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شركة رقم ترخيصها لدى الهيئة : ......................................................................... تاريخ الترخيص : ................................................................

وعنوانها إمارة     مدينة: ...................... ص.ب: ................  شارع: ................................... بناية: ............................ مكتب رقم: .........................

هاتف رقم: .................................... فاكس رقم: ................................... وميثلها قانوناً: ..........................................................................................

(بيانات الطرفني ١)

أوالً: الطرف األول:     (ويشار إليه في هذه االتفاقية بـ (الشركة)

ثانياً: الطرف الثاني:       (ويشار إليه في هذه االتفاقية بـ (العميل) 

إنه في يوم..................................... املوافق: ........./........../..........٢٠ حررت هذه االتفاقية بني كل من:

١.    تصنيف العميل :                      شخص طبيعي                         شخص معنوي 

لدى سوق أبوظبي لألرواق املالية (.....................................................................................) رقم املستثمر: 

لدى ســوق دبـــي املالـي          (.....................................................................................)   

٢.    معلومات خاصة عن العميل:

  أوالً: بيانات العميل:

  ١.   بالنسبة للشخص الطبيعي:

اسم العميل  بالكامل طبقاً لـ (جواز السفر/ للهوية).........................................................................................................................................

اجلنسية: .................................................... رقم خالصة القيد (للمواطنني): ........................................................................................................

رقم الهوية/ جواز السفر: ............................................... تاريخ اإلصدار: .......................................  تاريخ االنتهاء: .............................................

تاريخ امليالد: ........................................ محل اإلقامة: ..............................................................................................................................................

العميل:           موظف                   رجل أعمال                      متقاعد                         ال يعمل

جهة العمل: ......................................................................................... املسمى الوظيفي: ...................................................................................

عنوان املراسالت : 

هاتف العمل : .................................................... الهاتف املتحرك : ...................................................... الفاكس : .............................................. 

ص. ب : ....................................................... البريد اإللكتروني : ...............................................................................................................................

البلـد :  .............................................  املدينة ......................................................   اإلمارة :  ..................................................................................

مالحظات:   ١. إذا وقع أحد الطرفني مبوجب وكالة يراعى إرفاق نسخة منها بعد االطالع على األصل.     ٢.  في حال وجود أي كشط أو تعديل يوقع أمامه كال الطرفني.

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................

٦٠٤٠١٤٢٠٠١/٤/٢٢

Aدبــي           ٢١٤٢٠       ابوبكر الصديق     مركز وربة                    ٥٠٥

حسن حمد رحمة الشامسي ٢٦٦٣٣٦٤ - ٢٦٢٦٦٨٥٠٤ - ٠٤

١

(املدير العام)
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صفة التعامل:

      شخصي               بتوكيل رسمي                ولـي شرعــي                   وصاية/ قوامة

اسم الولي /الوصي/القيم /الوكيل (حسب احلالة) : ...............................................................................................................................................

رقم الوكالة أو الوصاية، وجهة إصدارها : ................................................................................................................................................................

  ٢.    بالنسبة للشخص املعنوي:

اسم الشخص املعنوي : .............................................................................................................................................................................................

الشكل القانوني: .................................................... اجلنسية: ........................................... جهة الترخيص : ........................................................ 

رقم الرخصة : ................................................................. الشخص اخملول بإدارة احلساب : ......................................................................................

الهاتف املتحرك للمخول بإدارة احلساب: ..................................................................................................................................................................

عنوان املراسالت :                         

عنوان املقر الرئيسي:

الدولة : ................................................................ املدينة: ...................................................... املنطقة: ...................................................................

الشارع : ......................................... رقم املبنى : ........................................... الهاتف : ....................................... الفاكس : ...................................

ص. ب ............................................ البريد اإللكتروني : ..............................................................................................................................................

ثانياً: حتديد عالقة العميل بإحدى اجلهات التالية:

           شركة مساهمة مدرجة            شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة           سوق أبوظبي لألوراق املالية

           سوق دبي املالي                          جهة أخرى ذات عالقة بأسواق املال (..................................................................)

١- هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع في إحدى الشركات املدرجة في األسواق املالية 

املرخصة بالدولة أو أحد أقارب أياً منهم حتى الدرجة الثانية ؟          نعم          ال

إذا كانت اإلجابة نعم، أذكر اسم الشركة : ........................................................ حتديد املنصب/املسمى الوظيفي ...........................................

حتديد صلة القرابة ................................................. اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة ......................................................................

٢- هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة/ هيئة مديرين أو موظف في إحدى شركات الوساطة املرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو 

أصول أو فروع أياً من هؤالء حتى الدرجة الثانية أو أوالدهم القصر؟             نعم            ال

إذا كانت اإلجابة نعم، أذكر اسم الشركة: ...................................................... حتديد املنصب/املسمى الوظيفي ..............................................

حتديد صلة القرابة ........................................................ اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة ...............................................................

٣- هل توجد شراكة جتارية بينك وبني أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من األشخاص التابعني    ألي منهم ؟         نعم          ال

 في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكرها .........................................................................................................................................................................

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................
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KYC  :ثالثاً: البيانات املالية املتعلقة بالعميل  

•  الدخل السنوي (بالدرهم اإلماراتي):

         أقل من ١٠٠٫٠٠٠   ١٠٠٫٠٠٠-٥٠٠٫٠٠٠                ٥٠٠٫٠٠٠-٢٫٥٠٠٫٠٠           ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ فأكثر

•  مصدر الدخل :

         االدخار   الراتب          اإلرث  األسواق املالية     أخرى

•  اسم البنك الذي تتعامل معه : .............................................................................................................................................................................

•  رقم احلساب (إن وجد) : ............................................................................................................................................................................................

•  املبلغ اخملصص لالستثمار:........................................................................................................................................................................................

•  استراتيجية االستثمار:              طويلة األجل             قصيرة األجل              مضاربة

•  هل لديك التزامات مالية أو قروض:                نعم                          ال

   في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل: ......................................................................................................................

•  هل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى:          نعم                     ال

     في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل: ....................................................................................................................

  رابعاً: اخلبرة في االستثمار :

•            ال توجد            أقل من سنة            من سنة إلى ٣ سنوات             أكثر من ٣ سنوات

•  القطاع املفضل :

           البنوك        الصناعة              اخلدمات   التأمني

          العقارات       االستثمار              االتصاالت                 أخرى

•    األسهم املفضلة: (يرجى ذكرها حسب األهمية)

........................................................................................................... ٤  ........................................................................................................... ١

........................................................................................................... ٥  ........................................................................................................... ٢

........................................................................................................... ٦  ........................................................................................................... ٣

   ٣. بيانات خاصة باحلساب املشترك ( ١ ):                          

طريقة إدارة احلساب :           مجتمعني                منفردين     
  

 االسم (بالكامل طبقاً جلواز السفر أو بطاقة الهوية)   
 رقم املستثمر   
 رقم خالصة القيد   
 رقم جواز السفر   

 اجلنسية   
 الصلة/ العالقة   
 محل اإلقامة   

 الهاتف   
 الهاتف املتحرك   

 البريد   
 البريد اإلليكتروني   

 عنوان املراسالت املعتمد : 

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................

١٢٣
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مالحظات : ١ - حال وجود أكثر من ثالثة مستثمرين يتم إرفاق قائمة بأسمائهم وبياناتهم.



   ٤. وسائل اإلخطار( ١ ): 

  • طريقة إصدار األوامر :              احلضور الشخصي          البريد          البريد اإللكتروني           الفاكس            الهاتف  

 • الطريقة املعتمدة لتلقي املراسالت:             البريد               البريد اإللكتروني              الفاكس            االستالم الشخصي     

  أحكام وشروط اتفاقية التداول

متهيد
حيث أن الشركة من الشركات املرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع مبزاولة نشاط الوساطة في األوراق املالية.

وحيث أن العميل يرغب في التداول في األوراق املالية من خالل الشركة في األسواق املالية املرخصة بالدولة من قبل الهيئة وذلك بناءً 

على األوامر والتعليمات التي يبديها العميل وفقاً لتقديره املطلق ووفقاً للشروط واألحكام الواردة بهذه االتفاقية، وعليه فقد أقر 

الطرفان بأهليتهما وصالحيتهما للتعاقد وفقاً للبنود التالية: 

  البند األول

ً ال يتجزأ من هذه االتفاقية. يعتبر التمهيد السابق وامللحقات واملستندات املرفقة جزءا

  البند الثاني: التعريفات

هيئة األوراق املالية والسلع.    : الهيئـة   

القانون االحتادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ في شأن هيئة وسوق اإلمارات األوراق املالية والسلع وتعديالته    : القانون  

النظام اخلاص بالوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ وتعديالته.   : النظام  

سوق األوراق املالية املرخص من قبل الهيئة، والذي يتم من خالله عمليات بيع وشراء األوراق املالية.      : السوق  

األسهم والسندات واألذونات املالية التي تصدرها الشركــات املساهمة والسندات واألذونات التي      : األوراق املالية  

تصدرها احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية والهيئات العامة واملؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية     

أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة    

رقم التعريف اخلاص واملمنوح للعميل من قبل السوق.    : رقم املستثمر  

هو حساب العميل لدى الشركة والذي يتم من خالله تداول األوراق املالية. حساب التداول :   

عمليات البيع والشراء التي تتم على األوراق املالية في السوق.   : التداول  

  البند الثالث: بيان اخملاطر

ر أو جزء منه، فكما أن أسعار  إن التعامل باألوراق املالية ينطوي على عدة مخاطر قد تؤدي إلى خسارة العميل لرأس ماله املستثمَ

األوراق املالية قابلة لالرتفاع فإنه ميكن لهذه األسعار أيضاً أن تنخفض بنسبة كبيرة قد تؤدي إلى إحلاق خسائر بالعميل بسبب 

ً النخفاض الطلب عليها، هذا باإلضافة إلى  التقلبات في األسعار، وكذلك قد تصبح عملية تسييل األوراق املالية وبيعها صعبة نظرا

مخاطر أخرى عديدة قد يتعرض لها العميل.

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................

٤

Shurooq Stocks & Bonds L.L.C.

.Ω.Ω.P äGóæ°ùdGh º¡°SCÓd ¥hô``°T

Shurooq Stocks & Bonds L.L.C.

.Ω.Ω.P äGóæ°ùdGh º¡°SCÓd ¥hô``°T

مالحظة: ١- هذه الوسيلة ليست حصريه أو ملزمة جميعها، فيجوز إضافة وسائل أخرى ميكن إثباتها يتم االتفاق عليها، ويجوز اختيار واحد أو أكثر.



البند الرابع : حقوق الشركة
يحق للشركة في إطار هذه االتفاقية اآلتي:

احلصول على املقابل النقدي عن عمليات الشراء قبل تنفيذ أي أوامر شراء، وبحد أقصى قبل تاريخ التسوية.

احلصول على العمولة املقررة لتنفيذ عمليات التداول وذلك وفقاً لألنظمة والقرارات املطبقة.

(...........) لقاء إعطاء العميل نسخة أخرى عن األوراق أو املستندات، أو مقابل إصدار شيكات جديدة بدل  احلصول على رسم قدره 

الشيكات املفقودة أو منتهية الصالحية، أما كشف احلساب، والبيان بأرصدة العميل من األوراق املالية اخلاصة به، فيجوز للعميل 

طلبهما دائماً بدون رسوم.

٤. بيع األوراق املالية التي سبق للشركة شراؤها باسم وحلساب العميل إذا لم يكن قد قام بسداد التزامه عنها، وذلك في احلدود التي 

تكفي لسداد مستحقاتها، على النحو التالي: 

     أ-  توجيه إنذار للعميل مبوجب خطاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتم بيع األوراق املالية حال عدم السداد خالل (...........) يوم    

           عمل من تاريخ استالم اإلنذار، على أن يكون موضحاً به تفاصيل عملية الشراء التي مت تنفيذها واملبالغ املستحقة مقابل    

          الشراء والرسوم والعموالت واجبة الدفع.

      ب- احلصول على موافقة السوق املالي قبل إجراء عملية البيع، وذلك بعد انقضاء املهلة املشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

    ج-  في حال عدم كفاية ناجت عملية البيع للمبالغ واجبة السداد؛ فإن الشركة حتتفظ بحقها في املطالبة بباقي املبالغ 

         والتعويضات إن كان ثمة وجه لذلك. 

  البند اخلامس: التزامات الشركة
تلتزم الشركة في إطار هذه االتفاقية مبا يلي: 

ً له، وأن تراعي دوما الشروط والضوابط التي  بذل عناية الرجل احلريص في تعامالتها وفقاً ألحكام القانون واألنظمة الصادرة تنفيذا

صدر على أساسها الترخيص  واألعراف التجارية ومبادئ األمانة والعدالة واملساواة واحلرص على مصالح العمالء وتنفيذ أوامرهم 

الصادرة إليها وفقاً ألسبقية ورودها. 

أو  أو الوسطاء اآلخرين  التصرف دوماً  باألمانة والنزاهة ملا فيه مصلحة العميل واالمتناع عن أي عمل يؤدي إلي اإلضرار بالعميل 

السوق كإعطاء صورة مضلله أو غير صحيحة عن سعر الورقة املالية أو حجم تداولها.

الفصل بني حساباتها وحسابات العمالء وفقاً لضوابط وآلية فصل احلسابات لدى الوسطاء الصادرة عن الهيئة.

إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول فور تلقيها األوامر من العميل، على أن يتم اإلدخال وفقاً ألسبقية تلقي األوامر.

إضافة ناجت عمليات بيع األوراق املالية في حساب العميل في ذات يوم تسوية العملية وفقاً للقواعد املنظمة لذلك لدى السوق، أو 

بحسب االتفاق.

إخطار العميل  كتابةً أو حسب الوسيلة املتفق عليها في هذه االتفاقية بالعمليات املنفذة على حسابه فور تنفيذها، وللعميل 

االعتراض على أية عملية بإبالغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ 

أو اعتراض على العمليات التي مت تنفيذها حلسابه خالل (...........) أيام عمل من تاريخ إخطاره.

عدم تنفيذ أي أمر يرد إليها بغير الطرق املنصوص عليها قانونياً أو املتفق عليها في هذه االتفاقية. 

عدم تنفيذ أي عملية بيع إال بعد تأكدها من ملكية البائع لألسهم.

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................
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طلب موافقة السوق على بيع األوراق املالية التي لم يسدد العميل التزاماته عنها خالل املدة احملددة في البند (٤/٤) من هذه االتفاقية، 

وذلك في موعد أقصاه (...........) يوم عمل من تاريخ انتهاء املدة املذكورة، وعلى أن تلتزم الشركة بإدخال أمر البيع بسعر السوق خالل 

(..........) يوم عمل من تاريخ احلصول على موافقة السوق على البيع. 

تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي ربع سنوي، دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي أو بيان 

بأرصدة العميل من األوراق املالية اخلاصة به في أي وقت.

عدم التعاقد من الباطن إلمتام هذه االتفاقية إال بعد احلصول على املوافقة من العميل.

احملافظة على سرية كافة البيانات املتعلقة بالعميل التي مت احلصول عليها بناءً على هذه االتفاقية، وذلك دون اإلخالل بواجب 

الشركة باإلفصاح عن املعلومات وفقاً للقانون واألنظمة.

البند السادس: حقوق العميل
يحق للعميل في إطار هذه االتفاقية اآلتي:

إعطاء أوامر الشراء والبيع للشركة، وأال تقوم الشركة بتنفيذ أي عمليات بدون أمر منه، إال في احلاالت التي جتيز فيها القوانني 

واألنظمة املطبقة ذلك ووفقاً ألحكام هذه االتفاقية.

إلغاء أو تعديل أية أوامر مت تقدميها للشركة ولم يتم تنفيذها بأنظمة التداول بعد، طاملا كان بإمكان الوسيط إلغاؤها أو تعديلها. 

أن يتم إخطاره كتابةً أو حسب الوسيلة املتفق عليها في هذه االتفاقية بالعمليات املنفذة على حسابه فور تنفيذها، وله 

االعتراض على أية عملية بإبالغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي مت تنفيذها على حسابه خالل 

(.........) أيام عمل من تاريخ إخطاره.

البند السابع: التزامات العميل
يلتزم العميل في إطار هذه االتفاقية مبا يلي:

تزويد الشركة بكافة املعلومات التي تطلبها للتحقق من هويته.

سداد قيمة عمليات الشراء لألوراق املالية والعموالت وأية رسوم أو مصاريف أخرى في احلدود التي ينص عليها القانون أو القرارات أو 

األنظمة الصادرة في هذا الشأن ووفقاً ألحكام هذه االتفاقية، وعلى أن تقوم الشركة بخصم هذه العموالت أو الرسوم أو املصاريف 

من حساب العميل لديها دون احلاجة إلى احلصول على موافقته.

تخويل الشركة- مبوجب هذه االتفاقية- اإلفصاح عن أي معلومات قد تطلبها الهيئة أو األسواق أو جهات إنفاذ القانون في الدولة 

تتعلق بالعميل أو تعامالته.

البند الثامن : شروط إضافية (١)

مالحظة : ١ هذا البند مخصص للشروط اإلضافية التي يتفق عليها الطرفان، مبا ال يخالف القوانني واألنظمة والقرارات املعمول بها، وأحكام هذا االتفاقية. كما ميكن – حال رغبة العميل في 
التداول عبر االنترنت ووجود ترخيص للشركة بذلك - تنظيم األحكام اخلاصة بهذا النوع من التداول في بند "شروط إضافية".

توقيع املمثل القانوني عن الشركة
................................................................

توقيع العميل
................................................................
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البند التاسع : أحكام عامة

بها من خالل شركة  يتعامل  التي  األموال  وأن مصادر  قانوناً،  منه سليمة  املقدمة  واملعلومات  املستندات  بأن جميع  العميل  يقر 

الوساطة جميعها مشروعة.

يتعهد العميل بإعالم الوسيط بأية معلومات أو بيانات تتغير في املستقبل.

يقر العميل باطالعه على كافة أحكام هذا االتفاقية وعلمه باخملاطر املتعلقة بالتداول في أسواق األوراق املالية.

البند العاشر : التعديل واإلضافة

إذا رغب أي من الطرفني أثناء سريان هذه االتفاقية في إجراء أي تعديل أو إضافة على الشروط والضوابط الواردة  فيها، فعليه أن يرسل 

طلباً مكتوباً للطرف اآلخر يوضح فيه تفاصيل التعديل

أو إضافة إلى هذه  أو تغيير  أو اإلضافة املطلوبة على العنوان احملدد في بيانات الطرفني املرفقة بهذه االتفاقية، وال يعتد بأي تعديل   

االتفاقية ما لم يتم ذلك باتفاق الطرفني بشكل مكتوب وبتوقيعهما معاً.

ال يجوز للطرفني االتفاق على إجراء أي تعديل على أي من أحكام هذه االتفاقية وذلك باخملالفة ألحكام القانون واألنظمة والقرارات الصادرة مبقتضاه.

البند احلادي عشر : إنهاء االتفاقية

تنتهي االتفاقية في احلاالت التالية:

اتفاق الطرفني كتابةً على إنهاء االتفاقية.

رغبة أحد الطرفني في إنهاء االتفاقية، ويلتزم الطرف الراغب في إنهائها بإخطار الطرف الثاني كتابةً قبل ............. يوماً من التاريخ الذي 

يرغب في إنهائها فيه، شريطة تسوية كافة احلقوق وااللتزامات املترتبة عند تنفيذ االتفاقية.

وفي جميع األحوال، ال يخل إنهاء االتفاقية مبا نشأ من حقوق والتزامات بني طرفيها وتبقى سارية املفعول بني الطرفني إلى أن يتم تسويتها.

البند الثاني عشر : اإلخطارات
اتفق الطرفان على أن كل إخطار تقتضيه هذه االتفاقية يجب أن يتم بإحدى وسائل اإلخطار احملددة في البند (٤) من بيانات الطرفني املرفق بهذه االتفاقية.

البند الثالث عشر : تفسير االتفاقية واملنازعات

يتم تفسير هذه االتفاقية واحلقوق وااللتزامات املترتبة على طرفيها طبقاً للقوانني واألنظمة املعمول بها في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ويتم الفصل في املنازعات الناشئة بني الطرفني من خالل الطرق الودية، وفي حال عدم التمكن من حلها خالل (٧) أيام يتم 

الفصل فيها من قبل احملكمة اخملتصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة. ( ١ )

البند الرابع عشر : حترير االتفاقية والتوقيع عليها
حررت هذه االتفاقية من نسختني أصليتني باللغة العربية، وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل مبوجبها.( ١ )

وقع الطرفان على االتفاقية، وأصبحت بذلك سارية املفعول وملزمة لألطراف إلزاماً تاماً.

 مالحظة: ١ - في حال رغبة الطرفني باللجوء إلى التحكيم، يتم االستعاضة عن اللجوء للمحكمة اخملتصة بالتحكيم وذلك بكتابة شرط حتكيم وفقاً لنظام التحكيم لدى الهيئة.
٢ - في حال مت ترجمة هذه االتفاقية إلى لغة أخرى، فتكون الترجمة على مسؤولية الشركة وعلى أن يتم التوقيع على النسختني األصليتني املعدتني باللغة العربية، باإلضافة إلى النسخة املترجمة، 

مع التأكيد على أنه في حال وقوع أي خالف حول تطبيق هذه االتفاقية يتم الرجوع للنسخة العربية باعتبارها النسخة املعتمدة.
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البند اخلامس عشر : منوذج إستخدام التداول اإللكتروني
التداول  (نظام  ذ.م.م.  والسندات  لألسهم  شروق  لشركة  االلكتروني  التداول  موقع  باستخدام  املتعلقة  التالية  والشروط  األحكام  قراءة  يرجي 

االلكتروني) وهي مكملة لألحكام والشروط املنصوص عليها في عقد فتح حساب تداول أوراق مالية املوقع بني العميل والوسيط (العقد) وتكون 

للعبارات املعرفة في العقد ذات املعنى عند استخدامها أدناه.

كاقة هذه الشروط واألحكام الزمة لكل عميل يرغب في التداول من خالل نظام التداول االلكتروني.

 الـحماية

سيتم تزويد العميل بأسم مستخدم وكلمة السر وسيتعني عليه استخدامهما للدخول إلي نظام التداول االلكتروني.

يكون العميل مسئوال مسؤولية كاملة عن حفظ وحماية كلمة السر وعدم إفشائها إلى اي عميل عند الدخول إلى موقع نظام التداول االلكتروني.

في حال نسيان كلمة السر خطا أربع مرات متتالية يؤدي الى بطالن عمل كلمة السر يرجي االتصال بالوسيط.

التداول من خالل نظام التداول االلكتروني

يتحمل العميل وحده مسؤولية أي أوامر بيع أو شراء يدخلها في نظام التداول االلكتروني والتقع أي مسؤولية على الوسيط بهذا اخلصوص.

التداول  نظام  خالل  من  به  يقوم  تداول  أي  عن  املسؤولية  وحده  العميل  ويتحمل  شخصية  من  والتحقق  بالعميل  العريف  أداة  هو  الدخول  رمز 

االلكتروني ويكون ملزم له طاملاً مت التداول باستخدام رمز الدخول اخلاص به.

أي تعديل علي األوامر التي مت تسجيلها من خالل نظام التداول االلكتروني يجب إدخاله قبل تنفيذ األمر / أو خالل الوقت الذي يحدده السوق قبل 

بدء التداول.

أوامر التداول التي تتم من خالل نظام التداول االلكتروني يتم تنفيذها دون الرجوع ألي شخص أو جهة ودون إخطار أو تأكيد كتابي.

العمولة والرسوم

تدفع للوسيط العمولة املنصوص عليها في العقد عن كل عملية تداول يقوم بها العميل من خالل نظام التداول الالكتروني.

الـمسؤولية

اليتحمل الوسيط أي مسؤولية عن أي عطل لنظام التداول الالكتروني أو أي إخطاء فنية قد حتدث في خط االنترنت. أو عن عدم تنفيذ  أوامر الشراء 

نتيجة لعدم وجود رصيد كاف في حساب العميل.

لن يكون الوسيط طرفاً في أي بنشاء بني العميل والسوق.

أحكام عامة

التعتبر املعلومات املشورة على موقع نظام التداول االلكتروني توصية أو تزكية لالستثمار في سهم محدد أو فئة معينه من األسهم.

يجوز للوسيط وقف العميل عن التداول من خالل نظام التداول االلكتروني دون إنذاز مسبق في حالة مخالفة العميل أو عدم التزامه بأي شرط من 

الشروط واألحكام الواردة أعاله.
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