مسؤوال سيكون الذيو المستقلأمين الحفظ  إلطار وفقا( المالية األهليشركة رتبط بي ال) مستقل

 أو ؛المالية ألوراقا إيداع مركزلدى  المودعة المالية باألوراق المتعلقةالصفقات 

تأمين أمين ل اً ترتيب الماليةاألهلي  شركةسوف تجري خارج المملكة العربية السعودية، موجودة ستثمارات البالنسبة لال (د )

اسم العميل بالستثمار اتسجيل ملكية سيتم هذه الحاالت،  مثلفي وستثمارات العميل. حفظ المحلي أو وسيط  محلي حفظ

 ؛الماليةاألهلي  شركةمحلي أو باسم الوسيط الأو أمين الحفظ اسم ب وأ

المتطلبات القانونية وتسوية شروط اليقر العميل بأن  ،خارج المملكة العربية السعوديةالمحفوظة لالستثمارات بالنسبة  12-2

الفصل بين بما يتعلق ملكة العربية السعودية، وخاصة فيفي الممطبقة تلك القد تكون مختلفة عن الصلة في البلد ذي والتنظيمية 

خضع تويمكن أن  الماليةاألهلي  شركةأصول عن استثمارات العميل يتم فصل على وجه الخصوص، قد ال وأصول العمالء. 

 .تقصيرهافي حال  الماليةاألهلي  شركةلمطالبات دائني 

توقع نيابة عن أن الصلة(  يذمركز اإليداع األخير أو أمين الحفظ من الغير أو من يعينه هذا )أو  الماليةألهلي ا شركةليمكن  12-7

 الحكومية األخرى.أو ة يلضريبالسلطات لملكية تلك األصول إثبات أو  هأصولتحويل العميل من أجل 

 : يهالد أمناء الحفظى المالية بترتيب حفظ استثمارات العميل لد األهليشركة في حالة قيام  12-4

 األهلي المالية. شركة تملكه أو تسيطر عليه  آخرإذا لم تكن أصول العميل مسجلة باسمه، فسوف تسجل باسم طرف  ( أ)

( طلب أرباح األسهم 1ألهلي المالية أن تقوم نيابة عن العميل، فيما يتعلق بهذه االستثمارات، بما يلي: )شركة ايحق ل ( ب)

( ممارسة حقوق 3( ممارسة حقوق التحويل واالكتتاب؛ و )2والمستحقات األخرى؛ )واستالمها ودفع العموالت 

 . ، بما في ذلك في حالة االستحواذ والعروض األخرى وعمليات إعادة هيكلة رأس المالالتصويت

أية مسؤولية  األهلي الماليةشركة األهلي المالية، لن تتحمل شركة باستثناء حالة االحتيال أو التقصير المتعمد من جانب  ( ت)

كانت بخصوص أية خسارة أو ضرر ينجم عن أي عمل أو إغفال من جانب أي أمين حفظ من الغير. وسوف تمارس 

األهلي المالية على نفقة العميل وحسابه جميع الحقوق النظامية، بما فيها المالحقة القضائية، إذا لزم األمر، بحق شركة 

 ة أو الضرر للعميل. أمين الحفظ الخارجي الذي تسبب في الخسار

. وإذا رغب فقط األهلي المالية اتباع تعليمات العميل فيما يتعلق باستثماراته الموجودة برسم الحفظشركة يتوجب على  ( ث)

األهلي المالية التعليمات من ممثل مفوض رسمي من قبله بخصوص استثماراته الموجودة شركة العميل في أن تقبل 

األهلي المالية النظامية شركة متطلبات  الحفظ، وجب على العميل أن يستوفي أوالً  األهلي المالية برسمشركة لدى 

األهلي المالية لن تكون شركة العتماد مثل هؤالء الممثلين للعميل. وما لم يتم استيفاء هذه المتطلبات بالكامل، فإن 

 ذلك.  تتحمل أية مسؤولية إزاء ملزمة بتنفيذ أية تعليمات تردها من ذلك الممثل وال

برسم الحفظ ولن تخضع هذه االستثمارات ألي حق  األهلي الماليةشركة لن يتم رهن استثمارات العميل الموجودة لدى  ( ج)

كان على حال احتجاز، إال إذا كانت االستثمارات خاضعة التفاقية منفصلة بخصوص إقراض األوراق المالية، أو في 

و أمين الحفظ المعتمد من قبلها فيما يتعلق بتوفير الخدمات اإلدارية ألهلي المالية أشركة االعميل أن يدفع رسوما ل

 ألصول العميل أو حفظها. 
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عادة بإأي حقوق  يملكيوافق على أنه ال و خريناآلعمالء ال تجميع استثماراته مع استثماراتمكن يقر العميل ويوافق على أنه ي 12-1

 :ه الحصول علىيحق ل ولكن بدال من ذلك سوفأمين حفظ، أي لدى صل داعها في األيالتي تم إاالستثمارات نفس تسليم 

 أو ،هاإصدارتها ووفئ هانوعواالستثمارات التي أودعت في األصل  عدد نفسمالية ب أوراق ( أ)

 .الكميةبنفس و النوع نفس من وسلعنفيسة  معادن ( ب)

 أو أخرى ماديةملكية  ووثائقأ شهاداتب منفصل بشكلتمييزها  اليمكن قدما يستحق عليها  أو استثماراته أن أيضاً  العميل يقرو

في  يأن يشارك على أساس نسبعلى العميل قد يتعين تقصير أمين الحفظ،  حالة في أنه على العميل ويوافق. إلكترونيسجل 

 . يقع مما يتعذر تسويته نقص أي

 أموال العمالء .13

 من الئحة األشخاص المرخص لهم. 3المنصوص عليها في الباب  ءأموال العمالوأنظمة قواعد ب الماليةاألهلي  شركةتلتزم  17-1

 .هحسابالموجودة في  هأموالعلى عمولة ال ُيدفع للعميل أي  17-2

البنك األهلي التجاري أو  له لدىفي حساب  هأموالمكن حفظ ي هبموجبه على أنويقبل العميل ويوافق العميل أموال سيتم فصل  17-7

وذلك  الماليةاألهلي  شركةالخاصة بخر في المملكة العربية السعودية بشكل منفصل عن األموال واألصول آمحلي أي بنك 

يدرك العميل أن و. بخالف ذلك هذه االتفاقيةيه نص علتما باستثناء  وحدها لتقديرها وفقاً  الماليةاألهلي  شركةحسبما تقرره 

 .الماليةألهلي ا شركةلالزميلة البنك األهلي التجاري هو إحدى الشركات 

وراق مالية خارج المملكة العربية ألتسوية صفقة  أحد البنوك في الخارج إذا كان ذلك ضرورياً  لدىالعميل حفظ أموال يمكن  17-6

 الماليةاألهلي  شركةحسبما تراه أمواله خارج المملكة العربية السعودية حفظ العميل بموجبه ويوافق على قبل يوالسعودية. 

 لالئحة األشخاص المرخص لهم. وفقاً  ضرورياً 

العميل خارج  من المؤسسات التي تحتفظ بأموالالنظام القانوني والتنظيمي الذي ينطبق على البنوك وغيرها يمكن أن يكون  17-1

زايا مقد ال تستفيد هذه األموال من فلذلك، وفي المملكة العربية السعودية. عما هو معمول به المملكة العربية السعودية مختلف 

 داخل المملكة العربية السعودية.محفوظة موال العميل التتوفر ألحماية مساوية لتلك التي 

 :تم دفعهاحال  في الماليةاألهلي  شركةعميل صفتها كأموال للعميل تحت مسؤولية التفقد أموال  17-0

 إلى العميل؛ (أ )

 بناء على تعليمات من العميل؛آخر إلى طرف  (ب )

 (؛الماليةاألهلي  شركةحساب باسم ل ليسباسم العميل )بنكي في حساب  (ج )

 ، أوقانوناً  لهاوواجبة الدفع إذا كانت مستحقة ، الماليةاألهلي  شركةإلى  (د )

 التنفيذية. اللوائحتسمح به كما أخرى حاالت في  (ه )
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 االلتزامالمشروطة وراق المالية األ .14

 ةمنفصل يةاتفاقأن يبرم يجب على العميل وراق المالية المشروطة االلتزام، األ هافي المشتقات المالية بما فيتعامالت قبل إجراء  16-1

الهامش إلى العميل، يجب التداول بتسهيالت  الماليةاألهلي  شركة ولكي توفر. الماليةاألهلي  شركةمع المشتقات في داول للت

 وحدهاتقديرها بناء على  الماليةألهلي ا شركةول. الماليةاألهلي  شركةالهامش مع بداول تمنفصلة للاتفاقية أن يبرم على العميل 

 ترتيبات من هذا القبيل. ةترفض الدخول في أيأن 

يمكن أن  صفقاتأو غير ذلك دخل في ها األوراق المالية المشروطة االلتزام عامالت في المشتقات المالية بما فيتالعميل إذا نفذ  16-2

الرجوع إلى ت دون صفقاهذه القفال تسوية أو إأن تقوم ب الماليةألهلي ا شركةجاز لالعميل، على التزامات محتملة عنها  أينش

 شركةويمكن لأو غير ذلك(.  هذه االتفاقية)سواء بموجب  صفقاتهذه الالمتعلقة بلتزاماته با موفياً لعميل نما ال يكون االعميل حي

 أو ضمانات لدعم أي صفقة من هذا القبيل.عربون أي أو إكمال مبالغ مطلوبة لدفع  ةحساب أيتقيد على الأن  الماليةألهلي ا

دفع مبالغ منه الهامش، قد تتطلب التداول ب هابما فيالتعامالت في األوراق المالية المشروطة االلتزام أن بموجبه يقر العميل  16-7

 عامالت.تهذه البخصوص إضافية 

العميل خسارة الهامش فربما يتكبد خيارات، شتري عقود البيع أو ييأو الفروقات عقود اآلجلة و العقودتعامل بيإذا كان العميل  16-6

العميل، في غير صالح إذا تحرك السوق ف. ذلك المركزلحفاظ على لأو مركز ما إلنشاء  الماليةاألهلي  شركةالذي يودعه لدى 

لعميل في القيام بذلك في الوقت إذا فشل او. بالمركز فاظتحلال ةقصيرخالل مهلة العميل دفع هامش إضافي كبير  طلب منقد يف

تكن الصفقة  لم لوحتى و. ذي ينتج عن ذلكعن العجز ال الً مسؤوالعميل سيكون وركزه بخسارة تصفية ميتم قد فالمطلوب، 

وقت إبرامه العميل سبق أن دفعه أي مبلغ زيادة على دفع مبالغ إضافية في ظروف معينة ب التزاماً تظل تتضمن ، فقد بالهامش

 العقد.

 استخدام المراسلين .15

مختلف البلدان والبورصات وفق تقديرها المطلق من وقت آلخر في بأن تعين  الماليةاألهلي  شركة هيفوض العميل بموجب 11-1

األهلي  شركةبأن  هيقر العميل بموجبوحساب. الباستثمارات العميل وتتعلق أو أكثر لتقديم خدمات  اً واحدمراسال ، واألسواق

 مراسل.ي ألوكيل ة بصفتصرف تال  المالية

 ،نوك استثماريةبتجارية، أن يعملوا بصفة بنوك ، من بين أمور أخرى، مكنهمن ييالمراسلأن  هيقر العميل ويوافق بموجب 11-2

أنظمة معالجة موردي  إداريين، مديرين أوصياء،حفظ، ع، أمناء ادمركز إي مقاصة،صناع السوق، وكالء وسطاء، سماسرة، 

بيوت أبحاث، أو غير ذلك لغرض خدمة  ،تسعير استثمارمكاتب خدمات  ،، وكالء نقلتنفيذ بالنيابة، وكالء أوتوماتيكية بيانات

أشخاص استخدام خدمات أطراف أخرى و/ أو أن يختاروا المطلق وبحسب تقديرهم هؤالء األشخاص أنه يمكن لالحساب، و

 في تقديم هذه الخدمات.لهم ومراسلين  ملهآخرين تابعين 

مكن أو غير ذلك( ي هذه االتفاقيةعميل )سواء بموجب بالما يتعلق في الماليةألهلي ا شركةأي حق ليقر العميل ويوافق على أن  11-7

 .بذلك لعميلالمراسل، دون إشعار ا إحالته إلى
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شركة األهلي المالية لتقدير ن من وقت آلخر وفقاً يتغير المراسلأن  الماليةألهلي ا شركةيمكن ل هيقر العميل ويوافق على أن 11-6

 دون إشعار مسبق للعميل.و وحدها

اللوائح أو لما تشترطه  وفقاً العميل بعن المعلومات المتعلقة أن يكشف للمراسلين ب الماليةاألهلي  شركةيفوض العميل بموجبه  11-1

سبيل المثال على )بما في ذلك بورصة ذات صلة أي بها لدى لمعمول األنظمة الوائح أو ال، أو األنظمة ذات الصلةقوانين أو ال

( أي الماليةاألهلي  شركةمراسل )من خالل للوفر أن ينيويورك(. ويوافق العميل بموجبه على لبورصة  732ال الحصر المادة 

 .واللوائح الخاصة بالبورصة ذات الصلةاألنظمة التي تشترطها المطلوبة بالصيغة معلومات و/ أو بيانات 

فتح حسابات  هوسيط ألوامر العميل وتعليماتالأو تنفيذ والتسوية جهة البصفتهم  ينمراسللعلى أنه يمكن ليوافق العميل بموجبه  11-0

 مراسل.الاسم ب، أو جزئياً  استثمار العميل، كلياً يمكنهم االحتفاظ بسجالت حسابات العميل، وبفاظ تحباسم العميل مباشرة، واال

األهلي  شركةمعهم حسبما تراه  الماليةاألهلي  شركةة وطبيعة عالق هموعناوينعن أسماء المراسلين للعميل الكشف يمكن  11-3

بشأن المراسلين، أو هؤالء أو أكثر من واحد على العميل أي اعتراضات لدى إذا كان وا يقتضيه القانون. كمأو  ضرورياً  المالية

اعتراضاته في موعد ال يتجاوز بكتابة  الماليةاألهلي  شركةلعميل إخطار يمكن ل، ينمراسلهؤالء الطبيعة عالقة العميل مع 

 اً ملزمالعميل كون يشريطة أن  الماليةاألهلي  شركةمن العميل لذلك اإلفصاح من تاريخ استالم  ميالدياً  اً يوم( 11خمسة عشر )

فيه التاريخ الذي قدم في فترة المنتهية الإلى  الماليةاألهلي  شركةن قبل فصاح ماإل ذلكمن تاريخ اها أجرأية صفقة )صفقات( ب

 .مالية بذلكاألهلي ال شركةل إشعاراً 

 الماليةاألهلي  شركةبواسطة إليه سوف ترسل عادة حساب التي ترد من المراسلين بخصوص الشعارات اإلالعميل أن يقبل  11-3

بأن هذه أدناه(  1-11)مع عدم المساس بالبند يقر الرغم من أن العميل ب(، الماليةاألهلي  شركةعلى مسؤولية أدنى )دون 

ما لزم ذلك نتيجة إذا  الماليةاألهلي  شركةإلى نسخة دون مع أو بمراسل قبل المباشرة من أن ترسل إليه  يمكناإلشعارات 

 أخرى تقتضي ذلك. اً أن ظروفوحده تقديره في المراسل رأى ، أو إذا قيود زمنيةلأو  ظروف السوقل

، وليس فقط الماليةاألهلي  شركةإلى جميع األوقات في الحساب بجميع األوامر والتعليمات المتعلقة يوجه أن على يوافق العميل  11-1

 إلى أي مراسل.

موجودة أوراق مالية  ةيأل ةالمصدرأو الجهة مراسليها على ، وال الماليةاألهلي  شركةعلى أنه ال يتوجب على يوافق العميل  11-10

وكالء أو أي تقرير أو الوتعيين أ فيهاالتصويت جمعيات المساهمين أو إلى العميل أي إشعار لحضور أن تحيل في الحساب 

اإلشعارات، تلك كتابة و اً العميل تحديدطلب في الحساب إال إذا بخصوص أية ورقة مالية  ةالمصدرالجهة من أخرى معلومات 

هذه عملية إحالة في  تتكبدها شركة األهلي الماليةدفع جميع التكاليف والنفقات التي أن يوفي هذه الحالة يوافق العميل على 

 إليه. اإلشعارات والمعلومات 

لقوانين ل ونخضعيقد ال فأخرى غير المملكة العربية السعودية، وبالتالي بلدان في  واكونيمكن أن ييقر العميل بأن المراسلين  11-11

 ها في المملكة العربية السعودية.المعمول بلوائح / أو الو  األنظمةو

 المخاطر بيان .16

خاص وراجع بشكل  هذه االتفاقيةمن  1ملحق في ال الواردالمخاطر على بيان بالكامل اطلع بأنه  بموجبهويضمن العميل  يؤكد  10-1

 .الخدمات اإللكترونيةعمال المخاطر المتصلة باإلنترنت واست
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تلك يس على سبيل الحصر ولبما فيها  ،خدماتعمال الجميع المخاطر المرتبطة باستيدرك  هأنضمن العميل بموجبه وي يؤكد  10-2

 .، وأنه يوافق عليها ويقبلها1ملحق المخاطر المبينة في ال

 والتعهدات الضمانات والتأكيدات .17

للوصول تين المستخدمالمستخدم وكلمة المرور السم الوحيد والحصري والمستخدم يكون المالك س هالعميل ويضمن أنؤكد ي 13-1

 .الماليةاألهلي  شركة نظامإلى 

 وليس الخاص لحسابه أصيل بصفة يتصرف هأن ويضمنيقر  العميلفإن  كتابة،بذلك  المالية األهليشركة تم إبالغ ي لم ما 13-2

 آخر. شخص أي عن وكيال بصفته

عميل كما يؤكد ال. هذه االتفاقيةالقانونية الكاملة لفتح حساب والدخول في ولديه األهلية  مسجل نظاماً نه ه أالعميل بموجبيؤكد  13-7

من شأنها أن مما  أو غير ذلكيتعلق بأهليته ليس على علم بأي سبب  والموافقات الالزمة وأنهالوكاالت حصل على جميع  أنه

 استثمارات. أيب عاملت، أو الهذه االتفاقيةفتح حساب والدخول في دون أهليته لتحول أو تمنعه 

 أو قانون أي ينتهك ال القبيل هذا من استثمارية تعامالت بأي القيام أو للحساب فتحه أو االتفاقية لهذه إبرامه بأن العميل يقر 13-6

 .العميل له يخضع مما الئحة أو نظام

حساب الح فتل الماليةاألهلي  شركةالمقدم إلى  بطلبهفيما يتعلق عطاة والمذكورة العميل ويضمن أن جميع المعلومات الميؤكد  13-1

أية لم يخف أنه و، وسارية المفعول وغير مضللة بكل تفاصيلها كاملة وصحيحةهي معلومات ب حساالأو للمحافظة على 

 .وعلى العميل تقديم أي معلومات إضافية بناء على طلب شركة األهلي المالية و/أو من أي سلطة مختصة معلومات

 عند أو لذلكاألهلي المالية  شركة طلب عند تتغير، لم المعلومات أن يؤكد و ومعلوماته بياناته بتحديث بالتزامه العميل يقر 13-0

يقر العميل وكذلك . سنوات( 7) ثالث على المدة تلك تزيد ال أن على ،األهلي المالية  شركة وضعتها التي المدة انقضاء

 بهذاإذا أخّل  وأن لشركة االهلي المالية الحق في تجميد الحساب، مفعولهاعند نهاية سريان  مجددبالتزامه بتقديم مستند هوية 

  .االلتزام

 

 أي من المستندات التالية: يتعهد العميل بإبالغ شركة األهلي المالية فوراً عند حدوث أي تغيير في 13-3

  ّالمختصة السلطة عن الصادر التجاري السجل. 

 لها تعديالت وأيّ  ومالحقه التأسيس عقد أو ومالحقه للشركة األساس النظام. 

 المسؤول بالمدير الخاص الهوية مستند. 

 اإلدارة مجلس أعضاء تعيين قرار. 

 الحساب تشغيل إليهم للمفوض الصالحيات ومنح االستثماري الحساب فتح على بالموافقة الخاصّ  اإلدارة مجلس قرار 

 .االستثماري

 وعقد التجاري السجلّ  في ورد ما مع يتفق بما االستثماري الحساب تشغيل إليهم المفوض األشخاص ألسماء قائمة 

 .منهم لكل المفعول ساري الهوية ومستند االحوال، بحسب االدارة، مجلس وقرار للشركة األساسي والنظام التأسيس

  ّمعينة أنشطة لممارسة حكومية جهة أيّ  من للشركة ُمْصَدرة تراخيص أي. 
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لمعلومات فيما يتعلق زود لأو أي م الماليةاألهلي  شركة عتمدة من قبلمأو إجراءات أية أنظمة أن يلتزم بعلى يوافق العميل  13-3

 .الماليةاألهلي  شركة نظاممن خالل  الخدمات اإللكترونيةعمال باست

التي قدمها أي تغيير جوهري في أي من المعلومات بيقر ويضمن العميل بأنه سوف يخطر شركة األهلي المالية على الفور  13-1

، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي تغيير في وثائقه التأسيسية، أو في إدارته، أو في لشركة األهلي المالية

 فرض عليه من بين التغييرات األخرى.مساهميه، إذا لم يكن شركة مدرجة، إضافة إلى أي جهة رقابية قضائية أو إدارية تُ 

على  الخدمات اإللكترونيةما يتعلق باستعمال فيه ( نسخ البرامج المقدمة لآخرألي طرف سمح يأال عليه )و ال يجوز للعميل 13-10

أو ا عكسيتها هندسأو إعادة  تهيئتهاإعادة أو تجزئتها ها أو وتعديلأ هاوتحليلتلك البرامج أاستخدام  وأ الماليةاألهلي  شركةنظام 

 .آخرإلى أي طرف  الماليةاألهلي  شركة نظامالبرنامج أو تلك أو توزيع تها، ترجمو أ هاتحويل

 الماليةاألهلي  شركة نظاممن خالل يحصل عليها تتوفر له أو أو تقديم أي خدمة أو ترخيص عميل بيع أو تأجير يجوز للال  13-11

 .آخرإلى أي طرف 

أو يشجعه شخص آخر من طلب يأو غفال باإلفعل أو البيشارك في أي تالعب في السوق سواء نه لن أويتعهد بيضمن العميل  13-12

استخدام معلومات نزيهة بر استغالل السوق بطريقة غيالسوق أو تضليل و/ أو ويشمل التالعب في السوق لقيام بذلك. على ا

عامالت التي تهدف إلى التأثير بشكل غير صحيح على تأو العن التداول عطي انطباعا كاذبا عامالت التي تتالمثل ، يةداخل

والتعامل بناء على معلومات لسوق التالعب باأن يطلع على الالئحة التنفيذية المتعلقة بعلى فق العميل سعر ورقة مالية. ويوا

 .ةهذه الالئحبفي جميع األوقات أن يلتزم أي من الخدمات وعمال قبل استداخلية 

حساب أو الخدمات ال عملستيأال على نه لن يشارك في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وأويتعهد بالعميل يضمن  13-17

 للقيام بذلك. الماليةاألهلي  شركةقبل له من المقدمة 

سيما  ال المملكة فيبها  المعمول االخرىواللوائح  واالنظمةولوائحه التنفيذية،  الماليةبنظام السوق  يلتزميتعهد العميل بأن  13-16

 .التنفيذية والئحته األموالونظام مكافحة غسل  وتمويله اإلرهابنظام جرائم 

يتعهد العميل بموجبه أن يلتزم باألنظمة المعمول بها لدى أي جمعية لألوراق المالية أو بورصة أو مؤسسة مقاصة لألوراق  13-11

يتعامل فيها العميل باالستثمارات، بما في ذلك حدود التداول المتعلقة بأسعار االستثمارات  ، في أي مكان وأي زمان،المالية

وكميتها ونوعها وعدد الصفقات أو االستثمارات أو المراكز القائمة أو القابلة للتنفيذ، وأية حدود مطبقة فيما يتعلق بالهامش أو 

 الخيارات. 

شركة أو مؤسسة أو فرد  العميل ليس،األهلي المالية خطياً  شركة إلفصاح عنه إلىيقر العميل بموجبه أنه، باستثناء ما تم ا 13-10

 يتعامل كوسيط أو أصيل في األوراق المالية أو الكمبياالت أو أوراق القبول أو غيرها من أنواع األوراق التجارية.

 تعليمات أو/  و ، صفقة، عملية،أمر كلنتائج و الصلة ذات لخصائصا كل فهمأن ي وحدهته مسؤولي من أنه بموجب العميل يقر 13-13

 الحقوق كافةل تماماً معرفته وفهمه  عن الوحيد المسؤول هو أنهعلى  العميل ويوافق. المالية ألهليا شركةل عميليعطيها ال

 المالية مخاطرالوتها وطبيعتلك االستثمارات  وخصائصالحساب  فيالمتصلة باالستثمارات الموجودة  وااللتزامات والشروط

التي يتم تداول تلك االستثمارات فيها  األسواقالمعمول بها في  واآلليات واألنظمةلوائح ال جميعلو ،المتصلة بها غير الماليةو

 .تهاوطبيعتلك األسواق  وخصائص
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يقر العميل بموجبه أنه يحق لشركة األهلي المالية إيقاف جميع الخدمات ومنع العميل من الوصول إليها في حال قيام العميل  13-13

بأي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو أي مخالفات آخرى وذلك وفق إرادة شركة األهلي المالية المنفردة 

  ودون الرجوع إلى العميل في ذلك.

 المسؤولية والتعويض .18

 اإلهمالفقط عن إال إذا كانت تلك الخسارة ناجمة لعميل تلحق باقبل المسؤولية عن خسارة مباشرة ال ت الماليةاألهلي  شركةإن  13-1

 .من جانبها المتعمدتقصير أو الغش أو الالجسيم 

حالته أو األهلي المالية  شركةعمال نظام است قابليةبصريحة أو ضمنية فيما يتعلق قدم أي ضمانات ال ت الماليةاألهلي  شركةإن  13-2

كون دون انقطاع أو يس هأو استخدام الماليةاألهلي  شركة نظامأن الوصول إلى  الماليةاألهلي  شركةكذلك ال تضمن . أو تشغيله

 ي معايير خاصة لجودة األداء.كون مستوفيا ألسي نظامهذا المن األخطاء أو أن  اخالي

 :عن أي مما يلي لعميلمن األحوال مسؤولة تجاه ابأي حال  الماليةاألهلي  شركة، لن تكون 1-13بصرف النظر عن البند  13-7

 االستثمار؛ذلك أي انخفاض في قيمة عن ، أو م تنفيذهزيادة قيمة استثمار تكان يمكن فيها  فرصأي خسارة  (أ )

 عينمأو أي طرف آخر  المراسلين جانب من تقصير أو تصرفات يأل نتيجة العميل هاتكبدي التزاماتخسائر و / أو  أي (ب )

 . المقاصة نظام أو بورصةأو  مستقلأمين حفظ  أي أو للمساعدة في توفير الخدمات؛ المالية األهلي شركةمن قبل 

 ؛هإفالسذلك المراسل أو  إعسارنتيجة تقصير أي مراسل أو تكبدها العميل يأي خسائر  (ج )

المستخدم اسم العميل في حال فقد  الخدمات اإللكترونيةتفعيل إعادة العميل بسبب التأخير في يلحق بأي خسارة أو ضرر  (د )

 ؛الخاصتين به و / أو كلمة المرور

 إلكترونيا؛قد تمت عامالت تأو أي  هذه االتفاقيةيلحق بالعميل نتيجة لكون أي خسارة أو ضرر  (ه )

 ألي سبب؛يبية تنشأ أية رسوم ضر وأ، صفقةي يبية ألالضرالتبعات  (و )

 أي نقص في قيمة أية عملة في الحساب ألي سبب؛ (ز )

تلبية في العميل تقصير ، سواء بسبب أو جميع تلك االستثمارات استثمارات في الحسابأي أية خسائر ناتجة عن تصفية  (ح )

العميل وفاء )إن وجد( في الوقت المناسب أو عدم أواإلضافي  المتعلقة بالهامش األولي الماليةاألهلي  شركةمتطلبات 

 أو غير ذلك؛التزام في موعد استحقاقه، تسوية أو بأي 

 فيالمتصلة باالستثمارات الموجودة  وااللتزامات والشروط الحقوقتماما بالعميل عدم معرفة عن  تنتجخسائر  ةأي (ط )

 واألنظمةلوائح البو ،غير المالية المتصلة بهاو المالية مخاطرالوتها وطبيعتلك االستثمارات  الحساب وخصائص

عدم أو تها، وطبيعتلك األسواق  وخصائصالتي يتم تداول تلك االستثمارات فيها  األسواقالمعمول بها في  واآلليات

 حساب في الوقت المناسب؛المناسب فيما يتعلق بهذه االستثمارات أو أو  ميي إجراء حكألالعميل اتخاذ 

 ؛التسوية لفشل نتيجة العميل تكبدهاأخرى ي مبالغ أو عقوبات وأ التزامات وأ نفقات وأ تكاليف وأ خسائر ةأي (ي )

االستثمارية أو ال تتناسب  هأهدافال تلبي أخرى أصول في أوراق مالية أو تداوله أو عميل الأي خسائر تنتج عن استثمار  (ك )

 المالية؛ تهتحمل المخاطر أو قدرقدرته على مع 
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من ي أي مشكلة ف وعطل أمهامها بمقتضى هذه االتفاقية نتيجة لل الماليةاألهلي شركةتأدية أو تأخير في توقف أو فشل أي  (ل )

 على بما في ذلكالبرمجيات أو  األجهزةأو أو جهاز إرسال الكتروني الخارجية والكمبيوتر أ تصاالتاال اتأو خدمنظم 

 الخدمات؛ما يتعلق بستخدم فييلمقاصة نظام لأي انهيار أو تعطل سبيل المثال ال الحصر 

عيب في  وأاألجهزة أو مشكلة في  صيانةالأعمال بسبب الستخدام العميل  هعدم توفرأو  الماليةاألهلي  شركة نظامتعطل  (م )

 سبب آخر؛ أيأو انقطاع اإلرسال خدمة أو الالبرامج أو 

الحرب أو غيرها  وأوالزالزل أسرقة ال وأغير المصرح به دخول والأأو انقطاع أو تأخير بسبب تأخر البريد عطل أي  (ن )

عن األحوال ما ينتج )بما في ذلك تعطيل القسري الواالضطرابات األهلية أو أ ةاإلرهابيعمال واألأ، وانيةاألعمال العدمن 

 (، أوالعاديةأو غير السيئة الجوية 

 مستمدة منالالناشئة أو معلومات الأو نقص في المعلومات المقدمة أو المتاحة للعميل بما في ذلك )دون تحديد( خطأ أي  (س )

 .الغيرمات أو بيانات مقدمة من معلو

وممارسات أوأعراف لوائح أ وأأنظمة  وأقوانين أية بأي عمل من شأنه، في رأيها، أن ينتهك  الماليةاألهلي  شركةتقوم لن  13-6

تبعات خسارة أو أي  ةمسؤولة عن أي الماليةاألهلي  شركةلن تكون و ، أو السياسة الداخلية لشركة األهلي الماليةمعمول بها

 .6-13هذا البند بعن تصرف من جانبها عمال  اغفالي تصرف أو نتيجة ألأخرى 

عن ، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول بهو ،بالكاملوتعويضها  الماليةاألهلي  شركة حمايةيوافق العميل بموجبه على  13-1

تتكبدها أو  هادفعتأو األهلي المالية  شركةتعاني منها ، تكلفة أو نفقات، قضائية ، إجراءاتالبةطم، رسوم، خسارةأي مسؤولية، 

 سبيل المثال ال الحصر؛على بما في ذلك  ، أو فيما يتعلق بذلك،اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وتقديم الخدماتئها داألنتيجة 

 مر أو تعليمات من العميل؛أو عدم تصرفها وفقا أل إغفالهاأو هلي المالية األ شركةتصرف  (أ )

أو تلك المعلومات أو اكتمال مزود آخر للمعلومات إلى العميل، أو أي األهلي المالية  شركةصحة أية معلومات تقدمها  (ب )

 ، هاتوقيتدقة 

نتيجة أي مراسل  الماليةاألهلي  شركةعلى يفرضها من أي نوع  اتمطالبات أو طلب ،نفقات ،تكاليفأية رسوم،  (ج )

 أو، في الحسابأي من ذلك  أو عدم وجودته وأنشطه أوتعليماتأ هأوامر وأ هعامالتت وأستثمارات العميل ال

 نشأوالتي ت( والنفقات الغرامات والفائدة ذلك في بما) مبلغ أو تكلفة أو مسؤولية وأي المضافة القيمة ضريبة كامل مبلغ (د )

 .ضريبة القيمة المضافة بدفع العميل قيام لعدم نتيجة

 هارفعت قضية أو دعوى أي في الدفاع أو المرافعة في ممكن حد أقصى إلى المالية األهلي شركة مع التعاون على العميل يوافق

 .ستثماراتاال من أي في عامالتت أي أو خدماتال من بأي يتعلق فيما جهة أي قبل من هاضد ترفع وأ

جسيم أو غش أو تقصير همال أي إعن تنشأ عن أي خسارة مباشرة  الماليةاألهلي  شركة لعميل بتعويضلتزم الشك، ال يل اتجنب 13-0

 .متعمد من جانبها

 .هذه االتفاقيةإنهاء ساري المفعول حتى في حالة  1-13في البند المنصوص عليه تعويض بقى الي 18-7

 العمالت األجنبية .19

على مسؤولية ، ولكن الماليةاألهلي  شركةاسم برصدة دائنة يمكن إيداع األحساب عملة غير اللاير السعودي، الإذا كانت عملة  11-1

وسائل بالحساب الاألرصدة الدائنة بالعمالت األجنبية من ويمكن تحويل . هأو خارجبلد تلك العملية بنوك داخل لدى العميل، 

 المعمول بها.و / أو اللوائح القوانين مع االلتزام دائما ب، الماليةألهلي ا شركةمعقول لالحد المقنعة بال
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أي عملة تحويل أو على صرف طبق نجميع القيود القانونية أو اإلدارية التي يمكن أن تالتي تنطوي عليها طر اخالمعميل اليقبل  11-2

صرف على سلطة األخرى التي تفرضها أي النفقات يوافق العميل على تحمل جميع الضرائب والرسوم وكذلك في أي وقت. 

 جنبية.أة أي عملتحويل أو 

ر ويوافق على أن أي ربح أو خسارة تنتج عن فإنه يقعملة أخرى غير اللاير السعودي، أي بالعميل في أي صفقة في حال دخل  11-7

 .هيكون لحسابسالعملة تلك أي تقلبات في سعر صرف 

مستحسنا أو  اضروري اهعملة ترللتحويل القيام بأي ، مسبقا هدون إشعارو، الماليةاألهلي  شركةليوافق العميل على أنه يحق  11-6

 .وحدها تقديرهاتي تحددها بمحض أسعار الصرف البالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية بأي شكل أداء حقوقها أو إنفاذ ألغراض 

 معلوماتال .21

اتخاذ يل في فقط لمساعدة العمكمعلومات  هايتم توفيرالمالية واألهلي  شركةمع ته عالقمرتبطة بالمعلومات المتاحة للعميل إن  20-1

 المشورة.مستوى رقى إلى توال ية ستثماراال هقرارات

أي معلومات وعدم إعادة إنتاج  فقط شخصيةلاغراضه أل هيتعهد العميل بموجبه ويوافق على استخدام كل المعلومات المتاحة ل 20-2

من خطية مسبقة صريحة بأي شكل دون موافقة  تجارياً  هاأو استغاللتعميمها أو  هاأو توزيع هاأو بيع هانشرأو  هاأو إعادة إرسال

 ، أو استخدام أي معلومات ألي غرض غير مشروع.الماليةاألهلي  شركة

تعلق بحماية فيما يمعلومات زود آخر للأو أي م الماليةاألهلي  شركةمن التي ترده معقولة اللطلبات االلتزام بايوافق العميل على  20-7

التأليف حقوق إشعارات لعميل حذف ل وال يجوز. لمعلوماتلمزود أي أو  الماليةاألهلي  شركةالخاصة بحقوق الملكية الفكرية 

الوصول إليها التي يتم لمواد ة لالمطبوعالنسخ معلومات، بما في ذلك أية والنشر أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية من 

ستخدام ساء اأمعلومات أن العميل قد زود آخر للأو أي م الماليةاألهلي  شركةقررت إذا ما أنه على يوافق العميل كما إلكترونيا. 

 .هذه االتفاقيةنهي تأن  الماليةألهلي ا شركةفيحق ل، هذه االتفاقيةذلك خرق اختلس تلك المعلومات أو غير أو أي معلومات 

 السجالت .21

 ؛الماليةاألهلي  شركةلعلى أنه يحق يوافق العميل بموجبه   21-1

السجالت غيرها من كشوف الحسابات و، إشعارات تأكيد الصفقات، وتأكيدات أي بما في ذلك، سجالتالاالحتفاظ ب (أ )

 أو إلكتروني؛ي قورشكل بحساب، سواء الالمتعلقة ب

 ؛الماليةاألهلي  شركةالهاتفية مع العميل تسجيل محادثات  (ب )

 ، والماليةاألهلي  شركةااللكترونية مع العميل تسجيل ومراقبة اتصاالت  (ج )

 .المتبعةالتنفيذية وفقاً للوائح  الماليةاألهلي  شركةتحددها ي فترة ألجميع السجالت بفاظ تحاال (د )

قاطعة وملزمة سجالت من قبل هيئة السوق المالية يمكن اعتبارها  الماليةاألهلي  شركةيقر العميل ويوافق على أن سجالت   21-2

 .هذه االتفاقيةطرفي للعميل في أي نزاع ينشأ بين 
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 السرية .22

من هذه طار الخدمات سرية وعدم الكشف عن أي إبقى كل المعلومات التي تتلقاها في تبأن األهلي المالية  شركةتعهد ت  22-1

القانون أو حكم بهو مطلوب أو مسموح به ما أو على نحو  هذه االتفاقيةأحكام تجيزه ما بإال آخر معلومات إلى أي طرف ال

 ائح التنفيذية.والل

 :الماليةألهلي ا شركة يقر العميل ويوافق على أن  22-2

البنك األهلي وأو الخدمات مع المراسلين  هذه االتفاقيةمن العميل فيما يتعلق بتتلقاها مشاركة أي معلومات يمكنها  ( أ)

البنك األهلي التجاري، شركات مجموعة في ، أو أي عضو الماليةألهلي ا شركةل يةأو فرعزميلة أي شركة والتجاري، 

 ؛األهلي المالية شركةل ن المهنيينمستشاريالأو  الماليةألهلي ا شركةوشركات التأمين ضد المخاطر المهنية ل

 ؛طالما كانت متاحة على نطاق عامبحرية  هااستخدامغير ذلك والمعلومات الكشف عن يمكنها  ( ب)

 ؛على ذلك مسبقةالخطية ال تهعميل موافقآخر طالما أعطى الالكشف عن المعلومات ألي طرف يمكنها  ( ت)

أو الجهات التنظيمية  عميل من وقت آلخر للجهات الحكومية أو القضائيةالالكشف عن معلومات يتوجب عليها أن يمكن  ( ث)

 ؛ أوبحصولها على الصالحية المناسبةلن تفعل ذلك إال  هالكن ،مماثلةهيئات أو 

ل أو تحديث أو تعديل أو تغيير التفاصيل المتعلقة بالعميل أو أية معلومات أخرى متعلقة بالعميل مرسلة إلى تداو ( ج)

محفوظة أو مسجلة لدى تداول بناء على معلومات العميل األساسية ضمن نموذج "اعرف عميلك" والتي قدمها العميل 

 وأ ؛ألحكام هذه االتفاقية إلى شركة األهلي المالية أو أية معلومات أخرى قدمها العميل لشركة األهلي المالية وفقاً 

 بذلك. ائح التنفيذية واللتسمح لها الكشف عن المعلومات التي يمكنها  ( ح)

معلومات من هذه الطار الخدمات سرية وعدم الكشف عن أي إجميع المعلومات التي يتلقاها في االحتفاظ بيوافق العميل بموجبه   22-7

 ائح التنفيذية.والقانون أو اللحكم بأو مسموح إال كما هو مطلوب آخر إلى أي طرف 

 لخدماتا دفع قيمة .23

ألحكام هذه االتفاقية و/ أو أي  وفقاً الخدمات المقدمة برسوما فيما يتعلق وعموالت وأتعابا  الماليةاألهلي  شركةتتقاضى  27-1

الرسوم أما  .2ملحق الفي  هذه االتفاقيةبموجب  اً حاليالمعمول بها والرسوم والت موالعاألتعاب وقد تم إدراج ات تكميلية. ياتفاق

األتعاب جميع هذه بأن  ية، علماً االتفاق ملحق خاص بتلكفي فسوف يتم إدراجها  ،ةتكميلي يةأي اتفاققتضى بمتي تستحق ال

 الرسوم والعموالت عرضة للتغيير من وقت آلخر.و

بموجب التي تستحق من وقت آلخر الرسوم والعموالت و / أو األتعاب في ير يتغبأي العميل بإخطار األهلي المالية  شركةتقوم  27-2

وافق وقد قبل  أنه الخدماتعمال في استوسوف يعتبر العميل في حال استمر ات تكميلية. ياتفاق شروط هذه االتفاقية و/ أو أي

 .والرسومأوالعموالت على هذه األتعاب 

ً نيابة عن العميل رسومأن تدفع  الماليةاألهلي  شركةيتوجب على ، قد هاأو رسوم هاأتعابباإلضافة إلى  27-7 قانونية ونفقات  وأتعاباً  ا

 الخدمات.أخرى في إطار 

أي سداد ليكفي نقدي لغ بتوفر معدم في حال أي استثمار في الحساب بتصفية  الماليةاألهلي  شركةبموجبه يفوض لعميل إن ا 27-6

 .ت مستحقةرسوم أو عموالأتعاب أو 
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 وحدها: تقديرهاوحسب األهلي المالية  شركةلحق ي 27-1

 ذلك بمافي تكميلية، اتفاقيات أي أو/  و االتفاقية هذه ألحكام وفقاً  العميل من لها يستحق مبلغ أي الحساب على تقيد أن ( أ)

 و عليها، المتفق األخرى والمصاريف الرسوم إلى إضافة العميل، عن نيابة أوضرائب نفقات من ماتتكبده

 عليها أوأي مبلغ يتوجب العميل لحساب تستلمه مبلغ أي من والمصاريف والرسوم األتعاب هذه تحتجز أو تخصم أن ( ب)

 .العميل إلى دفعه

 تكميلية اتفاقية وأي االتفاقية هذه بموجب المالية األهلي شركة تقدمها قد التي الخدماتأو جميع  بعض بأن ويقر العميل يدرك 27-0

 أن على العميل ويوافق. المضافة القيمة لضريبة تخضع قد ،(م) إلى( د) 1-0 البنود في المحددة الخدمات بتقديم  يتعلق فيما

 سيتم والتي المضافة، القيمة ضريبة تشمل ال المالية األهلي لشركة المستحقة والمصاريف واألتعاب والعموالت الرسوم جميع

 .المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص للنسب وفقاً  منفصل بشكلإلى شركة األهلي المالية  العميل قبل من دفعها

 تصاالت واالشعارات اإل .24

 شركةلعميل من قبل إلى ا ةموجهالتصاالت االغيرها من أو  ، أو البياناتاتأو إشعارات تأكيد الصفق شعاراتبالنسبة لإل 26-1

إلكترونية بوسيلة نشرها من خالل نظام األهلي المالية أو بالبريد المسجل أو أو إرسالها كتابة فيمكن إعطاؤها  ،الماليةاألهلي 

 لكنمن وقت آلخر.  الماليةاألهلي  شركةالعميل إلى تي يبلغها رقام الاألالعنوان وإلى كتروني أو الرسائل القصيرة( ل)البريد اال

لعميل اإلى لموجهة اتصاالت واالشعارات اإلعتبر وف تسوكون عن طريق الوسائط اإللكترونية. ستالطريقة المفضلة لالتصال 

 صحيح:الشكل البأعطيت  هاأن الماليةاألهلي  شركةمن قبل 

 في ذلك العنوان؛ هاعند تسليم ،الماليةشركة األهلي أبلغه العميل إلى عنوان آخر إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى  (أ )

 ؛، أوالماليةاألهلي  شركة نظام علىاإلشعار ور نشر ، فالماليةاألهلي  شركة نظاممن خالل قدمت إذا  (ب )

األهلي  شركةإرسالها من قبل ، بعد ساعة واحدة من أو الرسائل القصيرة إذا أرسلت عن طريق البريد اإللكتروني (ج )

 .وتحققت منه الماليةاألهلي  شركة أبلغه العميل إلىأو رقم هاتف عنوان بريد إلكتروني آخر إلى  المالية

 شركةبذلك إلى  اً مسبق اً خطي اً إشعاروجب عليه أن يرسل  ،به ةالخاصالعميل في تغيير أي من بيانات االتصال  رغبإذا  26-2

 .الماليةاألهلي  شركةمن خالل القنوات المعتمدة من قبل  الماليةاألهلي 

غيرها من تعليمات أو والجميع اإلشعارات تعطى أو توجه ، 2-10باستثناء الفترات الزمنية المنصوص عليها في البند  26-7

عن طريق البريد االلكتروني إلى عنوان البريد  خطياً  بشكل أساسي الماليةشركة األهلي إلى العميل الصادرة من االتصاالت 

أو باستخدام خاصية أو وسيلة "اتصل بنا"  من وقت آلخرلهذا الغرض عميل للاألهلي المالية  شركةالذي تبلغه اإللكتروني 

 يمكن. األهلي المالية من وقت آلخر بحسب تقديرها وحدها(شركة األهلي المالية )حسبما تقرره شركة الموجودة في موقع 

تقديم إشعارات أو ب لألحكام والشروط المطبقة على تلك الخدمات( )وفقاً  للعميلأن يسمح لخدمات المقدمة للعميل، ل تبعاً ، أيضاً 

 .عن طريق الفاكس أو الهاتف أو شخصياً  الماليةاألهلي  شركةأخرى إلى اتصاالت تعليمات أو 

موقع شركة  عبر الماليةاألهلي  شركة لىإ المرسلة من العميلخرى األاالتصاالت تعليمات أو والجميع اإلشعارات سوف تعتبر  26-6

اإلشعار أو تعليمات بإرسال  من قيام العميلصحيح بعد ساعة واحدة الشكل الأعطيت بأنها البريد اإللكتروني  أو األهلي المالية

بالغات التعليمات أو والجميع اإلعالنات وتعتبر . الماليةاألهلي  شركةزودته به الذي االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني 

في  هاصحيح عند تسليمالشكل الأعطيت بأنها عن طريق البريد المسجل  الماليةاألهلي  شركةإلى المرسلة من العميل خرى األ

 .الماليةهلي ألا شركةالمسجل لمكتب ال
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أو  من العميلآخر يردها اتصال أو تعليمات قبول أي إشعارأو أن ترفض  وحدها لتقديرها وفقاً  الماليةألهلي ا شركةيمكن ل 26-1

 لذلك اإلشعار أو التعليمات أو االتصال. التصرف وفقاً 
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 الراكدالحساب  .25

تصلة م ( يوماً 130لفترة مائة وثمانين )لم يستخدمه أو م يدخله باستخدام حسابه أو خالف ذلك لبأي تداوالت العميل يقم لم إذا 

عميل تحميل ال الماليةألهلي ا شركةل، يحق راكداً حساب العميل ومتى ما اعتبر . راكداً يعتبر الحساب فسوف  ،("الركود"فترة )

رصيد الن الراكد مرسوم الحساب بمقدار خصم مبلغ  الماليةألهلي ا شركةويحق ل"(. الراكدرسوم الحساب )"تحديث م ورس

حساب رسوم اللجدول  بعد ذلك وفقاً  ( يوماً 70ومن ثم كل ثالثين )الركود في حساب العميل في اليوم األخير من فترة المتوفر 

)بما فيها رسوم الرسوم األتعاب وجميع بأن  ، علماً على شبكة اإلنترنت الماليةاألهلي  شركةموقع الذي يتوفر على الراكد 

 .من قبل شركة األهلي المالية عرضة للتغيير من وقت آلخرالحساب الراكد( 

 نهاءاإل .26

األهلي المالية  شركةيرسله إلى  ( يوماً 70ن )وثالثبموجب إشعار خطي مسبق مدته ألي سبب إنهاء هذه االتفاقية مكن للعميل ي 20-1

 .6-26و  7-26بندين لل البريد المسجل وفقاً ب ،في خدمات الهاتف اً أو إذا كان العميل مشترك ،ن طريق البريد اإللكترونيع

 .26للبند  وفقاً مسبق ألي سبب في أي وقت وذلك بتقديم إشعار  الماليةاألهلي  شركة من قبليجوز إنهاء هذه االتفاقية  20-2

قائمة على تزال والتي ال مبرمة الصفقات إنهاء وتصفية الوحدها تقديرها ل وفقاً  الماليةاألهلي  شركةلنهاء، يحق في حالة اإل 20-7

 .العميل

المتصلة بجميع غير المسددة وااللتزامات والنفقات الرسوم األتعاب ووصفقات جميع الل عن السداد الفوري مسؤوالً العميل يبقى  20-6

غرامة أي دفع األهلي المالية  شركةأو بأنه ال يتوجب على العميل  ، علماً قبل اإلنهاء الماليةاألهلي  شركةتي قدمتها الخدمات ال

 اإلنهاء.بخصوص خر آإضافي أي مبلغ أو 

أيام  3خالل  الماليةألهلي ا شركةل كتابياً العميل مين الحفظ الذي يحدده إلى أ الماليةاألهلي  شركةترسل  ،االتفاقيةإنهاء عند  20-1

 شركة وجودة لدىجميع األموال واالستثمارات المب كشفاً لعميل( إلى ا، في حالة عدم تحديد أمين الحفظعمل من هذا اإلنهاء )و

 .هذه االتفاقيةلشروط  وفقاً  الماليةاألهلي 

إنهاء هذه االتفاقية ولم تتلق أي إشعار من العميل فيما يتعلق بالتصرف في ب اً إشعار الماليةاألهلي  شركةأعطت إذا  20-0

بيع  الماليةألهلي ا شركةلسنة من تاريخ إشعار اإلنهاء، يحق على مدى العميل باالستثمارات أو لم تتمكن من االتصال 

حق ئذ ال يعندوالحصول عليه، من المعقول  هاألهلي المالية أن أن تعتبر شركةسوق بأفضل سعر يمكن الستثمارات في اال

 .لهاوالرسوم المستحقة داول بيع بعد خصم تكاليف التحصيلة المبلغ مساو لصافي بسوى  الماليةألهلي ا شركةمطالبة لعميل ل

 التصفية .27

أو  الماليةشركة األهلي يف بالتزاماته تجاه في أي وقت أن العميل لم  وحدها لتقديرها األهلي المالية وفقاً  شركة متى ما قررت  23-1

 :هأو إشعارإلى العميل دون الرجوع و الماليةألهلي ا شركةيفعل ذلك، يحق لمن غير المحتمل أن 

تحمل دون ، وذلك فوروأنهيت على الألغيت قد أنها صفقات القائمة وغير المنفذة على جميع المن وأي مع تتعامل أن  (أ )

 في القيمة،نقص خسارة أو  ةة عن أييمسؤولأدنى 
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تحمل أدنى دون ذلك ، ووحدهالتقديرها  وفقاً  موجودة لديها حسبما تراه مناسباً استثمارات العميل المن  أن تبيع أياً  (ب )

 ،في القيمةنقص خسارة أو  ةة عن أييمسؤول

تقوم بأي إجراء أو تمتنع عن أو  ،أخرىصفقة في وأن تدخل ، ن تقفل أو تستبدل أو تلغي كل صفقة من هذا القبيلأ (ج )

أو تخفيف أو  لتغطيةة وضروريمناسبة أوحدها  تقديرهاحسب التي تراها طريقة الوقت بأي في أي إجراء  اذاتخ

دفع أي أن تللعميل وبه  تتعهدأو التزام بأي صفقة أو مركز بموجب أو فيما يتعلق تها خسارتها أو مسؤوليتجنب 

 .في القيمةنقص خسارة أو  ةة عن أييمسؤولتحمل أدنى دون وذلك ، وواجبة الدفعلها على العميل مبالغ مستحقة 

 األصول فسخحق  .28

( البنك األهلي التجاري، أو ب، أو )الماليةاألهلي  شركة( أ)إلى جميع المبالغ المستحقة  ستحقاقفي موعد االالعميل إذا لم يدفع 

البنك في مجموعة شركات أو أي عضو  الماليةألهلي ا شركةلتابعة  فرعيةشركة تابعة أو الشركة األم أو شركة ( أي ج)

أن تطلب من أمين الحفظ، أو إذا كانت إشعار مسبق للعميل، توجيه دون و، الماليةألهلي ا شركةلاألهلي التجاري، عندئذ يحق 

لتزامات تلك االلدفع بمقدار ما يلزم أصول في الحساب  ةأيتجاز و/ أو تصفية أمين الحفظ، احقوم بدور ت الماليةألهلي ا شركة

 العميل.القائمة على 

 حق االحتجازوالمقاصة  .29

مبالغ أو أية قتطع أي جزء من تحتجز أو تخصم أو ت نفي أي وقت ودون سابق إنذار للعميل أاألهلي المالية  شركةليحق  21-1

 شركةتكبدتها العميل أو تكبدها أي التزامات وذلك لغرض الوفاء بالعميل تحتفظ بها لصالح للعميل أو مستحقة عليها أرصدة 

 .هيابة عنن الماليةاألهلي 

، بشكل مباشر أو أو مستقبالً  األهلي المالية أو تنفذها حالياً  شركةالتي تحتفظ بها يقر العميل ويوافق على أن جميع االستثمارات  21-2

أو التزام أي سداد ل تشكل ضماناً س، للعميلتوجد فيه مصلحة أو ألي حساب في أي حساب كان وألي غرض وغير مباشر، 

خيار احتجاز ، وتخضع ل(6-1)بما في ذلك ودون حصر التعويض المذكور في البند  الماليةألهلي ا شركةالعميل لعلى مديونية 

 شركةلالمترتبة عليه االلتزامات غيرها من العميل ومديونية تسديد كامل ل الماليةاألهلي  شركةلصالح ضمانية مستمر ومصلحة 

بصرف هذه االستثمارات وسلف بخصوص أي قد قدمت  الماليةاألهلي شركة عما إذا كانت النظر وبصرف ، الماليةألهلي ا

 .الماليةاألهلي  شركةالتي يملكها العميل في حسابات العدد النظر عن 

أن هذا إلى نفسها أو إلى أطراف أخرى إذا ما اعتبرت التي تحتفظ بها ستثمارات االتلك تحويل  الماليةألهلي ا شركةيحق ل 21-7

إجراءات وغيره من الحقوق وحق االحتجاز إنفاذ وعند العميل.  تدارك تقصيرلحماية العميل و / أو ل اً ضروريتحويل ال

بغض التي سيتم إقفالها يتم بيعها والعقود التي ستحديد االستثمارات في المطلق  الحق الماليةألهلي ا شركة المعالجة، تمتلك

 عكس ذلك.بتعليمات من العميل  ةالنظر عن أي

من أي  أو رهن ودون إشعار مسبق للعميل بإقراضلتقديرها المطلق  وفقاً بأن تقوم  الماليةاألهلي  شركةيفوض العميل بموجبه  21-6
بشكل منفصل سواء ، تهافي حيازتكون أو تحتفظ بها أو تنفذها في أي حساب أو  الحقاً أو ستوجد  الموجودة حالياً االستثمارات 

من ذلك حسبما تراه كبر أبلغ مستحق في أي حساب أو ر أي مابمقد وجميع تلك االستثماراتأو مشترك مع استثمارات أخرى، 
 كميةلتسليم ل اسيطرتهتحت أو تها ي حيازأن تحتفظ فأن تفعل ذلك دون  الماليةألهلي ا شركةل، ومناسباً  الماليةاألهلي  شركة

على ممارسة حقوق ته يمكن أن تحد من قدررهونات العميل أن هذه القروض والويدرك مماثلة. الاالستثمارات  من ةماثلم
أن شركة األهلي باإلضافة إلى ذلك، يدرك العميل و. المرهونةو المقرضة أستثمارات باالالتصويت كليا أو جزئيا فيما يتعلق 

  .اأي أحقية فيه لعميلن يكون للفظ بتلك المزايا والتي توتحجراء هذا اإلمثل  تلقى مزايا معينة منتقد  المالية
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 الخالفة .31

. شركة األهلي حسبما هو مسوح به نظاماً  ئهخلفالو نيالشخصي هليوممثله  ةكون ملزمست هذه االتفاقيةن على أيوافق العميل   70-1

االتفاقية في حال قرر العميل تصفية نفسه، أو في حالة صدور أي قرار إداري أو قضائي المالية وحدها لها الحق في إنهاء هذه 

 .أو افالسه ضده يؤدي إلى إعساره

حساب ورفض قبول صفقات المتعلقة بالتجميد الوحدها تقديرها ل المالية ووفقاً ألهلي ا شركة، يحق لمع األخذ باالعتبار لما سبق  70-2

موقعة من  الوحيد والمطلقتعليمات في تقديرها استالم أمر من المحكمة أو ريثما يتم الحساب الخاصة بوامر األتعليمات أو ال

 .الماليةألهلي ا شركةبالصيغة المقنعة للحساب اومديري  العميل ومنفذي

 التنازلعدم  .31

ذلك، أو أي تأخير في  ،القانونبحكم ذه االتفاقية أو تنص عليه أحكام ه يعويضإجراء تأو صالحية حق أو أي ممارسة عدم إن 

أو ، اإلجراءأو الصالحية حق أو يمنع إنفاذ أو ممارسته ذلك ال أو عائقاً اإلجراء، أو الصالحية حق أو ذلك العن  تنازالً ال يشكل 

أخرى. أو صالحيات أو إجراءات تعويضية حقوق أي ممارسة عائقا يمنع أو آخر  إجراءأو صالحية أو حق تنازال عن أي 

أحكام هذه بموجب القانون أو  ليهينص ع يعويضإجراء تأو صالحية حق أو ي جزئية ألالأو المنفردة ممارسة كذلك إن ال

 .آخر إجراءأو صالحية حق أو مارسة أي ال تمنع ماالتفاقية 

 المصالح تضارب .32

 والشركات التابعة لها الماليةألهلي ا شركةأن ل ، يقبل العميل بموجبهالمعمول بهاوالقوانين واللوائح نظمة جميع األمع مراعاة  72-1

 من وقت آلخر:

 لحساب العميل؛ هاو / أو بيعؤها شرابها أو يتم  حتفظالتي يستثمارات االفي  اً ركزيكون لها مأن  (أ )

 ؛ينخربيع هذه االستثمارات لعمالئها اآلتو / أو أن تشتري  (ب )

بيعها و / أو أو شراؤها  هماستثماراتممن يتم االحتفاظ بيكون لها عالقة تجارية مع شخص آخر أو أشخاص آخرين أن  (ج )

 لحساب العميل؛

 مع العميل؛صفقة في أصيل أن تعمل بصفة  (د )

 لحساب؛المحفوظة أو المشتراة أو المباعة لستثمارات اال أن تدير صناديق تجري تعامالت في (ه )

التي يتم ما يتعلق بعمليات االندماج واالستحواذ( لمصدري االستثمارات الخدمات االستشارية )بما في ذلك تقدم أن  (و )

 لحساب؛لو / أو بيعها اقتناؤها أو شراؤها 

االستثمارات بخدمات استشارية )بما في ذلك ما يتعلق بعمليات االندماج واالستحواذ( تتعلق ألشخاص آخرين تقدم أن  (ز )

 ؛، أو خالف ذلك تؤثر على تلك االستثماراتابلحسلو / أو بيعها يتم اقتناؤها أو شراؤها التي 

فيما خرين أو السوق بشكل عام اآللعمالء إلى اتحليل أو المشورة المعلومات بما في ذلك تقارير البحوث وأن تصدر ال (ح )

 ، وؤثر على تلك االستثماراتي مما قد، لحسابلو / أو بيعها التي يتم اقتناؤها أو شراؤها االستثمارات يتعلق ب

و / أو يتم اقتناؤها أو شراؤها االستثمارات التي يمكن أن تتعلق بلديها عالقات أخرى أو تقدم خدمات أخرى أن يكون  (ط )

 .، أو خالف ذلك تؤثر على تلك االستثماراتلحسابلبيعها 
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 :ما يلي العميل ويوافق علىيقبل   72-2

والعالقات أو الخدمات صفقات أمعلومات بشأن الأية عن لعميل لكشف أن تليست ملزمة ب الماليةألهلي ا شركةأن  ( أ)

 أعاله؛ و 1-72المشار إليها في البند 

 لمصالح العميل.يمكن أن تكون مخالفة والعالقات أو الخدمات صفقات أالهذه أن  ( ب)

 صحيححق الت .33

المطلق  احسب تقديرهتقرر بأية ودائع بتصحيح  في أي وقت تراه مناسباً بأن تقوم  الماليةاألهلي  شركةيخول العميل بموجبه 

 لخطأ.باالحساب إجراء القيود المدينة وتعديل أية قيود دائنة أجريت في بما في ذلك عن طريق والخطأ، بلحساب أنها تمت في ا

 مكافحة غسل األموال .34

تجميد  الماليةهلي ألا شركةيحق ل، المعمول بها مكافحة غسل األموال ةالئحقتضى بم الماليةاألهلي  شركةنتيجة لمسؤوليات  76-1

يل العماألساسية التي قدمها معلومات أن الوحدها  تقديرهاحسب  الماليةاألهلي  شركةما رأت حساب حيثتداوالت في الجميع ال

بها المعمول تعليمات الللوائح أو التزاما باأن تفعل ذلك  ضروريأن من الاعتبرت أو محدثة، أو عن نفسه لم تعد صحيحة 

 التنظيمية.ن الجهات والصادرة ع

األهلي  شركةبموجبه يخول العميل وعليه، فإن طلب المراسلون معلومات عن العميل ألغراض مكافحة غسل األموال. قد ي 76-2

ألغراض مكافحة  ينمراسلوفي حال طلب أي من ال. بلد كانإلى أي مراسل في أي  هتقديم هذه المعلومات نيابة عنب المالية

يوافق بموجبه على تقديم هذه فإن العميل ، الماليةاألهلي  شركةدى ال تتوفر لوالعميل تتعلق بمعلومات إضافية غسل األموال 

 لمراسل.بدورها بتقديمها إلى ذلك ا الماليةاألهلي  شركة تقومالتي سوالمعلومات 

في على األقل ولمرة واحدة منتظم ساسية بشكل األ همعلوماتأحدث  الماليةاألهلي  شركة إلىقدم أن ييوافق العميل بموجبه على   76-7

 .السنة

 اتفاقيات األوراق المالية مع البنك األهلي التجارياستبدال  .35

توفير مع البنك األهلي التجاري بخصوص العميل التي يحتفظ بها  يالتوكتات واليعلى جميع العقود واالتفاقبند ذا الينطبق ه  71-1

ات البنك اتفاقي)"للتعامل هذه الشروط العامة بالخدمات المتعلقة باألوراق المالية أو االستثمارات، كما في تاريخ قبول العميل 

التجاري تستمر بكامل األهلي البنك ات يأن جميع اتفاقويقبل  هذه االتفاقيةفي  هدخولويوافق العميل ب"(. األهلي التجاري

متعاقد محل البنك األهلي التجاري كطرف حل ست الماليةاألهلي  شركة أنباستثناء لشروط كل منها،  وفقاً صالحيتها ومفعولها 

يخول العميل بموجبه والخدمات. تلك جميع ل الماليةاألهلي  شركة أداءغرض لن اتفاقيات البنك األهلي التجاري م يةفي كل اتفاق

حقوق  تحويلأعمال إضافية رسمية وقانونية الستكمال ما يلزم من جميع ب، هونيابة عن هاسمب، بأن تقوم الماليةاألهلي  شركة

 :همن تاريخ اعتباراً عند إنجاز هذا التحويل و. والبنك األهلي التجاريات يفي اتفاق هاوالتزاماتالمالية األهلي  شركة

 هوتتولى جميع حقوقالبنك األهلي التجاري  جميع التزاماتبموجبه على أن تؤدي  الماليةاألهلي  شركةتوافق  ( أ)

 كطرف متعاقد كامل، والبنك األهلي التجاري ات يفي اتفاقالمنصوص عليها 

من جميع االلتزامات والمسؤوليات الناشئة عن التجاري األهلي على أنه يخلي طرف البنك يوافق العميل بموجبه  ( ب)

 .المحولة كما سلف ذكره البنك األهلي التجاريات ياتفاق

 شركةبموجبه يفوض فإن العميل ، يلالعمإجراءات تسجيل أو نظام آلي اإلنترنت أو عبر  وأ اً إلكترونيتتم صفقة فيما يتعلق بأي   71-2

 الماليةألهلي ا شركةيمكن ل هالبنك األهلي التجاري، ويوافق على أنلدى  هملف فيلعميل لأي توقيع  إستخدامإعادة ب الماليةاألهلي 

 .الماليةاألهلي  شركةات المبرمة بين العميل ويوقيع أصلي لجميع األغراض واالتفاقكته استخدامالمعاد ذلك التوقيع تعتبر أن 
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 التعديالت .36

 من وقت آلخر.األهلي المالية  شركةمن قبل  هذه االتفاقيةتعديل جوز ي 70-1

عمال في است هتمرارساويعتبر العميل من خالل . يةاالتفاقتجريه في تعديل أي ب العميل إشعارب الماليةاألهلي  شركةتقوم  70-2

 .يةمن االتفاقالنسخة المعدلة قد قبل أنه الخدمات 

تاريخ نشر اإلصدار الحالي وكافة ل إثباتاً  الماليةاألهلي  شركة نظامعن صيانة اإلداري قبل المسؤول  موقعة منلشهادة التعتبر ا 70-7

 .ية ومحتوياتهااإلصدارات السابقة من االتفاق

 الكاملةاالتفاقية  .37

 شركة كامل بينالتفاق تتضمن اال هذه االتفاقيةفإن أعاله،  0بند لل عميل وفقاً يبرمها الات تكميلية يمع مراعاة أحكام أي اتفاق

بفتح بينهما فيما يتعلق  سابق أو تفاهم أو اتفاق األوراق المالية وتحل محل أي ترتيبنشاط بخصوص والعميل  الماليةاألهلي 

تداول و / أو تنفيذ الصفقات في بر عالمحلية وتنفيذ الصفقات في األوراق المالية السعودية  الماليةاألهلي  شركةحساب مع 

 األوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية.

 حقوق الغير .38

نش  أو تؤدي إلى نشوء تيقصد منها أن ، وال للغيرحقوق  ةأينش  أو تؤدي إلى نشوء ، فإن هذه االتفاقية ال ت23بند الباستثناء 

أو منفعة محددة لذلك الطرف، وال  اً منح حقيأي حكم في هذه االتفاقية ال إنفاذ آخر طرف يحق ألي ال و. مثل هذه الحقوق

فيما يتعلق أو غيرها حقوق تعاقدية ية أألي طرف آخر منح تشريع يعطي أو يتطبيق أي ويستبعد . االعتماد على ذلك الحكم

 .هذه االتفاقيةب

 توكيلال .39

إلى أقصى له  شرعياً  االستبدال وكيالً التفويض ووبكامل صالحية تعيينا ال رجعة فيه األهلي المالية  شركةالعميل بموجبه يعين   71-1

سبيل المثال على  ،ما في ذلكه االتفاقية بهذبمقتضى لغرض تنفيذ الخدمات ته مصلحلو هحد يسمح به القانون للتصرف نيابة عن

أدية لت ةراها ضرورية أو مستحسنتالتي سندات والمستندات ات واليوتسليم جميع االتفاقوقيع اتخاذ أي إجراء وت ،ال الحصر

خطار ودون سابق إوحدها تقديرها  حسبمن وقت آلخر  أن تقوم الماليةألهلي ا شركةويحق ل. هذه االتفاقيةالخدمات بموجب 

 :بما يليالحسابات(، تلك على المنطبقة الئحة الالقانون أو بحكم  امطلوبيكن اإلخطار للعميل )ما لم 

نماذج ، بما في ذلك استكمال جميع تحويلهاووإقفال تلك الحسابات ، الحسابات نيابة عن العميل مع المراسلين فتح ( أ)

 ؛اتالحسابنماذج تحويل وغيره من  ("ACAT"العمالء )التحويل اآللي لحسابات 

النماذج ذات الصلة، بما في ذلك استكمال وتقديم جميع بلدان جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية في جميع اللتزام باال ( ب)

 ، ويبةالضروالطلبات المتعلقة ب

قبول جميع ب الماليةاألهلي  شركةلين للسماح ترتيبات مماثلة مع المراسلأية " أو حفظ المراسالت"ترتيبات الدخول في  ( ت)

 من هؤالء األشخاص نيابة عن العميل.مراسالت ال

 .الماليةاألهلي  شركةمن العاملين بمن قبل أي صالحيات ويمكن ممارسة هذه الهذا 
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 فصل البنود  .41

غير قابل أو لإلبطال  قابالً أو  للصالحية أو الغياً  أو أي جزء من ذلك الحكم فاقداً  هذه االتفاقيةي حكم من أحكام صبح أإذا أ

تتأثر لن و هذه االتفاقيةمن  شكل جزءاً يال أنه جزء الالحكم أو فسوف يعتبر ذلك ، سارية المفعولية أنظمة أل مخالفاً أو للتنفيذ 

 .بذلكالبنود المتبقية 

 ىالمنازعات والشكاو .41

وإجراءات التنفيذ أفي الخدمات العميل األهلي المالية تحث العميل على إبالغها بمالحظاته في أي وقت إذا لم يجد  شركةإن   61-1

احتياجات العميل في الوقت بمعالجة األهلي المالية  شركةقم األهلي المالية ما يلبي توقعاته. وإذا لم ت شركةالتي تقوم بها 

 ة: لعميل أن يتبع اإلجراءات التالياالمناسب، على شكل المناسب أو بال

رئيس العميل إلى يقدم األهلي المالية،  شركةفي حالة وجود مخالفة مزعومة لهذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى من قبل  ( ح)

والظروف من تصرف أو إهمال األهلي المالية شكوى خطية يحدد فيها تفاصيل موضوع الشكوى  شركةبقسم الشكاوى 

، أو من ينوب األهلي المالية شركةبرئيس قسم الشكاوى  يردالمحيطة والمعالجة التي يريدها. وعند استالم هذه الشكوى، 

األهلي المالية بالعميل خالل هذه الفترة إذا اعتبرت  شركةعمل. وسوف تتصل  أيام (3) ثالثة خاللعلى الشكوى عنه، 

خالل فترة وجيزة بعد األهلي المالية  شركةالجة. وفي كل األحوال، سوف تقوم أن الشكوى بحاجة إلى وقت أطول للمع

 باإلجراءات التي اتخذتها بشأنها.استالم الشكوى والنظر فيها بإبالغ العميل 

يرفع النتيجة أن  هاألهلي المالية، يمكن شركةب اإلجراءات التي اتخذها رئيس قسم الشكاوى في حال لم يوافق العميل على ( خ)

من استالمها ومن ثم تبلغ  يوماً  (31) التي ستتعامل بدورها مع الشكوى خالل ثالثينواألهلي المالية،  شركةإلى إدارة 

 العميل بالنتائج خالل فترة وجيزة. 

في حالة و. ةوديبالطرق الذكورة فيها المسائل المأو بخصوصها أو عن  هذه االتفاقيةلى حل أي نزاع ينشأ عن عالطرفان عمل ي  61-2

ين أو إلى أحد طرفحد الأمن قبل أعاله  1-26بند لل إشعار وفقاً توجيه من  يوماً ( 70)نزاع وديا خالل ثالثين تعذر تسوية ال

العربية  لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في المملكةته بواسطة على تسوين يوافقان بموجبه فإن الطرفا، الطرفين

 .ةالسعودي

 المعتمدالقانون  .42

 تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

 اللغة .43

 هذه االتفاقيةبموجب  ،والعميل الماليةاألهلي  شركةويوافق الطرفان، باللغتين العربية واإلنجليزية.  يةتفاقهذه االتمت صياغة 

لغرض ؤخذ في االعتبار فإن النص اإلنجليزي سيبشكل عام، يكون هو النص الحاسم الرغم من أن النص العربي سبأنه على 

 .هاوشروطهذه االتفاقية أي خالف حول معنى أحكام لبت في توضيح أي غموض في النص العربي أو ل
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 مخاطر(ال بيان) :1الملحق 

 :ما يليكل بل بويق ، و يدركعميلاليقر   1-1

مكاسب الوكذلك فرص تحقيق تكبد خسائر االستثمار في األوراق المالية والممتلكات األخرى ينطوي على مخاطر أن  (أ )

 غير محدودة؛التزامات محتملة و

 في الحساب تخضع لتقلبات السوق؛متداولة والقتناة أن االستثمارات الم (ب )

التي العميل المبالغ قد ال يستعيد ، تهأو تصفيالحساب إغالق بحيث أنه عند ، يمكن أن تنخفض وأن ترتفعحساب القيمة أن  (ج )

 المبالغ المستثمرة.قد تكون المطلوبات منه أكبر من ، واستثمرها

"وقف الخسارة"، و "وقف أمر ، وأن أي مركزقد يكون من الصعب أو المستحيل تصفية  ،لسوقلفي ظروف معينة أنه،  (د )

 ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ هذه األوامر؛ألن العميل خسائر من أمر آخر لن يحد بالضرورة أي الحد" أو 

إلى يل العمتعرض إضافية ونطوي على مخاطر خيارات أو العمالت األجنبية تفي ال تغطية هامشباالستثمارات أن  (ه )

 غير محدودة؛تزامات ال

 األسواق السعوديةتلك المعمول بها في تختلف عن وأنظمة تخضع للوائح قد سواق خارج المملكة العربية السعودية أن األ (و )

 شركة وألعميل يستطيع اال قد (، وأنه العمالء وأصولالء أموال العمحماية لمستثمرين )بما في ذلك لأقل أو توفر حماية 

األسواق. ويوافق العميل بموجبه على قبول جميع مخاطر االستثمار في تلك لوائح في الأو  إنفاذ األنظمة الماليةألهلي ا

 ؛أو للحساب لحساباتكبدها في يحتمل األسواق الخارجية والخسائر التي 

 للمشاركة في األسواق المالية؛تين الكافيوالدراية إذا كان العميل ال يملك الخبرة خطر خسارة أكبر هناك أن  (ز )

منفعة في  ةيملك أية أحقية في أال ي هيوافق العميل بموجبه على أنومن قبل طرف ثالث.  يمكن إجراؤهاستثمارات أن اال (ح )

وواجبة الدفع لها  المستحقةالمبالغ  الماليةاألهلي  شركةأية صفقة ولن يحصل على مثل تلك المنفعة قبل أن تستلم نتائج 

 ؛صفقةالتلك الناتجة عن وثالث الطرف من ال

بعناية درس أن يعلى العميل ولذا . اكون كبيريأن يمكن الخسارة في التداول في أسواق صرف العمالت األجنبية أن خطر  (ط )

 المالي؛وضعه في ضوء ه ما إذا كان التداول في البورصات العالمية غير مناسب ل

أي ربح أو خسارة كون سي ،أجنبيةبعملة صفقات التسوية فيه لحساب العميل في أي سوق تتم صفقة أي في حالة تنفيذ  (ي )

( لحساب العميل للعميل تداول )بما في ذلك العملة المحليةالتنشأ نتيجة لتقلب أسعار الصرف ألي عمالت مستخدمة في 

 ؛وعلى مسؤوليته الكاملة

موال األالهامش األولي ويخسر بالكامل كل مبلغ قد ف ،أجنبية(ة خيار )بما في ذلك خيار عملباع عقد العميل أو اشترى إذا  (ك )

العميل، يمكن ضد مركز إذا تحرك السوق و. بهفاظ تحأو االمركزه إلنشاء  الماليةاألهلي  شركةمع التي يودعها ضافية اإل

لم يوفر إذا ف. بمركزهفاظ تحقصيرة من أجل االخالل مهلة  تغطيةهامش كاألموال مزيد من العميل إيداع طلب من أن يُ 

عن أي  العميل مسؤوالسيكون وركزه بخسارة قد يتم تصفية مفي الوقت المحدد، العميل األموال اإلضافية المطلوبة ف

 في الحسابات؛ينتج عجز 
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يمكن أن يحدث، على ما هذا و. مركزهمن الصعب أو المستحيل تصفية  هأنعميل الجد يلسوق، قد معينة لفي ظل ظروف  (ل )

 نطاقات التداول الثابتة؛زيادة  وأعندما يتم تحرير سعر العملة أو تعليق التداول،  ،سبيل المثال

العالقة بين العرض تغير تتأثر بعدة عوامل من بينها  لعمالتاحركة أسعار أن و عالية التذبذبأسعار العمالت أن  (م )

والسياسات السياسية  واألحداثوبرامج التحكم بأسعار الصرف، المالية والنقدية السياسات الحكومية ، التجارة، والطلب

، لسوقالمزاج العام لدولية والتضخم؛ تخفيض قيمة العملة، والوالمحلية ، والتغيرات في أسعار الفائدة الخارجيةاالقتصادية 

 ؛بأي منهاالتحكم ألهلي المالية ا شركةوهي عوامل ال يمكن ل

يؤدي إلى لصالحه ألنه ميزة يمكن أن يكون أعاله(  7-3ه كما هو موضح في البند تأوامر العميل وتعليما)تجميع أن  (ن )

، غير صالح العميل في بعض الحاالتفي أيضا يكون ، قد لكنأو الحصول على سعر أفضل. وصفقات خفض تكاليف ال

 ؛تهاأو تسويالصفقات قد يؤخر تنفيذ فهو 

سبيل المثال ال على  ،بما في ذلك لنظيرالطرف امخاطر أو  يةائتمانخدمات أو االستثمارات تخضع لمخاطر أن بعض ال (س )

 ها؛الهوامش المطلوبة وغير وأضمانات لا ،الحصر

لدخول غير المشروع أو للتحريف أو االمعلومات المرسلة عبر اإلنترنت، بما في ذلك البريد اإللكتروني، عرضة أن  (ع )

 ؛مراقبةال

نتيجة ألسلوب على وجه الخصوص التي تنشأ ومرتبطة باالستثمار في األوراق المالية الهناك مخاطر الخسارة أن  (ف )

 وليس على سبيل الحصر، ما يلي: ،قد تشمل هذه المخاطروشبكة اإلنترنت. بر عالتداول 

ى إرسال أوامره إلأو  هلوصول إلى حسابعلى اقدرة العميل ضعف ييمكن أن اإلنترنت عبر حركة كثرة ضغط ال (1)

يؤدي يمكن أن على نحو أو تضعف تأخر أو ت وقفأو تتاالتصاالت بين الطرفين وقد تتعطل . األهلي المالية شركة

 ؛صفقاتإلى تأخير أو منع تنفيذ ال

يكون أكثر و والمبالغة في عدد الصفقات التي يجريها أفراط في التداول إلإلى ابدرجة كبيرة العميل ميل يقد  (2)

األهلي  شركة نظامهناك أيضا خطر أن سهولة و. داولمن خالل طريقة أخرى للتلو كان يتعامل ما ماندفاعا 

عوامل هذه التحمل المخاطر. وقدرته على أو  يةستثمارالا هأهدافإلى لتداول دون النظر إلى االعميل تدفع قد  المالية

 المالي؛ هوضعصعب وتعليه تكاليف التداول تزيد و يةاالستثمار هتؤثر في قراراتيمكن أن 

األهداف االستثمارية للعميل أو ما إذا لبي ت الخدمات اإللكترونيةتقييم ما إذا كانت ب الماليةاألهلي  شركة لن تقوم (7)

أو  الخدمات اإللكترونيةعمال أي خسارة تنجم عن استعلى أن يتحمل ماليا مخاطر تكبد قادراً كون يكان العميل س

اقتناعه بهذه  يةمسؤولوحده العميل ويتحمل . تين لفهم المخاطر المصاحبةما إذا كان لديه المعرفة والخبرة الالزم

من أشخاص مختصين رغب في طلب المشورة يالعميل ولعل . الخدمات اإللكترونيةعمال ها قبل استالنواحي وغير

 ؛شأنفي هذا الم وغيرهفي االستثمار 

وقد يشمل ذلك . أخرىمن قبل أطراف عتراض شبكة اإلنترنت عرضة لالعبر االتصاالت بين الطرفين قد تكون  (6)

 ؛الكمبيوتروقرصنة الشخصية االحتيال وانتحال أعمال اعتراض الرسائل وعلى سبيل المثال ال الحصر 

، الخدمات اإللكترونيةواستخدام  الماليةألهلي ا شركةلاالنترنت و/ أو زيارة الموقع اإللكتروني  إن دخول شبكة (1)

الفيروسات وبرامج االختراق وبرامج التجسس أخرى كف اطرونظم تابعة ألبرامج العميل ليمكن أن يعرض 
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تنفي أي وعليها لسيطرة االمالية األهلي  شركةيمكن لالالتي ووالبرمجيات الخبيثة األخرى  وأحصنة طروادة

 ؛عنها مسؤولية

سواء أخرى تقوم، من قبل العميل أو من قبل أطراف تجاهل أو نتيجة لتصرف سلبا ة العميل نشطيمكن أن تتأثر أ (0)

التي األخرى االتصاالت اإللكترونية  ةجهزأأو في أجهزة الكمبيوتر التالعب بعلم العميل أو موافقته أو بغير ذلك، ب

على  الماليةاألهلي  شركةو/ أو خدمات  الماليةألهلي ا شركةليستخدمها العميل للوصول إلى الموقع اإللكتروني 

 ؛، والتأثير سلبا على عمل تلك األجهزةاإلنترنت

المعلومات والبيانات بغفال فيما يتعلق اإلحتيالية أو االهمال أو تصرف من جانب أي طرف آخر من قبيل اإلأي  (3)

لكترونية، بما اإلتصاالت غيره من أجهزة االالمحمول أو  هوهاتفأالحساسة المخزنة على جهاز كمبيوتر العميل 

 ةفي ذلك اإلهمال في التعامل مع البيانات الحساسة من قبل األشخاص الذين يستخدمون أنظمة الحاسب اآللي التابع

جهزة على أ سواء كانت تلك البيانات مخزنة ،أو غيرها من األجهزة اإللكترونيةمحمولة الللعميل وهواتفه 

 بأي طريقة أخرى.مستخرجة أو أو مطبوعة  ،أجهزة إلكترونية أخرىأو على أية الهواتف النقالة أو لكمبيوتر ا

 :يقر العميل، و يدرك ويقبل بكل ما يلي  1-2

سعر  السهم إلى سعر يصل عندما الخسارة أوامر وقف الموجب لتفعيل جميع يقع الحدث: الخسارة وقف أوامر مخاطر  (أ )

/ صعودا تذبذب السعر على حركة المال سوق الحد الحالي المفروض من قبل هيئة وبسبب. الوقف المحدد من قبل العميل

حالة  في التداول تعليق/ توقف جانب إلى هذا الحد األقصى للتذبذب اليومي خارج األسهم في تنفيذ صفقات هبوطا لمنع

يصبح أمر  وحال التفعيل،. للتنفيذ سعرا قابال ما يعتبر وهو يتم تفعليه وتنفيذه الخسارة أمر وقف فإن السوق، إعالنات

 الخسارة، حالما يتم تفعيل أمر وقف السوق، على هذا النحو. وبحسب ظروف ويعامل أمرا بسعر السوق الخسارة وقف

عن سعر وقف الخسارة الذي حدده العميل.  الذي يتم التنفيذ به مختلفا وقد يكون السعر التنفيذ سعر يضمن ما اكهن فليس

تقلب  ظروف يتعذر إرسالها. وفي قد أو إلى تداول خطأرسالها إ يتم قد أو قد ال يتم استالم األوامر الحاالت، بعض وفي

 يتم ال قد ولكن الخسارة المحدد من قبل العميل، تفعيل أمر وقف إلى األسعار في السريعة تؤدي الحركات قد السوق،

 التي تتخذها الشركات ذات العالقة اإلجراءات أنواع وبعض النظام تعطل لخطر الخسارة كذلك يتعرض أمر وقف. تنفيذه

 أمر وقف الخسارة خاصية أن العميل ويدرك. األسعار تتعلق ببيانات التي األخطاء ذلك في بما إرسال البيانات، وأخطاء

ولن . لدى تداول التداول منصة في متوفرة وهي غير شركة األهلي المالية كميزة إضافية للتداول نظام في إال تتوفر ال

 مخاطر خاصية إدارة على بسبب االعتماد يتكبدها العميل نفقات أو خسائر أية عن مسؤولة المالية تكون شركة األهلي

 الخسارة وقف أوامر جميع أن تؤكد أن يمكنها المالية وال وال تضمن شركة األهلي. لتداولا خسائر الحد من أو المحفظة

 األوامر. بهذه المرتبطة للمخاطر وقبولكم تفهمكم الخسارة وقف أوامر ويعكس استخدام. العميل لتعليمات سيتم تنفيذها وفقا

 الحاالت، بعض وفي. السوق ظروف جميع في مناسبا يكون ال قد الخسارة وقف أوامر استخدام أيضا أن العميل ويدرك

 أكبر. تسبب في تكبد خسائري أن ويمكن المتوقعة المستويات دون الصفقات تنفيذ إلى الخسارة أمر وقف يؤدي استخدام قد

لتحقق الشرط المرتبط  في نظامها تبعا المالية باألوامر المشروطة تحتفظ شركة األهلي: المشروطة وامرألا مخاطر (ب )

 المشروطة وتعني األوامر. السوق في عامل متغير آخر للتداول أي أو مستوى مؤشر تداول يكون أن يمكن والذي باألمر،

ترسل  فسوف العميل، شرط تحقق فإذا. العميل شرط لحين تحقق إلى تداول ترسل أمر العميل ال المالية األهلي أن شركة

وفقا لجدول االنتهاء أو  التلقائي عرضة لإللغاء المشروطة وتعتبر األوامر. سوق كأمر أمر العميل المالية شركة األهلي

المنفذة  المشروطة األوامر عن مسؤولة المالية ولن تكون شركة األهلي. المالية اإللغاء المعمول به لدى شركة األهلي

 اإلجراءات أنواع وبعض امالنظ تعطل عرضة لخطر مشروطةال وتعتبر األوامر. مشاكل البيانات أو بسبب تعطل النظام

وفي حالة . األسعار تتعلق ببيانات التي األخطاء ذلك في بما إرسال البيانات، وأخطاء التي تتخذها الشركات ذات العالقة
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إرسال خاط  لألوامر المشروطة إلى تداول أو قد حدوث م استالم األسعار، فإن من الممكن دع الخطأ في األسعار أو

 إلى تفعيل أمر وقف األسعار في السريعة تؤدي الحركات اإلطالق. وفي ظروف تقلب السوق، قديتعذر إرسالها على 

 نظام في إال تتوفر خاصية األوامر المشروطة ال أن العميل ويدرك .تنفيذه يتم ال قد ولكن الخسارة المحدد من قبل العميل،

ولن تكون شركة . الرئيسية لدى تداول التداول نصةم في متوفرة وهي غير شركة األهلي المالية كميزة إضافية للتداول

 خاصية األوامر المشروطة إلدارة على بسبب االعتماد يتكبدها العميل نفقات أو خسائر أية عن مسؤولة المالية األهلي

أن تؤكد  يمكنها المالية وال وال تضمن شركة األهلي. التداول أو زيادة أرباح التداول خسائر الحد من أو المحفظة مخاطر

 وقبولكم تفهمكم الخسارة وقف أوامر ويعكس استخدام. العميل لتعليمات المشروطة سيتم تنفيذها وفقا األوامر جميع أن

 ظروف جميع في مناسبا يكون ال المشروطة قد األوامر استخدام أيضا أن العميل ويدرك األوامر. بهذه المرتبطة للمخاطر

 أن ويمكن المتوقعة المستويات دون الصفقات تنفيذ استخدام األوامر المشروطة إلى يؤدي قد الحاالت، بعض وفي. السوق

 .أكبر يتسبب في تكبد خسائر
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 )عموالت األسهم المحلية( 2الملحق 

 

باإلضافة إلى ضريبة القيمة  %1015( يضاف إليها )باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة %10115عمولة شركة األهلي المالية )

 ( عمولة )تداول( و التي تحتسب من القيمة اإلجمالية للصفقة.ةالمضاف

 

 .إن العموالت المشار إليها أعاله مخصصه لألسهم المحلية فقط 
 

 .جميع األتعاب و الرسوم و العموالت عرضة للتغيير من وقت ألخر 
 

  الرسوم التي تستحق من وقت ألخر. و سوف تقوم شركة األهلي المالية بإخطار العميل بأي تغيير في األتعاب و العموالت و/أو
 يعتبر العميل قي حال استمر في استعمال الخدمات أنه قد قبل ووافق على هذه األتعاب و العموالت أو الرسوم.
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 : )متطلبات االلتزام باتفاقية الترخيص باستخدام معلومات تداول(3الملحق 

 

الموقعة بين شركة األهلي المالية وتداول والتي تنص على الزامية تضمين األحكام تداول  معلومات باستخدام الترخيص اتفاقيةإشارة إلى 

يستخدمون خدمات شركة األهلي المالية االلكترونية والهاتفية، يتعهد ويقر   العمالء الذينالتعامل مع  ةالملحق في اتفاقي هذاالواردة في 

 العميل باآلتي: 

 استخدام األفراد: -

يجوز للعميل استخدام المعلومات لغرض استخدامه الشخصي فقط والمتعلق بإدارة استثماراته الشخصية وليس ألي غرض  -1
 . آخر
 

 ال يجوز للعميل أن ينقل أو ينشر لطرف ثالث أي جزء من المعلومات. -2
 

 ومات.يقر العميل بحقوق الملكية الفكرية والحق في التعويض القانوني لتداول فيما يتعلق بالمعل -7
 

 يقر العميل بحقوق الملكية الفكرية والحق في التعويض القانوني لشركة األهلي المالية فيما يتعلق بالمعلومات. -6

 
 يوافق العميل على: -1

 غير مرخص للمعلومات.الأال يسمح ألشخاص آخرين بالوصول  1-1

 أال يسمح لشخص آخر باستخدام كلمة المرور الخاصة بالمشترك. 1-2

 المعلومات ألي أغراض غير قانونية.أال يسمح باستخدام  1-7

تلك الخاصة   وكذلك أن يسمح لتداول أو من تعتمدهم تداول كممثلين لها بمراجعة وتدقيق سجالت المشترك واستخدام المعلومات 1-6

 بمجموعة العمالء.

الشخصية إن لزم األمر لغرض أن يقدم ويحصل على الموافقات المطلوبة لتداول أو ممثليها المعتمدين لمراجعة وتلقي البيانات  1-1

 تجاه تداول. االتثبت والتأكد من وفاء شركة األهلي المالية بالتزاماته

 

 استخدام األعمال: –

 طرف إلى ينقل أو ينشر أن له وليس العمالء مجموعة ألغراض أو الخاصة ألغراضه فقط المعلومات استخدام للعميل يجوز -1

 المعلوماتية السياسات بموجب بذلك القيام له يسمح لم ما بعضها، أو كلها المعلومات،( العمالء مجموعة خارج شخص أي) ثالث

 .تداول من تفويض بموجب أو تداول عن الصادرة

 .تداول بسمعة الضرر تلحق أن شأنها من أو المستثمرين تضلل أن شأنها من أغراض ألي المعلومات باستخدام يسمح أال -2

 الدفاتر بمسك المتعلقة بالتزاماتها الوفاء بهدف المالية األهلي شركة من المطلوبة المعلومات كافة وتقديم السجالت كافة حفظ -7

 .لتداول المالية والدفعات التقارير وتقديم

 :العميل على يجب معلومات، يتضمن العميل جانب من عرض أي في -6

 تداول تحدده للمعلومات آخر( مصادر أو) مصدر أي أو معلومات مقدم أي أو/ و لتداول المعلومات لنسبة معقوالً  جهداً  يبذل أن 6-1

 .للمعلومات مصدراً 

 .المعلومات مع تبث تجارية عالمات أية استعمال يس  أو يزيل أو المعلومات يشوه أال 6-2
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الوقت  أن يضمن أن المعلومات المتأخرة أو معلومات نهاية اليوم أو المعلومات التاريخية محددة بشكل واضح، وأن مدة التأجيل أو 6-7

 األصلي للبث موضحة في جميع عروض المعلومات المتأخرة أو معلومات نهاية اليوم أو المعلومات التاريخية.

عدم السماح بعرض المعلومات على مواقع االنترنت العامة بجانب مضامين تعتبرها تداول غير مناسبة وبما يشتمل وال يقتصر على  6-6

 التمييز العنصري أو التعصب الديني أو التحريض على العنف.على دالة المضامين الجنسية الصريحة والعبارات ال

 أن يفي بالمتطلبات األخرى لعرض المعلومات والتي قد تحددها تداول من آن آلخر نيابة عن تداول أو أي مقدم معلومات آخر.    6-1

 

 
 التعريفات: -1

 اآلتي: هذه الفقرة خاصة بتعريف المصطلحات الواردة في هذا الملحق على النحو

: أي بيانات تشكل جزء أو كل المنتجات المعلوماتية والتي تشمل أي عنصر معلومة يتم استخدامه أو معالجته بطريقة المعلومات 1-1

 يمكن تحديدها أو إعادة حسابها أو إعادة هندستها من المعلومات المعالجة أو عندما يمكن استخدام المعلومات المعالجة كبديل للمعلومات.

 معلومات باستخدام الترخيص اتفاقية : المنتجات التي من خاللها تتيح تداول المعلومات الخاضعة لشروطالمنتجات المعلوماتية 1-2

 .تداول

 تفاقية: أي طرف ثالث يعد مصدرا للمعلومات ويرخص لتداول استخدام المعلومات المتاحة كمعلومات وفقاً المقدم المعلومات 1-7

 سواء أبثت تلك المعلومات من قبل تداول أو صاحبها األصلي أو أي طرف ثالث.   تداول معلومات باستخدام الترخيص

: براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع وقاعد البيانات والتصميمات الصناعية والمعارف حقوق الملكية الفكرية 1-6

مات والرموز والرسوم والمخططات وغيرها من المواد التعريفية بكافة أشكالها واألسرار التجارية واألسماء التجارية والشعارات والتصمي

 سواء أكانت مسجلة أو يمكن تسجيلها وأي حقوق أخرى تتعلق بالملكية الفكرية وفقاً للقوانين السارية.
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