شروط وأحكام حساب األوراق المالية لألفراد
الش ــروط واألح ــكام التال ــي ذكره ــا ملزم ــة قانو ًن ــا وتحك ــم جمي ــع األوراق المالي ــة الت ــي س ــتلعب
بخصوصهـــا شـــركة البنـــك التجـــاري للخدمـــات الماليـــة ذ .م .م .دور الوســـيط فـــي تنفيـــذ
الصفق ــات نياب ــة ع ــن العمي ــل .تخض ــع الش ــركة لرقاب ــة هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة ويص ــرح
له ــا بتقدي ــم جمي ــع خدم ــات االس ــتثمار الت ــي تغطيه ــا ه ــذه الش ــروط واألح ــكام.
 -1التعريفات والتفسيرات
 1-1التعريفات
ض السياق خالف ذلك ،يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية:
ما لم يقت ِ
• “القوانيــن المعمــول بهــا” :هــي أي مراســيم وقــرارات وقوانيــن وقواعــد وأوامــر ومعاهــدات
وأنظمــة قطريــة واجبــة النفــاذ وتعديالتهــا.
• “الوسيط  /الشركة” :أي شركة البنك التجاري للخدمات المالية ذ .م .م.
• “البنك التجاري القطري” :أي البنك التجاري (ش .م .ع .ق.).
• “العميل” :أي الشخصية االعتبارية التي فتحت حسا ًبا لدى الوسيط.
• “رق ــم المس ــتثمر” :ه ــو رق ــم المس ــتثمر الوطن ــي المخص ــص للعمي ــل م ــن قب ــل ش ــركة قط ــر
لإلي ــداع المرك ــزي ل ــأوراق المالي ــة.
• “قطر لإليداع” :هي شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.
• “البورصة” :أي بورصة قطر.
• “الهيئة” :هيئة قطر لألسواق المالية.
• “اللوائح” :هي لوائح بورصة قطر على النحو المحدد من وقت آلخر.
• “األوراق الماليــة” :جميــع األســهم والســندات وعقــود الخيــار والعقــود اآلجلــة وأدوات الدخــل
الثاب ــت المدرج ــة أو الت ــي س ــيتم إدراجه ــا ف ــي بورص ــة قط ــر وأي أوراق مالي ــة إقليمي ــة أو
دولي ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة.
• “حساب األوراق المالية” :الحساب المفتوح بموجب هذه الشروط واألحكام.
• “التداول” أو “عملية التداول” :شراء وبيع األوراق المالية.
 2-1التفسيرات

Individual Securities Account Terms & Conditions
The following Terms and Conditions are legally binding and govern all securities
for which Commercial Bank Financial Services L.L.C. will act as broker in executing
trades on behalf of the Client. The Company is regulated by the Qatar Financial
Markets Authority and authorized to provide all investment services covered
under these Terms and Conditions.
1-Definitions and Interpretations
1-1 Definitions
Unless the context requires otherwise, the terms below shall have the following
meanings:
• “Applicable Laws” means any enforceable Qatari decrees, resolutions, laws,
rules, orders, treaties, regulations and their amendments.
• “Broker/Company” means Commercial Bank Financial Services L.L.C.
• “CBQ” means The Commercial Bank (P.S.Q.C.).
• “Client” means the natural person that opened an account with the Broker.
• “NIN Number” means the national investor number assigned to the Client by
QCSD.
• “QCSD” means Qatar Central Securities Depositary.
• “QE” means Qatar Stock Exchange.
• “QFMA” means Qatar Financial Markets Authority.
• “Regulations” means QE regulations as specified from time to time.
• “Securities” means all stocks, shares, options, futures and fixed income
instruments, listed or to be listed on QE and any other regional or international
securities approved by QFMA.
• “Securities Account” means an account opened under these Terms and
Conditions.
• “Trading” or “Trade” means buying and selling of Securities.
1-2 Interpretations
Unless the context otherwise requires:
;(a) References to singular shall include plural and vice versa
;(b) References to male shall include female and vice versa
(c) The phrase “in writing” includes messages received by mail, email, fax or any
;other means resulting in permanent readable message

(أ) الكلمات الدالة على صيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
(ب) الكلمات الدالة على صيغة المذكر تشمل صيغة المؤنث والعكس صحيح.
(ت) عب ــارة “كتاب ًي ــا” أو “خط ًي ــا” تش ــمل الرس ــائل المس ــتلمة عب ــر الخطاب ــات البريدي ــة أو البري ــد
اإللكترون ــي أو الفاك ــس أو أي وس ــيلة أخ ــرى ت ــؤدي إل ــى إيج ــاد ن ــص دائ ــم مق ــروء يمك ــن
االط ــاع علي ــه.
(d) The Account Opening Form constitutes an integral part of these Terms and
(ث) نمــوذج فتــح الحســاب هــو جــزء أصيــل ال يتجــزأ مــن هــذه الشــروط واألحــكام ويجــب قراءتــه
;Conditions and shall be read and construed accordingly
وتفســيره علــى هــذا األســاس.
(e) The Client and the Broker shall implement these Terms and Conditions in
(ج) يتعي ــن عل ــى العمي ــل والوس ــيط تنفي ــذ الش ــروط واألح ــكام بحس ــن ني ــة وف ًق ــا لنصوصه ــا
;good faith as per its provisions and in accordance with the Applicable Laws
وحس ــب القواني ــن المعم ــول به ــا.
(ح) الوســـيط هـــو شـــركة قطريـــة مرخصـــة مـــن قبـــل هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة للعمـــل (f) The Broker is a Qatari company licensed by QFMA, to act as a broker and as an
كوس ــيط وكوكي ــل مقاب ــل عمول ــة للت ــداول ف ــي بورص ــة قط ــر و  /أو أي بورص ــات أوراق agent for commission to trade in QE and/or any other regional or internation-
مالي ــة إقليمي ــة أو دولي ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة.
;al securities exchanges approved by QFMA
(g) The Client wishes to trade in local securities listed on QE and/or any other
(خ) يرغ ــب العمي ــل ف ــي ت ــداول األوراق المالي ــة المحلي ــة المدرج ــة ف ــي بورص ــة قط ــر و  /أو أي
بورص ــات أوراق مالي ــة إقليمي ــة أو دولي ــة أخ ــرى معتم ــدة م ــن هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة.
;regional or international securities exchanges approved by QFMA
(h) The Broker has agreed to act as a broker and an agent for commission in
(د) واف ــق الوس ــيط عل ــى أن ي ــزاول دور الوس ــيط والوكي ــل مقاب ــل عمول ــة وف ًق ــا للتعليم ــات
الص ــادرة ع ــن العمي ــل عل ــى أس ــاس أن الوس ــيط يعتب ــر وكي ـ ًـا للعمي ــل ف ــي تنفي ــذ أوام ــر accordance with instructions issued by the Client on the basis that the Broker
بي ــع وش ــراء األوراق المالي ــة وف ًق ــا للقواني ــن المعم ــول به ــا.
shall be deemed as an agent of the Client in executing orders for selling and
;buying of Securities in accordance with the Applicable Laws
(i) The Client understands that the Broker may perform the following functions:
(ذ) أقر العميل بأنه يجوز للوسيط أداء المهام التالية:

• فت ــح حس ــاب واح ــد أو أكث ــر م ــن حس ــابات ت ــداول األوراق المالي ــة باس ــم العمي ــل ،ويخض ــع
ه ــذا الحس ــاب (الحس ــابات) له ــذه الش ــروط واألح ــكام .وس ــيخصص ل ــكل حس ــاب نف ــس
الرق ــم األساس ــي الخ ــاص بالحس ــاب المصرف ــي المس ــتخدم لتموي ــل ش ــراء األوراق المالي ــة؛
وس ــيكون حس ــاب التموي ــل ل ــدى البن ــك التج ــاري باس ــم العمي ــل وس ــيتم تخصيص ــه فق ــط
ألنش ــطة االس ــتثمار الت ــي يزاوله ــا الوس ــيط نياب ــة ع ــن العمي ــل.
• تنفيذ عمليات التداول في األوراق المالية التي قد تتعلق بها تعليمات العميل.
• العم ــل كوس ــيط أو سمس ــار أو أمي ــن حف ــظ فيم ــا يتعل ــق ب ــاألوراق المالي ــة المتداول ــة ف ــي
حس ــاب األوراق المالي ــة.
• تقديم خدمات الحفظ أو السمسرة أو الوساطة أو غيرها من الخدمات ذات الصلة.
اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﺘﺠـــﺎري أو اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺘـــﻲ
ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ.
 -2التزامات العميل
 1-2فوض العميل الوسيط فيما يلي:
• فتح حساب (حسابات) أوراق مالية لدى الوسيط.
• فتح حساب التمويل لدى البنك التجاري.
• تنفي ــذ أوام ــر الت ــداول ف ــي األوراق المالي ــة نياب ــة ع ــن العمي ــل وف ًق ــا لتعليم ــات العمي ــل الت ــي
يتلقاه ــا الوس ــيط.
• تنفيذ سائر األعمال األخرى وفقًا لهذه الشروط واألحكام.
• تبن ــي أي إج ــراءات مق ــررة م ــن بورص ــة قط ــر و  /أو أي بورص ــة أوراق مالي ــة إقليمي ــة أو دولي ــة
أخ ــرى معتم ــدة م ــن هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك  -عل ــى س ــبيل المث ــال
ال الحص ــر  -بي ــع األوراق المالي ــة الكائن ــة ف ــي حس ــاب العمي ــل ف ــي ح ــال إخف ــاق العمي ــل
ف ــي تس ــوية التزامات ــه المالي ــة تج ــاه الوس ــيط وتوجي ــه عائ ــدات البي ــع لس ــداد التزامات ــه غي ــر
المس ــددة.
• إص ــدار أي أوام ــر  /تعليم ــات ش ــفهية أو ورقي ــة أو هاتفي ــة أو إلكتروني ــة بخص ــوص أي أوراق
مالي ــة متداول ــة إل ــى أي كي ــان ذي صل ــة موج ــود داخ ــل دول ــة قط ــر أو خارجه ــا.
 2-2أقر العميل ووافق على ما يلي:
• أن فت ــح وتش ــغيل وحف ــظ حس ــاب (حس ــابات) األوراق المالي ــة س ــيؤدي إل ــى نش ــوء التزام ــات
وواجبــات ملزمــة قانو ًنــا.
• عـــدم اســـتخدام أي مـــن تســـهيالت الســـلع بحـــى الكمشـــفو أو أيومت يـــل آخـــر
غبـــريومت ضـــل حســـاب التيومـــل .
• ﻟﻠﻮﺳـــﻴﻂ اﻟﺤـــﻖ ﻓـــﻲ ﻋﺰل اﻷﻣـــﻮال  /اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ أي ﺣﺴـــﺎب ﻣـــﻦ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ اﻟﻤﺤﺘﻔـــﻆ ﺑﻬـــﺎ ﻟـــﺪى اﻟﻮﺳـــﻴﻂ أو اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﺘﺠـــﺎري ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻻﺷـــﺘﺒﺎه ﻓـــﻲ ﺗـــﻮرط
اﻟﻌﻤﻴـــﻞ ﻓـــﻲ ﻏﺴـــﻴﻞ اﻷﻣـــﻮال أو ﺗﻤﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫـــﺎب أو أي أﻧﺸـــﻄﺔ أﺧـــﺮى ﻏﻴـــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ أو
ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ﺳـــﺪاد أي ﻣﺪﻳﻮﻧﻴـــﺔ ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺳـــﻴﻂ.
• اﺣﺘﻔـــﺎظ اﻟﻮﺳـــﻂ ﺑﺤﻘﻪ ﻓـــﻲ ﺗﻌﺪﻳـــﻞ أو إﺿﺎﻓـــﺔ أي ﺷـــﺮط إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣـــﻜﺎم
وﺗﻜـــﻮن ﻫـــﺬه اﻟﺘﻴﻐﻴـــﺮات ﻣﻠﺰﻣـــﺔ ﻟﻠﻌﻴﻤـــﻞ ﻋﻨـــﺪ إرﺳـــﺎل إﺧﻄـــﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻨﻮاﻧـــﻪ.
• أنه قد استلم وقرأ الشروط واألحكام وفهمها فه ًما تا ًما ووافق على االلتزام بها.
• أنه يمتلك رقم مستثمر وطني.
• أن ــه بل ــغ س ــن الرش ــد ويمل ــك األهلي ــة القانوني ــة للدخ ــول ف ــي ه ــذه االتفاقي ــة والوف ــاء
بالتزاماتـــه.
• أن المعلوم ــات الت ــي قدمه ــا العمي ــل للوس ــيط ف ــي نم ــوذج فت ــح الحس ــاب وأي مس ــتندات
ف ع ــن الوس ــيط أي معلوم ــات
أخ ــرى مقدم ــة ه ــي معلوم ــات صحيح ــة وكامل ــة وأن ــه ل ــم يُخ ـ ِ
ذات صل ــة .ويتعه ــد العمي ــل بإخط ــار الوس ــيط كتاب ًي ــا عل ــى الف ــور ب ــأي تغيي ــرات تط ــرأ عل ــى
المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي نم ــوذج فت ــح الحس ــاب ،كم ــا يتعه ــد العمي ــل بتعوي ــض الوس ــيط
ع ــن أي أض ــرار ناتج ــة ع ــن تقدي ــم معلوم ــات غي ــر صحيح ــة.

• Open one or more securities trading accounts(s) in the name of the Client, such
account(s) shall be governed by these Terms and Conditions. Each account will
be assigned the same base number for the bank account used for funding the
purchase of Securities; the funding account will be with CBQ in the name of the
Client and will be solely dedicated to investment activities conducted by the
;Broker on behalf of the Client
;• Execute trades in Securities to which Client instructions may relate
• Act as intermediary, broker or custodian with respect to Securities traded in the
;Securities Account
• Provide custody, brokerage or other relevant services; and
• Obtain assistance from CBQ or its affiliates for services to assist in the execution of the Broker’s services to its clients.
2 - Client’s Obligations
2-1 The Client authorises the Broker to do the following:
;• Open Securities Account(s) with the Broker
;• Open the funding account with CBQ
• Execute orders for trading in Securities on the Client’s behalf as per the Client’s
;instructions received by the Broker
;• Perform all other acts in accordance with these Terms and Conditions
• Adopt any procedures prescribed by the QE and/or any other regional or international securities exchanges approved by QFMA, including but not limited
to the selling of Securities in in the Client’s account if the Client fails to settle
his/her financial obligations towards the Broker and apply the sale proceeds
towards the repayment of his/her outstanding obligations; and
• Release any verbal, paper, telephonic or electronic orders/instructions in
respect of any traded Securities to any relevant entity, which may be located in
Qatar or abroad.
2-2 The Client agrees that:
• the opening, operation and maintenance of the Securities Account(s) will give
;rise to legally binding obligations
• it is not using an overdraft facility or other financing to fund the funding
;account
• the Broker have the right to set aside funds/securities from
any of the Client’s accounts held with the Broker or CBQ in case of any suspicion
of the Client’s involvement in money laundering, terrorism financing or other
;illegal activities or against any indebtedness to the Broker a
• the Broker reserves the right to alter or add any term to these Terms and Conditions and such changes shall be binding on the Client upon notice directed to
;his/her address
• he/she has received these Terms and Conditions and has fully read and under;stood them and agreed to be bound thereby
;• he/she has a valid NIN Number
• he/she has attained the age of majority and has the legal capacity to enter into
;this Agreement and fulfill his/her obligations
• the information provided by the Client to the Broker in the Account Opening
Form and any other documents submitted are true and complete and that the
Client has not concealed any relevant information from the Broker. The Client
undertakes to immediately notify the Broker in writing of any changes to the
information provided in the Account Opening Form and also the Client undertakes to compensate the Broker for any damages resulting from provision of
;incorrect information

• (أ) أن ــه عل ــى دراي ــة تام ــة بطبيع ــة األعم ــال ومتطلب ــات ت ــداول األوراق المالي ــة؛ (ب) أن ــه يع ــي
جيــ ًدا المصطلح ــات الفني ــة المس ــتخدمة ف ــي الت ــداول؛ (ت) أن أس ــعار األوراق المالي ــة تم ــر
بتقلبــات مســتمرة وهــو علــى علــم بالمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا التــداول والتــي قــد تــؤدي
إلــى خســائر فادحــة غيــر متوقعــة( ،ث) أنــه مســتعد ويملــك القــدرة الماليــة علــى تحمــل أي
م ــن ه ــذه الخس ــائر دون أي مس ــؤولية عل ــى الوس ــيط و(ج) أن ــه يح ــق للوس ــيط تغيي ــر م ــا
يتقاض ــاه م ــن عم ــوالت وأتع ــاب مقاب ــل تقدي ــم خدم ــات الوس ــاطة.
• أن الوس ــيط ال يتحم ــل أي ــة مس ــؤولية ع ــن أي عواق ــب ق ــد تنش ــأ ع ــن تنفي ــذ أي أم ــر ت ــداول
إذا قام ــت البورص ــة أو أي س ــلطة حكومي ــة بتعدي ــل أو إلغ ــاء أي معامل ــة ألي س ــبب م ــن
األس ــباب.
 3-2التزم العميل بما يلي:
• التقيد بجميع القوانين المعمول بها.
• دف ــع جمي ــع العم ــوالت والرس ــوم المس ــتحقة للوس ــيط نظي ــر تقدي ــم خدم ــة الوس ــاطة ع ــاوة
ناشــئة فــي أســعار األوراق الماليــة قــد تصبــح مســتحقة
علــى ســداد أي غرامــات وأي فــروق ِ
الدف ــع عل ــى العمي ــل م ــن وق ــت آلخ ــر فيم ــا يتعل ــق ب ــأي عملي ــة ت ــداول تم ــت بواس ــطته أو
نيابــة عنــه.
 4-2الت ــزم العمي ــل بذك ــر رق ــم المس ــتثمر الوطن ــي أو رق ــم حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص ب ــه
عن ــد إص ــدار أي ــة أوام ــر لبي ــع أو ش ــراء أي أوراق مالي ــة.
 5-2التــزم العميــل بإيــداع مبلــغ عمليــة التــداول المطلــوب تنفيذهــا فــي حســاب األوراق الماليــة
الخ ــاص ب ــه ل ــدى الوس ــيط قب ــل أن يق ــوم الوس ــيط بتنفي ــذ الت ــداول ،وإال فعل ــى العمي ــل
التعه ــد بتس ــوية التزامات ــه وف ًق ــا للوائ ــح التس ــوية المطبق ــة ف ــي بورص ــة قط ــر .وق ــد تختل ــف
تواري ــخ التس ــوية بي ــن األس ــواق وف ــي ه ــذه الحال ــة يج ــب عل ــى العمي ــل تقدي ــم أرص ــدة
صافي ــة قب ــل تاري ــخ تنفي ــذ الصفق ــة.
 6-2يجــوز منــح العميــل حــد تســوية نقديــة إذا اعتُبــر مؤهـ ًـا لذلــك ،ممــا يســمح للعميــل بتســوية
أي معامل ــة ش ــراء خ ــال فت ــرة التس ــوية المح ــددة ف ــي الس ــوق .ويحتف ــظ الوس ــيط بالح ــق
ف ــي بي ــع األوراق المالي ــة المش ــتراة باس ــتخدام ترتيب ــات التس ــوية النقدي ــة إذا ل ــم يس ــدد
العميــل التزاماتــه بحلــول تاريــخ التســوية واســتخدام عائــدات البيــع لتســوية أي أمــر شــراء
ت ــم تنفي ــذه باس ــتخدام ترتيب ــات التس ــوية النقدي ــة .ويحتف ــظ الوس ــيط بالح ــق ف ــي إلغ ــاء
ترتي ــب التس ــوية النقدي ــة ف ــي أي وق ــت م ــن األوق ــات ودون إب ــداء األس ــباب.

 7-2إذا ق ــرر العمي ــل الدخ ــول ف ــي عملي ــة ت ــداول أو إص ــدار أم ــر يتعل ــق بالت ــداول عل ــى حس ــاب
األوراق المالي ــة الخ ــاص ب ــه ،فيج ــب إص ــدار أي تعليم ــات  -إن كان ــت ش ــفهية  -م ــن خ ــال
محادث ــة هاتفي ــة مس ــجلة.
 8-2إذا تلقــي الوســيط التعليمــات عبــر الهاتــف ،فيجــب علــى العميــل تقديــم كافــة المعلومــات
الالزم ــة لتمكي ــن الوس ــيط م ــن التع ــرف عل ــى هوي ــة العمي ــل .ويج ــوز للوس ــيط اللج ــوء
إلجـــراءات تســـجيل المكالمـــات الهاتفيـــة عنـــد تلقـــي الطلبـــات أو التعليمـــات األخـــرى
عب ــر الهات ــف وس ــيتم قب ــول ه ــذه الس ــجالت الصوتي ــة م ــن قب ــل العمي ــل كدلي ــل قاط ــع
عل ــى األوام ــر والتعليم ــات الص ــادرة .وي ــدرك العمي ــل أن التعليم ــات المرس ــلة بالوس ــائل
اإللكتروني ــة ق ــد يت ــم اعتراضه ــا م ــن قب ــل الغي ــر وبالتال ــي يق ــر بع ــدم مس ــؤولية الوس ــيط أو
البنــك التجــاري القطــري أو الشــركات التابعــة لــه عــن أي خســائر أو مطالبــات تنشــأ بســبب
تصرف ــه بموج ــب هك ــذا تعليم ــات .ويج ــب عل ــى العمي ــل أو ممثل ــه المف ــوض أن يوق ــع عل ــى
التعليم ــات الص ــادرة م ــن قبل ــه عب ــر الفاك ــس ويج ــب تس ــليم أص ــل رس ــالة الفاك ــس إل ــى
الوس ــيط دون تأخي ــر عب ــر البري ــد أو بالي ــد .إذا كان ــت المعلوم ــات المطلوب ــة غي ــر واضح ــة
ف ــي رس ــالة الفاك ــس ،فيج ــوز للوس ــيط االمتن ــاع ع ــن تنفي ــذ معامل ــة الت ــداول .وف ــي جمي ــع
األح ــوال ،يج ــب عل ــى العمي ــل ذك ــر رق ــم المس ــتثمر الوطن ــي ورق ــم حس ــاب األوراق المالي ــة
الخاصي ــن ب ــه.
 9-2الت ــزم العمي ــل بتزوي ــد الوس ــيط بكاف ــة تفاصي ــل عملي ــة الت ــداول الت ــي يرغ ــب ف ــي تنفيذه ــا
وتقدي ــم كاف ــة التفاصي ــل المتعلق ــة بتأكي ــد أو تغيي ــر ذل ــك.
 10-2أق ــر العمي ــل ب ــأن أي رس ــالة يرس ــلها إل ــى الوس ــيط ل ــن تك ــون ملزم ــة للوس ــيط حت ــى يت ــم
اس ــتالمها وقبوله ــا بالفع ــل م ــن قب ــل الوس ــيط.

• (a) he/she is fully aware of the nature of business and trading requirements
;in Securities; (b) he/she/it understands the technical terms used in Trading
(c) the Securities prices are constantly volatile and he/she is aware of the risks
)involved in Trading which may result in unexpected and significant losses, (d
he/she is willing and financially capable of bearing any such losses without
any liability on the Broker and (e) the Broker shall have the right to change its
commissions and fees for providing the brokerage services; and
• the Broker shall not be held responsible for any consequences that may arise
from the execution of any Trade order if QE or any governmental authority
modifies or cancels a transaction for any reason whatsoever.
2-3 The Client shall:
• Abide by all Applicable Laws; and
• Pay all commissions and fees due to the Broker for providing the brokerage
service in addition to any penalties and any resulting differences in the Securities prices that may become payable by the Client from time to time in respect
of a trade entered into by him/her/ or on his/her behalf.
2-4 The Client shall quote its NIN Number or Securities Account number while
issuing any orders to sell or buy any Securities.
2-5 The Client shall deposit the amount of the Trade to be executed in his/her
Securities Account with the Broker prior to the Broker effecting the Trade
otherwise the Client undertakes to settle its obligations as per the settlement
Regulations of QE. Settlement dates may vary between markets in which case
Client shall provide cleared funds prior to deal execution.
2-6 The Client may be provided with a cash-settlement limit, if deemed as an
eligible counterparty, which would allow the Client to settle any purchase
transaction within the market’s specified settlement period. The Broker
reserves the right to sell the Securities that are purchased by utilizing the
cash-settlement arrangement if the Client fails to pay his/her obligations
by the settlement date and use the sale proceeds to settle a purchase order
executed using the cash-settlement arrangements. The Broker reserves
the right to cancel the cash-settlement arrangement at anytime without
revealing any reason.
2-7 If the Client decides to enter into a Trade or issue an order concerning a Trade
on his/herSecurities Account, such instructions if oral shall be made through
recorded telephonic conversation.
2-8 In case instructions are received by the Broker over the phone, the Client
shall provide all necessary information to enable the Broker to recognise
the Client’s identity. The Broker may use telephone recording procedures in
receiving orders or other instructions via the phone and such voice records
will be accepted by the Client as conclusive evidence of the orders and instructions provided. The Client understands that instructions transmitted by
electronic means are subject to interception by third parties and will not hold
the Broker or CBQ and/or its affiliates liable in respect of any losses or claims
for acting in accordance with such instructions. Instructions by fax message
shall be signed by the Client or its authorised representative. The original fax
message shall be forwarded to the Broker without delay through mail or by
hand. If the information required is not clear in the fax message, the Broker
may not execute the Trade. In all cases, the Client shall mention his/her NIN
Number and Securities Account number.
2-9 The Client shall provide the Broker with full details of the Trade he/she wishes to execute, and provide the details for every confirmation/change.
2-10 The Client acknowledges that any communication dispatched by the Client
to the Broker shall not be binding on the Broker until it has actually been
received and accepted by the Broker.

 11-2أق ــر العمي ــل أن ــه ف ــي ح ــال ط ــرأت بع ــض التقلب ــات عل ــى ظ ــروف الس ــوق ،فيج ــوز للوس ــيط
االتص ــال بالعمي ــل قب ــل أن يق ــوم الوس ــيط بتنفي ــذ أي أم ــر ص ــادر ع ــن العمي ــل؛ غي ــر أن
الوس ــيط لي ــس ملز ًم ــا باالتص ــال بالعمي ــل ويمكن ــه تنفي ــذ عملي ــة الت ــداول وف ًق ــا لألوام ــر
ال ــواردة ل ــه م ــن العمي ــل .وإذا ق ــرر الوس ــيط االتص ــال بالعمي ــل ولك ــن تع ــذر علي ــه الوص ــول
إلي ــه بس ــبب غي ــاب العمي ــل أو مش ــاكل ف ــي االتص ــال ،فيلت ــزم الوس ــيط بالتص ــرف وف ًق ــا
لألوام ــر ال ــواردة ل ــه م ــن العمي ــل .وف ــي ه ــذه الحال ــة ،ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن أي
خس ــائر يتكبده ــا العمي ــل.
 12-2أق ــر العمي ــل أن ــه عن ــد قي ــام الوس ــيط بتقدي ــم خدم ــات المقاص ــة والتس ــوية وف ًق ــا له ــذه
الش ــروط واألح ــكام ،ف ــإن الوس ــيط يتص ــرف كوكي ــل بعمول ــة لحس ــاب العمي ــل ،كم ــا أق ــر
العمي ــل أي ًض ــا أن الوس ــيط غي ــر مل ــزم بممارس ــة حكم ــه وتقدي ــره الخ ــاص ب ــل يتص ــرف وف ًق ــا
ألوام ــر العمي ــل .وعلي ــه ،ف ــإن جمي ــع عملي ــات الت ــداول الت ــي تُنف ــذ نياب ــة ع ــن العمي ــل
وجمي ــع التغيي ــرات ف ــي أس ــعار الت ــداول س ــتكون مس ــؤولية العمي ــل وح ــده ويتحم ــل أي
مس ــؤولية مرتبط ــة بذل ــك ف ــي جمي ــع األوق ــات.
 13-2أق ــر العمي ــل ب ــأن الوس ــيط غي ــر مل ــزم بالتص ــرف ف ــي جمي ــع األوام ــر والتعليم ــات الص ــادرة
م ــن العمي ــل ويح ــق ل ــه رف ــض قب ــول األوام ــر والتعليم ــات الص ــادرة م ــن أو يُز َع ــم صدروه ــا
م ــن العمي ــل إذا رأى الوس ــيط أن ه ــذه التعليم ــات غامض ــة أو غي ــر الئق ــة أو غي ــر قانوني ــة أو
غي ــر مكتمل ــة أو تتع ــارض م ــع متطلب ــات الوس ــيط أو أي س ــلطة تنظيمي ــة.

 14-2التـــزم العميـــل بتزويـــد الوســـيط كتاب ًيـــا بأســـماء وتوقيعـــات األشـــخاص المصـــرح لهـــم
بإعط ــاء التعليم ــات نياب ــة ع ــن العمي ــل (بخ ــاف األش ــخاص المذكوري ــن ف ــي نم ــوذج فت ــح
الحســاب) .وســتعتبر التوكيــات وخطابــات التفويــض الممنوحــة للوســيط ســارية المفعــول
م ــا ل ــم يتل ــق الوس ــيط أم ــر بإلغ ــاء أو تعدي ــل تل ــك التوكي ــات والخطاب ــات بصيغ ــة مقبول ــة.
 2.15أقــر العميــل بأنــه يجــوز للوســيط تجميــع طلبــات العميــل مــع ( )1أوامــره الخاصــة أو ( )2أوامــر
أش ــخاص آخري ــن مرتبطي ــن بالوس ــيط ،الس ــيما لألس ــواق األخ ــرى ،بش ــرط أال ي ــؤدي ذل ــك
إل ــى تض ــرر العمي ــل.
 16-2أق ــر العمي ــل بعلم ــه أن الوس ــيط ه ــو ش ــركة تابع ــة مملوك ــة بالكام ــل للبن ــك التج ــاري
القطـــري وأنـــه يمكـــن مشـــاركة المعلومـــات المتعلقـــة بالعميـــل مـــع البنـــك التجـــاري
والعكـــس بالعكـــس عنـــد االقتضـــاء ورهنًـــا بقيـــود الســـرية.
 17-2تعهد العميل بما يلي:
(أ) تحم ــل كل وأي ــة خس ــائر يس ــفر عنه ــا أي ت ــداول ،وع ــدم مطالب ــة الوس ــيط ب ــأي تعوي ــض
م ــن أي ن ــوع باس ــتثناء المطالب ــات الت ــي تنج ــم بش ــكل مباش ــر ع ــن اإلهم ــال الجس ــيم أو
االحتي ــال أو التدلي ــس م ــن جان ــب الوس ــيط.
(ب) تحمــل جميــع الخســائر الناتجــة عــن أي ســوء فهــم أو أخطــاء قــد تقــع فــي أي مراســات أو
اتص ــاالت عب ــر الهات ــف أو الفاك ــس بي ــن العمي ــل والوس ــيط وبورص ــة قط ــر وأي ط ــرف ثال ــث
بخــاف الخســائر التــي تنجــم بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال الجســيم أو االحتيــال مــن جانــب
الوســيط.
(ت) تعوي ــض الوس ــيط ع ــن كاف ــة المطالب ــات والخس ــائر واألض ــرار والتعويض ــات والتكالي ــف
(بم ــا ف ــي ذل ــك الرس ــوم القانوني ــة) الت ــي ق ــد يت ــم تكبده ــا نتيج ــة ألي تصرف ــات ص ــدرت
م ــن جان ــب الوس ــيط أو ض ــده أو ص ــدرت م ــن قب ــل ط ــرف ثال ــث أو البورص ــة بموج ــب ه ــذه
الش ــروط واألح ــكام ،م ــا ل ــم تك ــن تل ــك المطالب ــات أو الخس ــائر أو األض ــرار أو التعويض ــات أو
التكالي ــف ناش ــئة بش ــكل مباش ــر ع ــن اإلهم ــال الجس ــيم أو االحتي ــال م ــن جان ــب الوس ــيط.
(ث) التأك ــد م ــن وج ــود أرص ــدة كافي ــة ف ــي حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل بم ــا يكف ــي
لتنفي ــذ أي ت ــداول.
(ج) تحم ــل مس ــؤولية تس ــوية أي عملي ــة ت ــداول ينفذه ــا الوس ــيط وف ًق ــا لتعليم ــات العمي ــل.
إذا أخف ــق العمي ــل ف ــي تس ــوية أي ت ــداول بش ــكل صحي ــح ،فيج ــب عل ــى العمي ــل تعوي ــض
الوس ــيط ع ــن أي خس ــائر يتكبده ــا الوس ــيط بس ــبب ذل ــك.
 -3التزامات الوسيط
 1-3أق ــر الوس ــيط ب ــأن تنفي ــذ عملي ــات الت ــداول م ــن قب ــل الوس ــيط س ــيتم ف ــي جمي ــع األوق ــات
وف ًق ــا ألوام ــر العمي ــل ،م ــع مراع ــاة القواني ــن المعم ــول به ــا.

2-11 The Client acknowledges that if market conditions are volatile, the Broker
may contact the Client prior to the Broker executing any order issued by
the Client. However, the Broker is not obliged to contact the Client and may
execute the Trade as per the orders received from the Client. If the Broker
decides to contact the Client, and is unable to reach the Client due to the
Client’s absence or communication problems, the Broker is committed to
act as per the orders received from the Client. In such cases, the Broker shall
not be responsible for any losses incurred by the Client.
2-12 The Client acknowledges that when the Broker provides clearing and settlement services in accordance with these Terms and Conditions, the Broker is
acting as a commission agent for the Client. The Client also acknowledges
that the Broker is not obliged to exercise its own judgment but to act as per
the Client’s orders. Therefore, all Trades executed on behalf of the Client and
all changes in the trading prices shall be the sole responsibility of the Client
who shall bear any liability associated therewith at all times.
2-13 The Client acknowledges that the Broker is not obliged to act on all orders
and instructions given by the Client and may refuse to accept orders and
instructions given or alleged to be given by the Client if in the Broker’s
opinion, such instructions appear to be ambiguous, improper, unlawful,
incomplete or contrary to the requirements of the Broker or any regulatory
authority.
2-14 The Client shall provide the Broker in writing with names and signatures of
persons (other than those mentioned on the Account Opening Form) authorised to give instructions on behalf of the Client. Powers of Attorney and
authorisation letters given to the Broker shall be valid unless a revocation or
amendment is received by the Broker in an acceptable format.
2.15 The Client understands that the Broker may aggregate Client orders with
(i) its own orders or (ii) orders of other persons connected with the Broker,
particularly for other markets, provided such aggregation does not put the
Client at a disadvantage.
2-16 The Client understands that the Broker is a wholly owned subsidiary of CBQ
and that information about the Client may be shared with CBQ and vice
versa where appropriate and subject to confidentiality restrictions.
2-17 The Client undertakes to:
(a) bear all and any losses resulting from any Trade, and not claim any compensation whatsoever from the Broker except for claims directly attributed to gross
;negligence or fraud on the part of the Broker
(b) bear all losses resulting from any misunderstandings or errors which may
occur in any correspondence or communications by phone or fax between
the Client, the Broker, QE and any other third party other than losses directly
;attributable to gross negligence or fraud by the Broker
(c) indemnify the Broker against all claims, losses, damages and costs (including
legal fees) which may be incurred as a result of any action taken by or against
the Broker or by a third party or QE as per these Terms and Conditions, unless
where such claims, losses or damages or costs are directly attributable to the
;gross negligence or fraud by the Broker
(d) ensure that adequate funds are in the Client’s funding account to execute a
trade; and
(e) be responsible for settlement of any Trade executed by the Broker as per the
Client’s instructions. If the Client fails to properly settle any trade, the Client
shall indemnify the Broker against any losses incurred by the Broker.
3 - Broker’s Obligations
3-1 The Broker acknowledges that the execution of Trades by the Broker shall at
all times be in accordance with the Client’s orders, subject to Applicable Laws.

 2-3عنــد تلقــي أي أوامــر مــن العميــل لتنفيــذ أي عمليــة تــداول ،فيجــب علــى الوســيط الســعي
لتنفيــذ األمــر (األوامــر) بأعجــل مــا تيســر مــع مراعــاة ظــروف الســوق الســائدة.
 3-3ال يج ــوز للوس ــيط اتخ ــاذ أي إج ــراء لتنفي ــذ أي أم ــر ش ــراء أوراق مالي ــة ص ــادر م ــن العمي ــل إال
إذا كان ل ــدى العمي ــل أرص ــدة كافي ــة ف ــي حس ــاب التموي ــل الخ ــاص ب ــه أو إذا كان العمي ــل
ق ــد واف ــق عل ــى س ــداد التزامات ــه وف ًق ــا للوائ ــح التس ــوية ف ــي بورص ــة قط ــر.
 4-3التــزم الوســيط باالحتفــاظ بســجالت دقيقــة لجميــع عمليــات التــداول التــي تُنفــذ نيابــة عــن
العميــل بنــا ًء علــى أوامــره.
 5-3يجـــوز للوســـيط ،بمبـــادرة منـــه أو بنـــا ًء علـــى طلـــب العميـــل مـــن وقـــت آلخـــر ،تقديـــم
معلوم ــات تجاري ــة أو توصي ــات بش ــأن أي أوراق مالي ــة ،س ــواء ش ــفه ًيا أو كتاب ًي ــا .وال تعتب ــر
هك ــذا معلوم ــات أو توصي ــات بمثاب ــة ضم ــان ألي أداء أو عائ ــد متوق ــع ل ــأوراق المالي ــة ،وأي
ت ــداول يت ــم تنفي ــذه بموج ــب ذل ــك يك ــون عل ــى مس ــؤولية العمي ــل وح ــده .وال يتحم ــل
الوس ــيط أي مس ــؤولية ع ــن أي خس ــائر أو أض ــرار ناش ــئة ع ــن ذل ــك.

3-2 When receiving orders from the Client to execute any Trades, the Broker
shall endeavour to execute the order(s) as soon as possible, taking into
consideration the prevailing market conditions.
3-3 The Broker shall not take any action to execute the Client’s order to purchase
any Securities unless the Client has sufficient funds in the Client’s funding
account or the Client agrees to settle his/her obligations as per the settlement Regulations of QE.
3-4 The Broker shall keep accurate records of all Trades executed on behalf of
the Client as per his/her orders.
3-5 The Broker, on its own initiative or at the Client’s request from time to time,
may provide commercial information or recommendations about any Securities, either verbally or in writing. Such information or recommendations
shall not be deemed to guarantee any expected performance of or return
on any Securities, and any Trade executed based thereon shall be at the
sole risk of the Client. The Broker shall not bear any liability for any losses or
damages resulting therefrom.
3-6 The Broker shall only be responsible for errors or actions which are due to
the Broker’s gross negligence or fraud. The Broker shall not be liable for any
losses or damages whether direct or indirect resulting from any delay, or
inaccurate transmission of orders, instructions, or other information due
to the malfunctioning of communication systems. The Broker shall not in
anyway be responsible for any acts of QFMA, QE or any other third party.
3-7 The Broker shall not be liable for losses of the Client’s Securities resulting
directly or indirectly from bankruptcy or placement under custody or liquidation of any clearing broker or any third party.
3-8 The Broker undertakes to notify the Client in writing whenever possible or
by fax, telephone, email or SMS or any other means regarding every Trade
executed on behalf of the Client.

 6-3تقتص ــر مس ــؤولية الوس ــيط عل ــى األخط ــاء أو التصرف ــات الناش ــئة ع ــن اإلهم ــال الجس ــيم
أو االحتي ــال م ــن قب ــل الوس ــيط .ول ــن يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن أي خس ــائر أو أض ــرار
أو تعويض ــات ،س ــواء كان ــت مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة ،تنش ــأ ع ــن أي تأخي ــر أو نق ــل غي ــر
دقي ــق لألوام ــر أو التعليم ــات أو غيره ــا م ــن المعلوم ــات بس ــبب تعط ــل أنظم ــة االتص ــال.
ول ــن يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال ع ــن أي تصرف ــات أو قواني ــن تص ــدر
ع ــن هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة أو بورص ــة قط ــر أو أي ط ــرف ثال ــث.
 7-3ال يتحم ــل الوس ــيط المس ــؤولية ع ــن أي ــة خس ــائر ل ــأوراق المالي ــة الخاص ــة بالعمي ــل تنش ــأ
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن إفــاس أي وســيط مقاصــة أو أي طــرف ثالــث أو وضعــه
تح ــت الحراس ــة أو التصفي ــة.
 8-3تعه ــد الوس ــيط بإخط ــار العمي ــل ب ــأي عملي ــة ت ــداول يت ــم تنفيذه ــا نياب ــة ع ــن العمي ــل
كتاب ًيـــا كلمـــا أمكـــن ذلـــك أو عـــن طريـــق الفاكـــس أو الهاتـــف أو البريـــد اإللكترونـــي أو
الرس ــائل النصي ــة القصي ــرة أو أي وس ــيلة أخ ــرى بخص ــوص كل عملي ــات الت ــداول الت ــي تنف ــذ
نياب ــة ع ــن العمي ــل.
3-9 The Broker has the right to verify the availability of funds in the Client’s
 9-3يح ــق للوس ــيط التحق ــق م ــن توف ــر أرص ــدة ف ــي حس ــاب التموي ــل الخ ــاص بالعمي ــل قب ــل
تنفي ــذ األوام ــر الص ــادرة م ــن العمي ــل .ويج ــوز للوس ــيط رف ــض تنفي ــذ أي عملي ــة ت ــداول funding account, prior to executing orders issued by the Client. The Broker
may refuse to carry out any Trade due to the non-availability of sufficient
لع ــدم توف ــر أرص ــدة كافي ــة ف ــي حس ــاب التموي ــل م ــا ل ــم ي ــزود العمي ــل الوس ــيط بمبل ــغ
نق ــدي يكف ــي لتنفي ــذ األوام ــر .ويتحم ــل العمي ــل وح ــده مس ــؤولية ضم ــان تواف ــر األرص ــدة funds in the funding account unless the Client provides the Broker with cash
فــي حســاب تمويــل العميــل ويحــق للوســيط رفــض تنفيــذ تعليمــات العميــل بســبب عــدم sufficient to execute the orders. It is the Client’s sole responsibility to ensure
that there are available funds in the Client’s funding account and the Client’s
كفاي ــة األرص ــدة.
order may be rejected by the Broker on account of insufficient funds.
3-10 The Broker, in its sole discretion, may refuse to act on any instructions
 10-3يجــوز للوســيط ،حســب تقديــره المطلــق ،أن يرفــض التصــرف بنــا ًء علــى أي تعليمــات مــا لــم
unless such instructions have been received by it in the form of written
يس ــتلم تل ــك التعليم ــات ف ــي ش ــكل تأكي ــد كتاب ــي ُمو َق ــع م ــن العمي ــل أو ممثل ــه المف ــوض
confirmation signed by the Client or its authorized representative.
بالتوقيــع.
 11-3الت ــزم الوس ــيط ب ــأن ي ــزود العمي ــل بكش ــوف حس ــاب ش ــهرية ونص ــف س ــنوية ع ــن جمي ــع 3-11 The Broker shall provide to the Client monthly and semiannual statements of
all Trades executed by it on behalf of the Client.
عملي ــات الت ــداول الت ــي ينفذه ــا نياب ــة ع ــن العمي ــل.
3-12 The Broker may deduct any amounts due to it, the QE and /or QFMA from
 12-3يج ــوز للوس ــيط خص ــم أي مبال ــغ مس ــتحقة ل ــه أو لبورص ــة قط ــر أو هيئ ــة قط ــر لألس ــواق
المالي ــة م ــن المعام ــات اليومي ــة لبي ــع وش ــراء األوراق المالي ــة ،بغي ــة تس ــوية أي التزام ــات daily Securities sale and purchase transactions, for the settlement of any of
the Client’s obligations under the Securities Account.
مس ــتحقة عل ــى العمي ــل بموج ــب حس ــاب األوراق المالي ــة.
 13-3تعه ــد الوس ــيط ب ــأن يق ــدم للعمي ــل أي معلوم ــات يحص ــل عليه ــا م ــن البورص ــة؛ بي ــد أن 3-13 The Broker undertakes to provide any information obtained from QE to the
الوس ــيط ال يضم ــن صح ــة أو اكتم ــال أو حداث ــة ه ــذه المعلوم ــات وأي اس ــتخدام له ــا يك ــون Client; however, the Broker shall not guarantee the correctness, complete-
ness or newness of such information and any use thereof shall be at the
عل ــى مس ــؤولية العمي ــل الخاص ــة.
Client’s own risk.
3-14 The Broker shall have a lien over the funds and the Securities in the Secu 14-3يك ــون للوس ــيط الح ــق ف ــي الحج ــز عل ــى األرص ــدة واألوراق المالي ــة ف ــي حس ــاب األوراق
rities Account for so long as there exists any liability from the Client to the
المالي ــة طالم ــا هن ــاك أي مس ــؤولية أو الت ــزام م ــن العمي ــل تج ــاه الوس ــيط.
Broker.

 15-3لــن يكــون الوســيط مســؤو ًال عــن أي أوامــر يصدرهــا العميــل عبــر أي قنــاة أخــرى كالبوابــات
اإللكترونيــة أو الجــوال أو أي قنــوات أخــرى مماثلــة مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.
 -4االلتزامات المشتركة
 1-4اتف ــق العمي ــل والوس ــيط عل ــى أن أي م ــن األفع ــال اآلتي ــة ستش ــكل دليـ ـ ًا قاط ًع ــا يح ــق
للوس ــيط بموجب ــه تنفي ــذ معامل ــة الت ــداول نياب ــة ع ــن العمي ــل.
(أ) توقيع العميل على أمر التداول ذي الصلة.
(ب) أي محادثــة هاتفيــة مســجلة بيــن الوســيط والعميــل يصــدر خاللهــا العميــل أمــره الشــفهي
إلــى الوســيط.
(ت) ص ــدور أم ــر كتاب ــي م ــن العمي ــل ت ــم اس ــتالمه م ــن قب ــل الوس ــيط عب ــر الفاك ــس أو البري ــد
االلكترون ــي إذا اتف ــق الطرف ــان عل ــى اس ــتخدام الفاك ــس أو البري ــد لغ ــرض إرس ــال ه ــذه
المراس ــات.
(ث) ص ــدور أم ــر مباش ــر م ــن العمي ــل عب ــر قن ــوات اإلنترن ــت أو الكمبيوت ــر الش ــخصي أو الهات ــف
الج ــوال أو أي قن ــوات أخ ــرى ت ــم من ــح العمي ــل ح ــق الوص ــول إليه ــا م ــن قب ــل الوس ــيط.
 2-4جمي ــع اإلش ــعارات واإلخط ــارات والمراس ــات الت ــي يرس ــلها الوس ــيط إل ــى العمي ــل تعتب ــر
قــد اســتلمت شــخص ًيا مــن العميــل بمجــرد إرســالها .وتعتبــر أي أوامــر ومراســات يرســلها
العمي ــل إل ــى الوس ــيط صالح ــة عندم ــا يتس ــلمها الوس ــيط فعل ًي ــا.
 3-4ترس ــل جمي ــع المراس ــات واالتص ــاالت واإلش ــعارات إل ــى العن ــوان أو رق ــم الهات ــف أو
رق ــم الفاك ــس أو عن ــوان البري ــد اإللكترون ــي (حس ــب ظ ــروف الح ــال) المح ــدد ف ــي نم ــوذج
فت ــح الحس ــاب أو إل ــى تفاصي ــل االتص ــال األخ ــرى الت ــي يبلغه ــا العمي ــل م ــن وق ــت إل ــى آخ ــر
للوس ــيط كتاب ًي ــا.
 4-4يجوز إغالق حساب األوراق المالية في الحاالت التالية:
(أ) بدون سبب بموجب إخطار كتابي مدته  10أيام يوجه للوسيط.
(ب) فور انتهاك العميل ألي من هذه الشروط واألحكام.
 5-4عنــد اإلنهــاء ،يجــوز للوســيط إغــاق حســاب األوراق الماليــة واالحتفــاظ بجميــع المســتندات
المقدم ــة وف ًق ــا للقواني ــن المعم ــول به ــا .ويج ــب أال يؤث ــر إغ ــاق حس ــاب األوراق المالي ــة
س ــلب ًيا عل ــى ق ــدرة الوس ــيط عل ــى تنفي ــذ جمي ــع المعام ــات العالق ــة أو المعلق ــة نياب ــة ع ــن
العمي ــل .وال يج ــوز للوس ــيط الدخ ــول ف ــي أي معام ــات جدي ــدة نياب ــة ع ــن العمي ــل اعتب ــا ًرا
م ــن تاري ــخ إغ ــاق حس ــاب األوراق المالي ــة.
 6-4مــن المعلــوم للعميــل والوســيط أنــه فــي حــال أصبــح أي نــص مــن هــذه الشــروط واألحــكام
غي ــر قانون ــي أو باط ــل أو غي ــر قاب ــل للتنفي ــذ بموج ــب أي قواني ــن معم ــول به ــا ،ف ــإن أي
إج ــراء م ــن ه ــذا القبي ــل ل ــن يؤث ــر س ــل ًبا عل ــى قانوني ــة أو صح ــة أو نف ــاذ بقي ــة الش ــروط
واألح ــكام.
 7-4اتف ــق العمي ــل والوس ــيط عل ــى أن العمي ــل س ــيعتبر ق ــد قب ــل ب ــا رجع ــة وب ــدون قي ــد
أو ش ــرط أي تعدي ــل أو إضاف ــة عل ــى أي بن ــد أو حك ــم ف ــي ه ــذه الش ــروط واألح ــكام إذا
تق ــرر ذل ــك م ــن قب ــل هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة أو بورص ــة قط ــر أو خ ــاف ذل ــك وف ًق ــا
لمقتضي ــات القان ــون المعم ــول ب ــه.
 -5خدمات الوساطة الهاتفية
 1-5توفير الخدمة
(أ) يلت ــزم الوس ــيط بب ــذل قص ــارى جه ــده لتوفي ــر خدم ــة الوس ــاطة الهاتفي ــة (الخدم ــة الهاتفي ــة)،
غي ــر أن متطلب ــات الصيان ــة الروتيني ــة والطل ــب الزائ ــدة عل ــى النظ ــام واألس ــباب الخارج ــة ع ــن
س ــيطرة الوس ــيط ق ــد تتس ــبب ف ــي ح ــدوث اضطراب ــات ف ــي توف ــر ه ــذه الخدم ــة.
(ب) يح ــق للوس ــيط تعلي ــق الخدم ــة الهاتفي ــة أو أي تس ــهيل مت ــاح بموجبه ــا دون إش ــعار حي ــث
يك ــون ذل ــك ضرور ًي ــا أو مستحس ـنًا.

3-15 The Broker shall not be responsible for orders placed by the Client through
any other channel which includes online portals, mobile portals and/or any
other such channels unless the parties agree otherwise.
4 - Joint Obligations
4-1 The Client and the Broker each agree that any of the following shall be sufficient evidence for the Broker to execute a Trade on behalf of the Client:
;(a) Client’s signature on the relevant Trade order
(b) recorded telephonic conversation between the Broker and the Client during
;which the Client issues his/her verbal order to the Broker
(c) Client’s written order, received by the Broker through fax or by email if the
parties have agreed to use email and fax for the purpose of such communications; or
(d) Client’s direct orders through online, desktop, mobile or any other channel for
which the Client has been provided access by the Broker.
4-2 All notices and correspondence sent by the Broker to the Client shall be
deemed received personally by the Client at the time of dispatch. Any orders
and correspondence sent by the Client to the Broker shall be considered
valid when actually received by the Broker.
4-3 All correspondence, communications and notices shall be sent to the
address, phone number, fax number or email address (as the case maybe) as
indicated in the Account Opening Form or to such other contact particulars
as the Client may from time to time notify the Broker in writing.
4-4 The Securities Account may be closed in the following circumstances:
(a) Without cause by giving the Broker 10 days’ written notice; or
(b) Immediately upon a breach of any of these Terms and Conditions by the
Client.
4-5 Upon termination, the Broker may close the Securities Account and keep all
submitted documents in accordance with Applicable Laws. Closure of the
Securities Account shall not adversely affect the Broker’s ability to execute all
outstanding or pending transactions on behalf of the Client. The Broker shall
not enter into any new transactions on behalf of the Client as of the closing
date of the Securities Account.
4-6 It is understood by the Client and the Broker that in the event any provision
of these Terms and Conditions is or becomes illegal, invalid or unenforceable
as per any Applicable Law, any such action shall not adversely affect the
legality, validity or enforceability of the remaining provisions of these Terms
and Conditions
4-7 The Client and the Broker agree that the Client shall be deemed to unconditionally approve any amendment or addition to any clause or provision of
these Terms and Conditions if so required by the QFMA, QE or otherwise as
required by Applicable Law.
5 - Telephone Brokerage Service
5-1 Availability
(a) The Broker will, on a best effort basis, make available its Telephone Brokerage
Service (Telephone Service); however, routine maintenance requirements,
excess demands on the system and reasons beyond the Broker’s control may
cause disruptions in availability of this service.
(b) The Broker may suspend the Telephone Service or any facility available thereunder without notice where it is necessary or advisable to do so.

(ت) يح ــق للوس ــيط أن يق ــوم ف ــي أي وق ــت بتغيي ــر أو تعدي ــل أو اس ــتبدال أي إج ــراء أو نظ ــام
أو خدم ــة للحف ــاظ عل ــى مس ــتوى معي ــن م ــن التش ــفير واألم ــان والس ــرية للخدم ــة الهاتفي ــة.
(ث) يجــب علــى الوســيط إبــاغ العميــل بتعطــل الخدمــة لفتــرة طويلــة أو اإلنهــاء غيــر المتوقــع
الضــروري للخدمــة الهاتفيــة.
 2-5الوصول
(أ) للوص ــول إل ــى الخدم ــة الهاتفي ــة ،يج ــب عل ــى العمي ــل إدخ ــال رق ــم س ــري (“الرق ــم الس ــري”)
ال ــذي أعط ــاه ل ــه الوس ــيط.
(ب) بع ــد  3إدخ ــاالت متتالي ــة غي ــر صحيح ــة للرق ــم الس ــري ،س ــيتم تعلي ــق حس ــاب الخدم ــة
الهاتفي ــة للعمي ــل ومطالب ــة العمي ــل باالتص ــال بالوس ــيط لتأكي ــد هوي ــة العمي ــل وإع ــادة
تنش ــيط حس ــاب الخدم ــة الهاتفي ــة الخ ــاص بالعمي ــل.
 3-5التعليمات
(أ) التعليم ــات ال ــواردة م ــن العمي ــل تُعتب ــر ق ــد أرس ــلت بش ــكل صحي ــح ومقص ــود وفعل ــي م ــن
قب ــل العمي ــل أو نياب ــة عن ــه م ــا ل ــم يثب ــت عك ــس ذل ــك.
(ب) يف ــوض العمي ــل الوس ــيط بالتص ــرف بموج ــب كاف ــة التعليم ــات ال ــواردة م ــن العمي ــل م ــن
خ ــال الخدم ــة الهاتفي ــة ،ويقب ــل بش ــكل نهائ ــي وغي ــر مش ــروط بالتقي ــد بكاف ــة ه ــذه
التعليمـــات.
(ت) العميــل هــو المســؤول عــن التأكــد مــن أن جميــع التفاصيــل المتعلقــة بحســاب المســتفيد
فــي تعليمــات المعاملــة قــد تــم إدخالهــا بشــكل صحيــح .والوســيط غيــر ملــزم بالتحقــق مــن
هــذه التفاصيــل وال يتحمــل مســؤولية تحويــل أي أرصــدة إلــى مســتفيد غيــر صحيــح.
دليـــا قاط ًعـــا علـــى صحـــة صـــدور هـــذه
(ث) تكـــون ســـجالت الوســـيط بشـــأن أي تعليمـــات ً
التعليمـــات وإلزاميتهـــا للعميـــل.
 4-5تنفيذ التعليمات
(أ) بالنس ــبة لتعليم ــات المعام ــات ،يخص ــم الوس ــيط م ــن حس ــاب التموي ــل قيم ــة أي معامل ــة
باإلضاف ــة إل ــى الرس ــوم والتكالي ــف المق ــررة عليه ــا.
(ب) ال يجوز إلغاء التعليمات دون موافقة الوسيط.
(ت) ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن ( )1ع ــدم الق ــدرة عل ــى إلغ ــاء التعليم ــات الص ــادرة عب ــر
الخدم ــة الهاتفي ــة؛ أو ( )2قب ــول تعليم ــات مش ــروطة أو تتطل ــب م ــن الوس ــيط أن يق ــوم
بســداد مبلــغ لطــرف ثالــث فــي تاريــخ ســابق (أو الحــق) للتاريــخ الــذي يقــرره الوســيط وف ًقــا
لس ــير العم ــل الع ــادي.
(ث) يج ــوز للوس ــيط ،وف ًق ــا لتقدي ــره المطل ــق ،رف ــض التفوي ــض بتنفي ــذ التعليم ــات إذا كان ل ــدى
الوس ــيط س ــبب لالعتق ــاد ب ــأن التعليم ــات غي ــر قانوني ــة أو احتيالي ــة.
(ج) الوس ــيط غي ــر مل ــزم بإص ــدار أو تقدي ــم أي إش ــعار أو إق ــرار مكت ــوب بخص ــوص أي تعليم ــات
معامل ــة ص ــادرة عب ــر الخدم ــة الهاتفي ــة.
(ح) يج ــب تس ــجيل المعام ــات المنف ــذة ف ــي كش ــف حس ــاب يص ــدره الوس ــيط بش ــكل دوري أو
الــذي يتــم توفيــره للعميــل بنــاء علــى طلبــه.
 5-5التزامات العميل
(أ) يلت ــزم العمي ــل ف ــي جمي ــع األوق ــات بالحف ــاظ عل ــى س ــرية أي معلوم ــات تنق ــل إلي ــه عب ــر
الخدم ــة الهاتفي ــة.
(ب) بالنس ــبة لتعليم ــات المعام ــات ،يج ــب عل ــى العمي ــل التأك ــد م ــن وج ــود أرص ــدة كافي ــة ف ــي
حس ــاب التموي ــل لتمكي ــن الوس ــيط م ــن تفوي ــض التعليم ــات وتنفيذه ــا .إذا كان حس ــاب
التموي ــل ذي الصل ــة مكش ــوفًا ألي س ــبب م ــن األس ــباب ،فل ــن يت ــم تنفي ــذ التعليم ــات
وس ــيكون العمي ــل مس ــؤو ًال ع ــن تحم ــل أي رس ــوم عرضي ــة.
 6-5حقوق الوسيط
يحتفظ الوسيط بحقه في تعيين أي وكالة لتوفير الخدمة الهاتفية والدخول إليها.
 7-5اإلجراءات األمنية

(c) The Broker may at any time alter, amend or replace any procedure, system, or
service to maintain a particular level of encryption, security and confidentiality of the Telephone Service.
(d) The Broker shall inform the Client of prolonged inaccessibility to, or unforeseeable but necessary termination of, the Telephone Service.
5-2 Access
(a) To access the Telephone Service, the Client must enter a secret number (the
“Secret Number”) as provided by the Broker.
(b) After 3 successive incorrect entries of the Secret Number, the Client’s Telephone Service account will be suspended, requiring the Client to contact the
Broker to confirm the Client’s identity and reactivate the Client’s Telephone
Service account.
5-3 Instructions
(a) Instructions from the Client shall, unless proven otherwise, be deemed to be
validly, knowingly and genuinely sent by or on behalf of the Client.
(b) The Client authorizes the Broker to act on all instructions from the Client
through the Telephone Service, and irrevocably and unconditionally accepts
as binding all such instructions.
(c) It is the Client’s responsibility to ensure that all details relating to the beneficiary account in a transaction instruction are input correctly. The Broker is
under no obligation to verify these details and cannot be held liable for any
funds transferred to an incorrect beneficiary.
(d) The Broker’s records of any instruction shall be conclusive evidence of such
instructions and binding on the Client.
5-4 Execution of Instructions
(a) For transaction instructions, the Broker will debit the funding account with
any transaction amount together with the applicable fees and charges.
(b) Instructions cannot be reversed without the Broker’s approval.
(c) The Broker will not be responsible for (i) inability to reverse an instruction
issued through the Telephone Service; or (ii) accepting an instruction which
is conditional or which requires the Broker to make payment to a third party
earlier (or later) than the time the Broker requires according to normal
practice.
(d) The Broker may, at its sole discretion, refuse to authorise an Instruction if the
Broker has reason to believe the instruction is illegal or fraudulent.
(e) No written advice or confirmation will be made or issued by the Broker for any
transaction instruction issued through the Telephone Service.
(g) Executed transactions shall be recorded in a statement of account issued by
the Broker periodically or as provided to the Client upon request.
5-5 Client’s Obligations
(a) The Client must keep any information conveyed over the Telephone Service
confidential at all times.
(b) For transaction instructions, the Client must ensure that there are sufficient
funds in the funding account for the Broker to authorise and execute an
instruction. If for any reason the relevant funding account is overdrawn,
the instruction will not be executed and the Client shall be liable for any
incidental charges.
5-6 Broker’s Rights
The Broker reserves the right to appoint any agency to provide availability of
and accessibility to the Telephone Service.
5-7 Security Measures

(أ) يج ــب عل ــى العمي ــل ف ــي جمي ــع األوق ــات الحف ــاظ عل ــى س ــرية وس ــامة جمي ــع معلوم ــات
الحس ــاب ومعلوم ــات الخدم ــة الهاتفي ــة وأي معلوم ــات عرضي ــة ،كم ــا يج ــب علي ــه اتخ ــاذ أي
خط ــوات مطلوب ــة لمن ــع الوص ــول غي ــر المص ــرح ب ــه إل ــى ه ــذه المعلوم ــات واس ــتخدامها .وال
يج ــوز للعمي ــل إفش ــاء معلوم ــات الحس ــاب أو الخدم ــة الهاتفي ــة ألي ط ــرف ثال ــث ،بم ــا ف ــي
ذل ــك الوس ــيط.
(ب) يجــب علــى العميــل االمتثــال ألي تدابيــر أمنيــة إضافيــة قــد يبلغــه بهــا الوســيط مــن وقــت
آلخــر.
 8-5المسؤولية والتعويض
(أ) ال يج ــوز اس ــتخدام الرق ــم الس ــري إال م ــن المس ــتخدم المص ــرح ل ــه بذل ــك فق ــط ويج ــب ع ــدم
الكش ــف عن ــه ألي ط ــرف ثال ــث ويك ــون العمي ــل مس ــؤو ًال ع ــن أي تكالي ــف أو خس ــائر أو
مصاري ــف ناتج ــة يتكبده ــا العمي ــل والوس ــيط بس ــبب ع ــدم االلت ــزام بذل ــك.
(ب) يقب ــل العمي ــل بش ــكل نهائ ــي ودون قي ــد أو ش ــرط بتحم ــل المس ــؤولية ع ــن أي وجمي ــع
التعليم ــات الص ــادرة عن ــه أو نياب ــة عن ــه عب ــر الخدم ــة الهاتفي ــة ويواف ــق عل ــى إب ــراء ذم ــة
الوس ــيط وتعويض ــه ع ــن أي خس ــارة أو تكلف ــة أو ض ــرر أو مصاري ــف أو مس ــؤولية أو إج ــراءات
قـــد يتكبدهـــا الوســـيط نتيجـــة تصـــرف الوســـيط أو تأخـــره فـــي التصـــرف أو امتناعـــه عـــن
التص ــرف بن ــا ًء عل ــى ه ــذه التعليم ــات.
(ت) يتحمـــل العميـــل المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي تعليمـــات تُعطـــى للوســـيط ولـــن يكـــون
الوس ــيط مس ــؤو ًال ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال ع ــن أي تعليم ــات غي ــر مص ــرح به ــا أو احتيالي ــة
أو خاطئ ــة.
(ث) يلت ــزم العمي ــل بتعوي ــض الوس ــيط وموظفي ــه ووكالءه وممثلي ــه ومندوبي ــه تعوي ًض ــا كام ـ ًا
ع ــن جمي ــع اإلج ــراءات والمطالب ــات والدع ــاوي والمطال ــب والخس ــائر واألض ــرار والتكالي ــف
والمصروفــات والنفقــات والرســوم والضرائــب والعقوبــات والغرامــات والتكاليــف القانونيــة
وأي التزام ــات أخ ــرى أ ًي ــا كان ــت طبيعته ــا يتكبده ــا الوس ــيط أو يتحمله ــا بس ــبب وص ــول
العمي ــل أو ممثل ــه المعتم ــد إل ــى الخدم ــة الهاتفي ــة.
 9-5انتفاء مسؤولية الوسيط
(أ) ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن أي خس ــائر ناجم ــة ع ــن اس ــتخدام الرق ــم الس ــري م ــن قب ــل
أش ــخاص غي ــر مص ــرح له ــم.
(ب) ال يكــون الوســيط مســؤو ًال إذا كان العميــل غيــر قــادر علــى الوصــول إلــى و  /أو اســتعمال
الخدم ــة الهاتفي ــة أو أي خدم ــة مقدم ــة بموجبه ــا ألس ــباب خارج ــة ع ــن إرادت ــه ،بم ــا ف ــي
ذل ــك  -عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر  -أي انقطاع/تعط ــل ف ــي نظ ــم جه ــاز الكمبيوت ــر أو
االتص ــاالت أو الطاق ــة الكهربائي ــة أو األنظم ــة التقني ــة أو الش ــبكة.
(ت) ال يكــون الوســيط مســؤو ًال عــن أي معلومــات غيــر صحيحــة تــم إدخالهــا مــن قبــل العميــل
أو عــن أي عواقــب ماليــة أو غيــر ماليــة مترتبــة علــى ذلــك.
(ث) ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن أي تكالي ــف أو خس ــائر أو أض ــرار أو تعويض ــات م ــن أي ن ــوع
يتكبده ــا العمي ــل ألي م ــن األس ــباب اآلتي ــة:
 .1إتاحة الخدمة الهاتفية.
 .2التصرف بنا ًء على تعليمات مقدمة بشكل صحيح من العميل.
 .3عدم التصرف بموجب أي تعليمات ألي سبب يقع خارج سيطرة الوسيط.
 .4عدم توفر الخدمة الهاتفية كل ًيا أو جزئ ًيا ألي سبب من األسباب.
 .5تأخ ــر التفوي ــض وتنفي ــذ التعليم ــات أو ع ــدم التص ــرف بموجبه ــا ألس ــباب خارج ــة ع ــن س ــيطرة
الوس ــيط.
 .6التحوي ــل أو الس ــداد الجزئ ــي أو الناق ــص أو المتأخ ــر أو الفاش ــل ألي فواتي ــر إل ــى أي مس ــتفيد
معي ــن ألس ــباب خارج ــة ع ــن س ــيطرة الوس ــيط.
 .7وص ــول ط ــرف ثال ــث لمعلوم ــات تتعل ــق بحس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل (إال إذا
كان ه ــذا الوص ــول ناج ًم ــا ع ــن اإلهم ــال الجس ــيم أو التقصي ــر المتعم ــد م ــن جان ــب الوس ــيط،
وف ــي ه ــذه الحال ــة يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال فق ــط ع ــن أي خس ــائر أو أض ــرار أو تعويض ــات
مباش ــرة تلح ــق بالعمي ــل ويتوق ــع حدوثه ــا ف ــي س ــياق المس ــار الع ــادي لألح ــداث الناجم ــة
ع ــن الظ ــروف المعني ــة).

(a) The Client must keep all account information, Telephone Service information
and any incidental information secure and confidential at all times, and
take any steps required to prevent unauthorised access to and use of such
information. The Client must not disclose account or Telephone Service
information to any third party, including the Broker.
(b) The Client must comply with any additional security measures as may be
notified by the Broker from time to time.
5-8 Liability and Indemnity
(a) The Secret Number is to be used by the authorised user only and should not
be disclosed to any third party and the Client shall be liable for any resulting
costs, losses or expenses incurred by the Client and the Broker due to such
disclosure.
(b) The Client irrevocably and unconditionally accepts responsibility and liability
for any and all Instructions issued by him/her or on his/her behalf through
the Telephone Service and agrees to hold harmless and indemnify the Broker
against any loss, cost, damage, expense, liability or proceedings which the
Broker may incur or suffer as a result of the Broker acting upon, delaying to
act upon, or refraining from acting upon such instructions.
(c) The Client is fully responsible for any instructions given to the Broker and the
Broker will not be liable in any manner for any unauthorised, fraudulent, or
erroneous instruction.
(d) The Client will indemnify the Broker, its employees, agents, representatives
and nominees on a full indemnity basis from and against all actions, claims,
proceedings, demands, losses, damages, costs, expenses, charges, taxes,
penalties and legal costs and any other liabilities of whatsoever nature which
the Broker may incur or suffer by reason of Client’s or his her authorised
representative’s accessing the Telephone Service.
5-9 Broker’s Excluded Liability
(a) The Broker will not be liable for any losses due to the Secret Number being
used by unauthorised persons.
(b) The Broker will not be responsible if the Client is unable to gain access to and/
or use the Telephone Service or any services therein due to reasons beyond
its control, including without limitation, any computer, telecommunication,
electrical, technical or network failure/malfunction.
(c) The Broker shall not be liable for any incorrect information input by the Client,
or for the consequences, financial and otherwise, of any incorrect information input.
(d) The Broker will not be liable for any costs, losses or damages of whatsoever
nature, incurred by the Client as a result of:
;1. Making the Telephone Service available
;2. Acting on an instruction validly submitted by the Client
;3. Failure to act upon an instruction for any reason beyond the Broker’s control
;4. The Telephone Service being totally or partially unavailable for any reason
5. Authorisation and execution of instructions being delayed or not acted upon
;due to reasons beyond the Broker’s control
6. Partial, incomplete, late or failed transfer or bill payment to any nominated
;payee due to reasons beyond the Broker’s control
7. Access by a third party to information concerning the Client’s Securities
Account (except where such access is obtained due to gross negligence or
willful default of the Broker and in such cases the Broker will only be liable for
direct loss or damage to the Client which in the ordinary course of events might
reasonably be expected to result from circumstances in question); or

 .8أي تغيي ــر أو تعدي ــل أو إضاف ــة أو ح ــذف يت ــم عل ــى ه ــذه الش ــروط واألح ــكام أو الخدم ــات أو
أنظم ــة التش ــغيل أو الخدم ــة الهاتفي ــة.
(ج) كاف ــة المعلوم ــات المقدم ــة م ــن قب ــل الوس ــيط ،مث ــل معلوم ــات الحس ــاب ومعلوم ــات
األوراق الماليـــة ،تعتبـــر صحيحـــة ودقيقـــة ومعتمـــدة عنـــد تقديمهـــا ،غيـــر أن الوســـيط ال
يضم ــن صالحي ــة وصح ــة ه ــذه المعلوم ــات.
(ح) ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن اعتم ــاد العمي ــل عل ــى أي معلوم ــات مقدم ــة عب ــر الخدم ــة
الهاتفي ــة ،ويك ــون اعتم ــاد العمي ــل عل ــى أي معلوم ــات م ــن ه ــذا القبي ــل عل ــى مس ــؤوليته
الخاص ــة.
 10-5اإلنهاء
(أ) يج ــوز للعمي ــل التوق ــف ع ــن اس ــتخدام الخدم ــة الهاتفي ــة ف ــي أي وق ــت بموج ــب إخط ــار
مكتـــوب يوجهـــه للوســـيط.
(ب) يجوز للوسيط تقييد أو إنهاء الخدمة الهاتفية.
(ت) إنهـــاء عالقـــة الحســـاب ســـيؤدي إلـــى اإلنهـــاء الفـــوري والتلقائـــي للخدمـــة الهاتفيـــة
المرتبطـــة بحســـاب األوراق الماليـــة.
(ث) يجوز للوسيط إنهاء الخدمة الهاتفية في األحوال التالية:
 .1عدم التزام العميل بهذه الشروط واألحكام.
 .2تخل ــف العمي ــل ع ــن س ــداد أي دفع ــة مس ــتحقة بموج ــب حس ــاب األوراق المالي ــة وه ــذه
الش ــروط واألح ــكام.
 .3تورط العميل في أي نشاط غير قانوني.
 .4إدانة العميل بأي جريمة بموجب قوانين دولة قطر.
 .5رفع دعوى إلعالن إفالسه
(ج) يجــب أال يؤثــر إنهــاء الخدمــة الهاتفيــة علــى حقــوق والتزامــات العميــل المترتبــة لــه أو عليــه
قبــل اإلنهــاء.
 11-5أحكام متنوعة
(أ) يجب استخدام الخدمة الهاتفية بحسن نية ووفقًا لهذه الشروط واألحكام.
(ب) يج ــب ع ــدم إس ــاءة اس ــتخدام الخدم ــة الهاتفي ــة وال ينبغ ــي اس ــتخدامها الرت ــكاب أي ن ــوع
م ــن األفع ــال االحتيالي ــة أو األفع ــال غي ــر المش ــروعة.
(ت) يحتفظ الوسيط بالحق في تعديل أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالخدمة الهاتفية.
 -6خدمات الوساطة عبر الرسائل النصية القصيرة
 1-6توفير الخدمة
(أ) يلتــزم الوســيط ببــذل قصــارى جهــده لتوفيــر خدمــة الوســاطة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة
(خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة)؛ غي ــر أن متطلب ــات الصيان ــة الروتيني ــة والطل ــب الزائ ــدة عل ــى
الخدم ــة واألس ــباب الخارج ــة ع ــن س ــيطرة الوس ــيط ق ــد تتس ــبب ف ــي ح ــدوث اضطراب ــات
ف ــي توف ــر خدم ــة الوس ــاطة عب ــر الرس ــائل النصي ــة القصي ــرة.
(ب) يح ــق للوس ــيط تعلي ــق أي خدم ــة رس ــائل قصي ــرة غي ــر إلزامي ــة دون إش ــعار حي ــث يك ــون
ذل ــك ضرور ًي ــا أو مستحسـ ـنًا.
(ت) يح ــق للوس ــيط أن يق ــوم ف ــي أي وق ــت بتغيي ــر أو تعدي ــل أو اس ــتبدال أي إج ــراء أو نظ ــام
أو خدم ــة للحف ــاظ عل ــى مس ــتوى معي ــن م ــن التش ــفير واألم ــان والس ــرية لخدم ــة الرس ــائل
النصي ــة القصي ــرة.
(ث) يجــب علــى الوســيط إبــاغ العميــل بتعطــل الخدمــة لفتــرة طويلــة أو اإلنهــاء الضــروري غيــر
المتوقــع لخدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة.
 2-6الوصول لخدمة الوساطة عبر الرسائل النصية القصيرة واستخدامها
(أ) ال يمكــن الوصــول إلــى خدمــة الرســائل القصيــرة إال عبــر الهاتــف الجــوال المســجل مــن جانــب
العميــل فــي نمــوذج فتــح الحســاب.
(ب) م ــا ل ــم يُن ــص صراح ــة عل ــى خ ــاف ذل ــك ،س ــيتم الس ــماح لحس ــاب األوراق المالي ــة الممل ــوك
للعميــل بالوصــول إلــى خدمــة الرســائل القصيــرة .ويجــوز للعميــل أن يقــوم الح ًقــا بتعطيــل
حس ــاب األوراق المالي ــة ووق ــف الدخ ــول عل ــى خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.

8. Any change, alteration, addition or deletion to these Terms and Conditions,
the services, the systems of operation or the Telephone Service.
(e) All Information provided by the Broker, such as account information and securities information is believed to be accurate and reliable when presented,
however the Broker cannot and does not guarantee the validity and correctness of such information.
(f) The Broker shall not be liable for any reliance by the Client on any information
provided through the Telephone Service; the Client relies on any information
at his/her own risk.
5-10 Termination
(a) The Client may cease use of the Telephone Service at any time upon written
notice to the Broker.
(b) The Broker may restrict or terminate the Telephone Service.
(c) Termination of the account relationship will result in immediate and automatic
termination of the Telephone Service linked to the Securities Account.
(d) The Broker may terminate the Telephone Service in the event the Client:
;1. fails to comply with these Terms and Conditions
2. fails to make any payment due in connection with the Securities Account and
;these Terms and Conditions
;3. engages in any illegal activity
;4. is convicted of an offence under the laws of the State of Qatar
5. files for bankruptcy.
(e) Termination of Telephone Service shall not affect the accrued rights and
liabilities of the Client prior to any such termination.
5-11 Miscellaneous
(a) The Telephone Service should be used in good faith and in accordance with
these Terms and Conditions.
(b) The Telephone Service should not be abused and should not be used to
commit any kind of fraud or illegality.
(c) The Broker reserves the right to modify any information provided in respect of
the Telephone Service.
6 - SMS Brokerage Service
6-1 Availability
(a) The Broker will, on a best effort basis, make available the SMS Brokerage
Service (the “SMS Service”); however, routine maintenance requirements,
excess demands on the service and reasons beyond the control of the Broker
may cause disruptions in availability of the SMS Service.
(b) The Broker may suspend any non-mandatory SMS Service without notice
where it is necessary or advisable to do so.
(c) The Broker may at any time alter, amend or replace any procedure, system, or
service to maintain a particular level of encryption, security and confidentiality of the SMS Service.
(d) The Broker shall inform the Client of prolonged inaccessibility to, or unforeseeable but necessary termination of, the SMS Service.
6-2 Access to and Use of the SMS Service
(a) The SMS Service may only be accessed from the mobile phone registered by
the Client in the Account Opening Form.
(b) Unless specifically advised otherwise, the Securities Account held by the
Client will be enabled for access through the SMS Service. The Securities
Account may subsequently be disabled by the Client for access through the
SMS Service.

(ت) يُحظر حظ ًرا تا ًما الدخول واالستعمال غير المصرح بهما لخدمة الرسائل القصيرة.
(ث) لي ــس اله ــدف اس ــتعمال خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة كبدي ــل ألي خدم ــة أخ ــرى يقدمه ــا
الوس ــيط ،ويج ــب عل ــى العمي ــل عل ــى وج ــه الخص ــوص االس ــتمرار ف ــي مراجع ــة كش ــوف
الحس ــاب المرس ــلة ل ــه م ــن قب ــل الوس ــيط م ــن وق ــت آلخ ــر بعناي ــة وانتظ ــام ودق ــة للتأك ــد
م ــن صحته ــا واكتماله ــا وال يج ــوز ل ــه االعتم ــاد فق ــط عل ــى المعلوم ــات المرس ــلة ل ــه عب ــر
خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.
 3-6التعليمات
(أ) التعليمـــات الـــواردة مـــن هاتـــف العميـــل المســـجل تُعتبـــر قـــد أرســـلت بشـــكل صحيـــح
ومقصـــود وفعلـــي مـــن قبـــل العميـــل أو نيابـــة عنـــه ،مـــا لـــم يثبـــت عكـــس ذلـــك.
دليـــا قاط ًعـــا علـــى صحـــة صـــدور هـــذه
(ب) تكـــون ســـجالت الوســـيط بشـــأن أي تعليمـــات ً
التعليمـــات وإلزاميتهـــا للعميـــل.
(ت) ال يمكن إلغاء التعليمات المرسلة عبر خدمة الرسائل القصيرة.
 4-6الردود
(أ) يلتزم الوسيط ببذل قصارى جهده إلرسال الردود على التعليمات.
(ب) معلوم ــات الحس ــاب المرس ــلة للعمي ــل ف ــي أي رد ه ــي معلوم ــات مس ــتخرجة م ــن أنظم ــة
الوس ــيط ف ــي التوقي ــت الفعل ــي وتعتب ــر ه ــذه المعلوم ــات األح ــدث ف ــي وق ــت إصداره ــا
للعمي ــل ف ــي أي رد.
(ت) يلتزم الوسيط بالسعي إلصدار الرد خالل وقت معقول.
(ث) قــد ال يتلقــى العميــل الــرد بســبب عوامــل تؤثــر علــى نمــوذج فتــح الحســاب ،بمــا فــي ذلــك
 علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -البنيــة التحتيــة واالتصــال والطلــب.(ج) يحت ــوي ال ــرد أو ق ــد يحت ــوي عل ــى معلوم ــات الحس ــاب ويف ــوض العمي ــل الوس ــيط بإرس ــال
هــذه المعلومــات عبــر خدمــة الرســائل القصيــرة إلــى الهاتــف الجــوال الخــاص بالعميــل الــذي
يفتــرض فهمــه وإقــراره وقبولــه بالمســؤولية عــن أي مخاطــر كامنــة ينطــوي عليهــا إرســال
تلــك المعلومــات .يجــوز إرســال معلومــات الحســاب فــي الــرد علــى الرغــم مــن عــدم طلبهــا
علــى وجــه التحديــد فــي التعليمــات إذا اعتبــر الوســيط أنهــا ذات صلــة أو ضروريــة.
(ح) يج ــوز للوس ــيط رف ــض إص ــدار رد عل ــى التعليم ــات إذا كان ــت تل ــك التعليم ــات تتطل ــب إص ــدار
إق ــرار مكت ــوب باس ــتالمه.
(خ) إصــدار الــرد قــد ال يتزامــن مــع اســتالم التعليمــات .هنــاك تعليمــات قــد يحتــاج تنفيذهــا إلــى
وقــت أو قــد تتطلــب إصــدار الــرد خــال ســاعات العمــل وال يتــم الــرد فــي ذات اليــوم الــذي
صــدرت فيهــا التعليميــات.
(د) في حالة فشل إرسال أي رد ،فلن يكون الوسيط مسؤو ًال عن إعادة إرساله.
 5-6التزامات العميل
(أ) يتحم ــل العمي ــل كام ــل المس ــؤولية ع ــن س ــامة هاتف ــه الج ــوال وأي تعليم ــات أو ردود
مس ــجلة في ــه.
(ب) يجــب علــى العميــل معرفــة العمليــات واإلجــراءات المطبقــة علــى خدمــة الرســائل القصيــرة،
عل ًمــا بــأن األخطــاء الناجمــة عــن عــدم القيــام بذلــك ســتكون علــى مســؤولية العميــل.
(ت) واف ــق العمي ــل عل ــى أن يق ــوم ،ف ــي كل األوق ــات ،بمعامل ــة حق ــوق الوص ــول أو التوثي ــق
أو أي معلوم ــات أخ ــرى متعلق ــة بخدم ــة الرس ــائل القصي ــرة عل ــى أنه ــا غاي ــة ف ــي الخصوصي ــة
والســرية وال يجــوز لــه نســخ أو تصويــر أو طباعــة أو إعــادة إنتــاج أي ممــا ســبق بــأي شــكل؛
س ــواء كل ًي ــا أو جزئ ًي ــا ،كم ــا الت ــزم بع ــدم الس ــماح ألي ط ــرف ثال ــث بالوص ــول له ــا دون
موافق ــة خطي ــة مس ــبقة م ــن الوس ــيط.
(ث) ال يج ــوز للعمي ــل إرس ــال رس ــائل عب ــر خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة بخص ــوص أي حال ــة م ــن
الح ــاالت اآلتي ــة:

(c) Unauthorized access to and use of the SMS Service is strictly prohibited.
(d) The SMS Service is not intended to be used in lieu of any other service provided by the Broker, and in particular the Client must continue to carefully,
regularly and thoroughly check statements of its Securities Account sent by
the Broker from time to time to ensure correctness and completeness and
must not rely solely on information conveyed through the SMS Service.
6-3 Instructions
(a) Instructions sent from the Client’s registered mobile phone shall, unless
proven otherwise, be deemed to be validly, knowingly and genuinely sent by
or on behalf of the Client.
(b) The Broker’s record of any instruction shall be conclusive evidence of such
instruction and binding on the Client.
(c) Transaction instructions sent through the SMS Service cannot be reversed.
6-4 Responses
(a) The Broker shall use its best efforts to send responses to instructions.
(b) Account information conveyed to the Client in a response is retrieved from
the Broker’s systems in real time and is the most recent and up to date
account information as at the time such information is issued to the Client in
a response.
(c) The Broker will endeavour to issue a response within a reasonable time.
(d) A response may not be received by the Client due to factors affecting the Account Opening Form, including but not limited to infrastructure, connectivity
and demand.
(e) Response shall or may contain account information and the Client authorises
the Broker to send such information through the SMS Service to the Client’s
mobile phone, understanding, acknowledging and accepting liability for
the inherent risks involved in the transfer of such information. Such account
information may be provided in a response though not specifically requested
in an instruction if the Broker shall deem it relevant or necessary.
(f) The Broker may refuse to issue a response to an instruction if such instruction
would require written confirmation of such instruction.
(g) Issuance of a response may not be simultaneous with an instruction being
received. Certain instructions may take time to process or may be required
to be issued during working hours and responses may not be given on the
immediate day an instruction is issued.
(h) Where a response was unsuccessful the Broker shall not be responsible for
retransmitting any such response.
6-5 Client’s Obligations
(a) The Client assumes full responsibility for the security of his/her mobile phone
and any instructions or responses contained therein.
(b) The Client must acquaint himself/herself with the processes and procedures
applicable to the SMS Service and errors resulting from failure to do so shall
be the responsibility of the Client.
(c) The Client agrees to treat the access rights, documentation or any other
information related to the SMS Service strictly private and confidential at all
times and shall not copy or reproduce the above in any form either in whole
or in part or allow access to any other party without the Broker’s prior consent
in writing.
(d) The Client shall not send messages through the SMS Service regarding any of
the following:

( )1المس ــائل غي ــر المغط ــاة حاليــ ًا ب ــأي خدم ــة ضم ــن خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة؛ ( )2اإلب ــاغ
عــن الفقــد أو الســرقة أو أي خــرق لإلجــراءات األمنيــة؛ ( )3إرســال توجيهــات نيابــة عــن أي
طــرف ثالــث؛ ( )4األمــور التــي تعتبــر مســيئة أو تافهــة أو غيــر مالئمــة بــأي شــكل آخــر .وقــد
ت ــؤدي أي رس ــائل م ــن ه ــذا الن ــوع ،وف ًق ــا لتقدي ــر الوس ــيط ،إل ــى س ــحب خدم ــة الرس ــائل
القصي ــرة.
(ج) يج ــب عل ــى العمي ــل إخط ــار الوس ــيط ف ــو ًرا ب ــأي وص ــول أو اس ــتخدام غي ــر مص ــرح ب ــه لخدم ــة
الرســائل القصيــرة أو أي اشــتباه بــأن أي طــرف ثالــث قــد اطلــع علــى أي معلومــات حســاب
س ــرية أو معلوم ــات خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.
(ح) قــد يُطلــب مــن العميــل تزويــد الوســيط ،خــال ثالثــة أيــام عمــل ،بــأي معلومــات وتفاصيــل
(وأي مس ــتندات داعم ــة) بش ــأن أي خ ــرق لإلج ــراءات األمني ــة الخاص ــة بخدم ــة الرس ــائل
القصي ــرة.
(خ) ق ــد يُطل ــب م ــن العمي ــل مس ــاعدة الوس ــيط والش ــرطة ف ــي أي استفس ــارات أو تحقيق ــات
أثن ــاء محاول ــة التخفي ــف م ــن أي ض ــرر أو اس ــترداد أي خس ــائر ناجم ــة ع ــن خ ــرق اإلج ــراءات
األمني ــة الخاص ــة بخدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.
(د) يلت ــزم العمي ــل ب ــأن يق ــوم عل ــى الف ــور بإب ــاغ الوس ــيط ف ــي حال ــة ضي ــاع أو س ــرقة الهات ــف
الج ــوال الخ ــاص بالعمي ــل أو بطاق ــة  SIMأو تغيي ــر أو فص ــل الهات ــف الج ــوال الخ ــاص بالعمي ــل.

1. matters for which there is currently no functionality available on the SMS
Service;2. reporting the loss or theft or any breach of security measures; 3.
on behalf of any third party; and4. matters which are offensive, frivolous or
otherwise inappropriate. Any messages of this nature may, at the Broker’s
discretion, result in withdrawal of the SMS Service.
(e) The Client must notify the Broker immediately of any unauthorised access to
and use of the SMS Service or any suspicion that any third party may know
any confidential account information or the SMS Service information.
(f) The Client may be required to provide the Broker, within three business days,
with any information and details (and any supporting documents) of a
breach of the SMS Service security measures.
(g) The Client may be required to assist the Broker and the police in any enquiries
whilst attempting to mitigate any damage or recover any losses caused by a
breach of the SMS Service security measures.
(h) In the event of loss or theft of the Client’s mobile phone or SIM card or a
change or disconnection of the Client’s mobile phone, the Client must notify
the Broker immediately.
(i) The Client shall be responsible for payment of airtime or other charges levied
by the telecommunications provider as per the terms and conditions of
such provider in connection with the sending of instructions and receipt of
responses.
6-6 Broker’s Rights and Duties
(a) The Broker reserves the right to appoint any agency to provide availability of
and accessibility to the SMS Service.
(b) Instructions shall only be received and responses issued if the Client is within
the cellular circles of the agency or in circles forming part of a roaming
network of such agency.
(c) The Broker shall not acknowledge receipt of an instruction.
(d) The Broker shall rely on and accept as genuine and validly given, any instruction and shall not be required to verify any such instruction, and, subject to
any other applicable terms, shall issue a response to each such instruction.
(e) The Broker shall provide the agency with the Client’s information only in so
far as to facilitate the issuance and receipt of instructions and responses
through the SMS Service.

(ح) يجــب الرجــوع للوكالــة لمعالجــة أي أخطــاء أو أعطــال فــي نظــام الخدمــة المقــدم مــن قبلهــا
والــذي يوفــر خدمــة الرســائل القصيــرة ويســهل الوصــول إليهــا.

(f) Errors or failures in the system provided by the agency allowing for availability
and accessibility to the SMS Service shall be referred to the agency for resolution.
(g) The Broker may, from time to time on its own initiative, send the Client messages via the SMS Service concerning the Securities Account or products and
services offered by the Broker.
(h) The Broker shall take all reasonably practicable measures to ensure that its
systems in connection with the SMS Service are secure and to manage and
control the risks in operating the service, taking into account all Applicable
Laws prevailing in the brokerage industry.
6-7 Security Measures
(a) The Client must comply with the following security measures:
1. Account information, the SMS Service information and any incidental information must be kept secure and confidential at all times, and the Client must
take any steps required to prevent unauthorised access to and use of such
;information
2. Not disclose account information or the SMS Service information to any third
party, including the Broker; and
3. All responses should be deleted once received and reviewed by the Client.

(ذ) يتحم ــل العمي ــل مس ــؤولية س ــداد رس ــوم الب ــث أو الرس ــوم األخ ــرى الت ــي يفرضه ــا موف ــر
خدم ــة االتص ــاالت وف ًق ــا لش ــروط وأح ــكام ه ــذا الم ــزود فيم ــا يتعل ــق بإرس ــال التعليم ــات
واس ــتالم ال ــردود.
 6-6حقوق وواجبات الوسيط
(أ) يحتف ــظ الوس ــيط بحق ــه ف ــي تعيي ــن أي وكال ــة لتوفي ــر خدم ــة الرس ــائل النصي ــة القصي ــرة
والوص ــول إليه ــا.
(ب) ال يتــم اســتالم التعليمــات وإصــدار الــردود إال إذا كان العميــل ضمــن نطــاق الدوائــر الخلويــة
للوكالــة أو فــي دوائــر تشــكل جــز ًءا مــن شــبكة التجــوال الخاصــة بهــذه الوكالــة.
(ت) ال يتعين على الوسيط اإلقرار باستالم أي تعليمات.
(ث) يتعي ــن عل ــى الوس ــيط االعتم ــاد عل ــى أي تعليم ــات وقبوله ــا باعتباره ــا ق ــد ص ــدرت بش ــكل
فعل ــي وس ــليم ،وال يج ــب إلزام ــه بالتحق ــق م ــن أي تعليم ــات م ــن ه ــذا القبي ــل ،ويج ــب أن
ي ــرد عل ــى كل تعليم ــات م ــن ه ــذا القبي ــل م ــع مراع ــاة أي أح ــكام أخ ــرى س ــارية المفع ــول.
(ج) يلت ــزم الوس ــيط بتزوي ــد الوكال ــة بمعلوم ــات العمي ــل بالق ــدر ال ــذي يس ــهل إص ــدار واس ــتالم
التعليم ــات وال ــردود عب ــر خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.

(خ) يجــوز للوســيط أن يقــوم مــن وقــت آلخــر ومــن تلقــاء نفســه بإرســال رســائل للعميــل عبــر
خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة بش ــأن أي حس ــاب األوراق المالي ــة أو المنتج ــات والخدم ــات الت ــي
يقدمه ــا الوس ــيط.
(د) يج ــب عل ــى الوس ــيط اتخ ــاذ كاف ــة االج ــراءات العملي ــة بش ــكل معق ــول للتأك ــد م ــن أن
األنظمـــة المتعلقـــة بخدمـــة الرســـائل القصيـــرة هـــي أنظمـــة آمنـــة وأن يقـــوم بمعالجـــة
المخاط ــر الناجم ــة ع ــن تش ــغيل الخدم ــة م ــع مراع ــاة جمي ــع القواني ــن المعم ــول والس ــائدة
ف ــي صناع ــة الوس ــاطة.
 7-6اإلجراءات األمنية
(أ) يجب على العميل االمتثال للتدابير واإلجراءات األمنية التالية:
 .1يج ــب عل ــى العمي ــل ف ــي جمي ــع األوق ــات الحف ــاظ عل ــى س ــرية وس ــامة جمي ــع معلوم ــات
الحس ــاب ومعلوم ــات خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة وأي معلوم ــات عرضي ــة ،كم ــا يج ــب عل ــى
العمي ــل اتخ ــاذ أي خط ــوات مطلوب ــة لمن ــع الوص ــول غي ــر المص ــرح ب ــه إل ــى ه ــذه المعلوم ــات
واس ــتخدامها.
 .2ع ــدم إفش ــاء معلوم ــات الحس ــاب أو خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة ألي ط ــرف ثال ــث ،بم ــا ف ــي
ذل ــك الوس ــيط.
 .3يجب حذف جميع الردود بمجرد استالمها ومراجعتها من قبل العميل.

(ب) يجــب علــى العميــل االمتثــال ألي تدابيــر أمنيــة إضافيــة قــد يبلغــه بهــا الوســيط مــن وقــت
آلخــر.
 8-6المسؤولية والتعويض
(أ) عن ــد الوص ــول إل ــى خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة واس ــتخدامها ،يك ــون العمي ــل مس ــؤو ًال عم ــا
يل ــي:
 .1أي تعليمات صادرة من العميل أو نيابة عنه مع مراعاة أي أحكام معمول بها.
 .2أي تكاليـــف أو مطالبـــات أو أضـــرار أو خســـائر يتكبدهـــا مقـــدم خدمـــة االتصـــاالت الخـــاص
بالعميـــل بســـبب وصـــول العميـــل إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها.
 .3أي خرق لإلجراءات األمنية الواردة أعاله (اإلجراءات األمنية).
 .4وص ــول أي ط ــرف ثال ــث إل ــى الهات ــف الج ــوال أو معلوم ــات الحس ــاب أو معلوم ــات خدم ــة
الرس ــائل القصي ــرة عب ــر ج ــوال العمي ــل.
 .5استعمال خدمة الرسائل القصيرة بشكل احتيالي أو متسم باإلهمال.
(ب) ال يكون العميل مسؤو ًال عما يلي:
 .1أي تعليم ــات ص ــادرة م ــن ج ــوال العمي ــل بع ــد إخط ــار الوس ــيط ومنح ــه وقت ـ ًا معق ــو ًال إلج ــراء
تغيي ــر عل ــى رق ــم الهات ــف الج ــوال المذك ــور.
 .2أي تعليم ــات احتيالي ــة ص ــادرة ع ــن أي ط ــرف ثال ــث دون عل ــم أو موافق ــة العمي ــل أو دون
إهم ــال م ــن جان ــب العمي ــل.
(ت) بالوصـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها ،يجـــب علـــى العميـــل تعويـــض
الوس ــيط ومس ــؤوليه ووكالئ ــه وموظفي ــه بش ــكل نهائ ــي ودون أي قي ــد أو ش ــرط وإب ــراء
ذمته ــم بخص ــوص م ــا يل ــي:
 .1أي إج ــراءات أو مطالب ــات أو دع ــاوي أو مطال ــب أو خس ــائر أو أض ــرار أو تعويض ــات أو تكالي ــف
أو نفق ــات ق ــد يتكبده ــا الوس ــيط بس ــبب وص ــول العمي ــل إل ــى خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة
واس ــتخدامها.
 .2أي خس ــائر أو تكالي ــف أو أض ــرار أو نفق ــات أو التزام ــات أو إج ــراءات ق ــد يتكبده ــا الوس ــيط أو
العمي ــل نتيج ــة تص ــرف الوس ــيط أو تأخ ــره ف ــي التص ــرف أو امتناع ــه ع ــن التص ــرف بن ــا ًء عل ــى
أي تعليم ــات وف ًق ــا له ــذه الش ــروط واألح ــكام.
 .3جميــع التكاليــف أو الخســائر أو األضــرار أو التعويضــات المتكبــدة فــي حســاب األوراق الماليــة
بســبب عــدم قيــام العميــل بإخطــار الوســيط بضيــاع الهاتــف الجــوال أو تغييــر  /فصــل رقــم
جــوال العميــل.
 .4قي ــام الوس ــيط بف ــرض أي ح ــق م ــن حقوق ــه المنص ــوص عليه ــا بموج ــب ه ــذه الش ــروط
واألحـــكام.
(ث) وصــول العميــل إلــى خدمــة الرســائل القصيــرة واســتخدامها يكــون علــى مســؤولية العميــل
بالكامــل ،كمــا أن االعتمــاد علــى جميــع المعلومــات المنقولــة عبــر خدمــة الرســائل القصيــرة
يكــون علــى مســؤولية العميــل.
 9-6انتفاء مسؤولية الوسيط
)أ( ﻋﻨـــﺪ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴـــﺮة ،ﻻ ﻳﺘﺤﻤـــﻞ اﻟﻮﺳـــﻴﻂ وﻣﺴـــﺆوﻟﻴﻪ ووﻛﻼﺋـــﻪ
وﻣﻮﻇﻔﻴـــﻪ أي ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﻋـــﻦ أي ﺗﻜﺎﻟﻴـــﻒ أو ﺧﺴـــﺎﺋﺮ أو أﺿـــﺮار أو
تعويض ــات يتكبده ــا العمي ــل بخص ــوص م ــا يل ــي:
 .1أي رد على أي تعليمات.
 .2عدم إصدار أو رفض إصدار أي رد إذا كان لدى الوسيط سبب لذلك.
 .3ع ــدم قي ــام أي وكال ــة أو الوس ــيط بتوفي ــر خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة أو أي م ــن الخدم ــات
المتاح ــة بموجبه ــا أو الوص ــول إليه ــا ،س ــواء بص ــورة كلي ــة أو جزئي ــة وس ــواء بش ــكل مباش ــر
أو غي ــر مباش ــر ،ألس ــباب خارج ــة ع ــن س ــيطرة الوكال ــة أو الوس ــيط ،بم ــا ف ــي ذل ــك  -عل ــى
س ــبيل المث ــال ال الحص ــر:
• أي عطل فني أو عطل.
• تعطل أي جهاز أو نظام معالجة بيانات أو رابط اتصال.
• أي فت ــرة م ــن فت ــرات الصيان ــة األساس ــية أو التغيي ــرات الحرج ــة أو اإلصالح ــات أو التعدي ــات
الجوهري ــة أو تعط ــل خدم ــات الكمبيوت ــر.

(b) The Client must comply with any additional security measures as may be
notified by the Broker from time to time.
6-8 Liability and Indemnity
(a) In accessing and utilising the SMS Service, the Client shall be liable for the
following:
1. Subject to any applicable terms, any instruction issued by or on behalf of the
Client.
2. Any costs, claims, damages or losses incurred by the Client’s telecommunications provider due to the Client accessing and utilising the SMS Service.
3. Any breach of security measures as set out above (Security Measures).
4. Access by a third party to the mobile phone, account information or the SMS
Service information through the Client’s mobile phone.
5. Fraudulent and negligent use of the SMS Service.
(b) The Client shall not be liable for the following:
1. Instructions sent from the Client’s mobile phone after giving the Broker notice
of, and reasonable time to effect a change in such mobile phone number; or
2. Fraudulent instructions issued by any third party without the knowledge or
consent of the Client or without the negligence of the Client.
(c) In accessing and utilising the SMS Service, the Client shall irrevocably and
unconditionally indemnify and hold harmless the Broker, its officers, agents
and employees for the following:
1. any actions, claims, proceedings, demands, losses, damages, costs or expenses which the Broker may incur or suffer by reason of the Client accessing and
;using the SMS Service
2. any losses, costs, damages, expenses, liabilities or proceedings which the
Broker or the Client may incur or suffer as a result of the Broker acting upon,
delaying to act upon or refraining from acting upon any instruction in accor;dance with these Terms and Condition
3. all costs, losses or damages incurred on Securities Account of the Client’s failure to notify the Broker of a loss of a mobile phone or change/disconnection of
the Client’s mobile phone number; or
4. the Broker enforcing any of its rights hereunder.
(d) The SMS Service is accessed and utilised by the Client entirely at the risk of the
Client and reliance on all information imparted through the SMS Service shall
be at the risk of the Client.
6-9 Broker’s Excluded Liability
(a) In providing the SMS Service, the Broker and its officers, agents, employees,
shall not be liable for any costs, losses or damages incurred by the Client for
the following:
;1. Any response sent in reply to an instruction
;2. Failure or refusal to issue a Response where the Broker has reason not to do so
3. Failure by an agency or the Broker to make the SMS Service or any of the facilities available thereunder available or accessible, either wholly or partly and
whether directly or indirectly, due to reasons beyond either the agency’s or the
Broker’s control, including but not limited to:
;• Any technical malfunction or breakdown
• Failure of any machine, data processing system or transmission link; or
• Any period of essential maintenance, critical changes, repairs, alterations or
failure of computer services.

 .4ع ــدم إرس ــال أو تأخي ــر إرس ــال أي رد أو ح ــدوث خط ــأ أو ضي ــاع أو تحري ــف أو تش ــويه ف ــي
اإلرس ــال أو اإلرس ــال الخاط ــئ لل ــردود (إال إذا كان ذل ــك ناج ًمـ ـ ًا ع ــن إهم ــال جس ــيم م ــن
الوس ــيط أو الوكال ــة).
 .5أي رد عل ــى التعليم ــات المرس ــلة إل ــى ج ــوال العمي ــل م ــا ل ــم يت ــم إعط ــاء إش ــعار ووق ــت
كافيي ــن إلج ــراء التغيي ــرات ذات الصل ــة ف ــي نظ ــام الوس ــيط ف ــي حال ــة ح ــدوث تغيي ــر ف ــي
رق ــم ج ــوال العمي ــل أو اإلب ــاغ بضي ــاع ه ــذا الج ــوال أو س ــرقته.
 .6اعتمــاد العميــل علــى خدمــة الرســائل القصيــرة للحصــول علــى معلومــات الحســاب ،بمــا فــي
ذلــك أي تكاليــف أو خســائر أو نفقــات أو أضــرار يتكبدهــا العميــل بســبب هــذا االعتمــاد.
 .7أي نزاع ينشأ بين العميل ومزود خدمات االتصاالت.
(ب) المعلومــات التــي يقدمهــا الوســيط ،مثــل معلومــات الحســاب ومعلومــات األوراق الماليــة،
تعتب ــر صحيح ــة ودقيق ــة ومح ــل ثق ــة عن ــد تقديمه ــا؛ غي ــر أن الوس ــيط ال يضم ــن صالحي ــة
وصح ــة وحداث ــة تل ــك المعلوم ــات.
 10-6اإلنهاء
(أ) يج ــوز للعمي ــل التوق ــف ع ــن اس ــتخدام خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة ف ــي أي وق ــت بموج ــب
إخط ــار مكت ــوب يوجه ــه للوس ــيط.
(ب) يجوز للوسيط تقييد أو إنهاء خدمة الرسائل القصيرة.
(ت) إنهــاء عالقــة الحســاب ســيؤدي إلــى اإلنهــاء الفــوري والتلقائــي لخدمــة الرســائل القصيــرة
المرتبطــة بحســاب األوراق الماليــة.
(ث) يجوز للوسيط إنهاء خدمة الرسائل القصيرة في األحوال التالية:
 .1عدم التزام العميل بهذه الشروط واألحكام.
 .2تخل ــف العمي ــل ع ــن س ــداد أي دفع ــة مس ــتحقة بموج ــب حس ــاب األوراق المالي ــة وه ــذه
الش ــروط واألح ــكام.
 .3تورط العميل في أي نشاط غير قانوني.
 .4إدانة العميل بأي جريمة بموجب قوانين دولة قطر.
 .5إنهاء خدمات العميل من قبل جهة عمله الحالية.
 .6صدور أمر طرد أو ترحيل ضد العميل.
 .7رفع دعوى إلعالن إفالسه
(ج) يج ــب أال يؤث ــر إنه ــاء خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة عل ــى حق ــوق والتزام ــات العمي ــل المترتب ــة ل ــه
أو علي ــه قب ــل اإلنه ــاء.
 11-6أحكام متنوعة
(أ) يجب استخدام خدمة الرسائل القصيرة بحسن نية ووفقًا لهذه الشروط واألحكام.
(ب) يج ــب ع ــدم إس ــاءة اس ــتخدام خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة وال ينبغ ــي اس ــتخدامها الرت ــكاب
أي ن ــوع م ــن األفع ــال االحتيالي ــة أو األفع ــال غي ــر المش ــروعة.
(ت) يحتف ــظ الوس ــيط بالح ــق ف ــي تعدي ــل أي معلوم ــات مقدم ــة فيم ــا يتعل ــق بخدم ــة الرس ــائل
القصي ــرة.
 -7خدمات الوساطة عبر اإلنترنت
 1-7الوصول لخدمة الوساطة عبر اإلنترنت واستخدامها
(أ) يلت ــزم الوس ــيط بب ــذل قص ــارى جه ــده لتوفي ــر خدم ــة الوس ــاطة عب ــر اإلنترن ــت (الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت)؛ غي ــر أن متطلب ــات الصيان ــة الروتيني ــة والطل ــب الزائ ــدة عل ــى الخدم ــة واألس ــباب
الخارج ــة ع ــن س ــيطرة الوس ــيط ق ــد تتس ــبب ف ــي ح ــدوث اضطراب ــات ف ــي توف ــر ه ــذه الخدم ــة.
(ب) أق ــر العمي ــل ب ــأن الوس ــيط يمن ــح العمي ــل رخص ــة مؤقت ــة غي ــر حصري ــة وغي ــر قابل ــة للتحوي ــل
مــن أجــل اســتخدام الخدمــة عبــر اإلنترنــت ،ويقتصــر هــذا اإلذن علــى االســتخدام المشــروع
المص ــرح ب ــه لخدم ــة الوس ــاطة عب ــر اإلنترن ــت .تع ــود ملكي ــة جمي ــع المعلوم ــات والعالم ــات
التجاري ــة واألس ــماء ال ــواردة ف ــي موق ــع الوس ــيط إل ــى الوس ــيط ويواف ــق العمي ــل عل ــى:
• أال يســـتخدم تلـــك المعلومـــات إال فيمـــا يتعلـــق بالوصـــول إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت
واســـتخدامها.

4. Non-delivery or delayed delivery of a response or an error, loss, distortion in
transmission or wrongful transmission of responses (except where the same is
due to the gross negligence of the Broker or the agency).
5. Any response to an instruction sent to the Client’s mobile phone unless and
until given adequate notice and time to make relevant changes in the Broker’s
system in the event of a change in the Client’s mobile phone number or notification of loss or theft of such mobile phone.
6. Reliance by the Client on the SMS Service for account information, including
any costs, losses, expenses or damages incurred by the Client due to such
reliance.
7. Any dispute arising between the Client and the telecommunications provider.
(b) Information provided by the Broker, such as account information and secu;rities information, is believed to be accurate and reliable when presented
however, the Broker does not guarantee the validity, correctness and newness of such information.
6-10 Termination
(a) The Client may cease use of the SMS Service at any time upon written notice
to the Broker.
(b) The Broker may restrict or terminate the SMS Service.
(c) Termination of the account relationship will result in immediate and automatic termination of the SMS Service linked to the Securities Account.
(d) The Broker may terminate the SMS Service in the event the Client:
;1. fails to comply with these Terms and Conditions
2. fails to make any payment due in accordance with the Securities Account and
;these Terms and Conditions
;3. engages in any illegal activity
;4. is convicted of an offence under the laws of the State of Qatar
;5. ceases to be employed by his/her present employer
6. has an expulsion or deportation order issued against him/her; or
7. files for bankruptcy.
(e) Termination of the SMS Service shall not affect the accrued rights and liabilities of the Client prior to any such termination.
6-11 Miscellaneous
(a) The SMS Service should be used in good faith and in accordance with these
Terms and Conditions.
(b) The SMS Service should not be abused and should not be used to commit any
kind of fraud or illegality.
(c) The Broker reserves the right to modify any information provided on the SMS
Service.
7 - Internet Brokerage Service
7-1 Access and Use of the Online Brokerage Service
(a) The Broker will, on a best effort basis, make available the Online Brokerage
Service (the “Online Service”); however, routine maintenance requirements,
excess demands on the system and reasons beyond its control may cause
disruptions in availability.
(b) The Client acknowledges that the Broker is granting the Client a non-exclusive, non-transferable, temporary license to use the Online Service and this
permission is restricted to authorised legitimate use of the Online Service. All
information, trademarks and names given on the Broker’s website belongs to
the Broker and the Client agrees:
• not to use this information except in connection with accessing and using the
Online Service; and

• أال ينس ــخ أو يبي ــع أو يتن ــازل أو يؤج ــر م ــن الباط ــن أو يرخ ــص أو ينق ــل ه ــذه المعلوم ــات ألي
ط ــرف ثال ــث.
(ت) ألس ــباب أمني ــة ولضم ــان الوص ــول واالس ــتخدام القانون ــي والمش ــروع والخاض ــع للرقاب ــة
إلــى الخدمــة عبــر اإلنترنــت ،يجــب علــى العميــل أو ًال تســجيل الدخــول إلــى خدمــة الرســائل
القصي ــرة .وال يمك ــن للعمي ــل الوص ــول إل ــى الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت إذا ل ــم يك ــن عميـ ـ ًا
مس ــج ًال ف ــي خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة.
(ث) ال يج ــوز للعمي ــل الوص ــول إل ــى الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت واس ــتخدامها س ــوى عل ــى جه ــاز
كمبيوت ــر أو أي جه ــاز آخ ــر يملك ــه.
(ج) يتحمــل العميــل مســؤولية التأكــد مــن أن جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه متوافــق مــع الخدمــة
عبــر اإلنترنــت ولديــه جميــع برامــج األمــان الالزمــة.
(ح) عند استخدام الخدمة عبر اإلنترنت ،يجب على العميل:
• التأك ــد م ــن خل ــو جه ــاز الكمبيوت ــر أو أي جه ــاز آخ ــر يس ــتخدمه للوص ــول إل ــى الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت م ــن أي فيروس ــات الكمبيوت ــر وأن ــه محم ــي تما ًم ــا م ــن فيروس ــات الكمبيوت ــر.
• قبول المسؤولية القانونية من دون قيد أو شرط عن كافة التعليمات.
• مراجعة كشوف حساباته بانتظام وإخطار الوسيط فو ًرا بأي تعارض.
• عـــدم تعطيـــل أو التالعـــب فـــي البيانـــات أو البرمجيـــات أو اإلجـــراءات األمنيـــة المرتبطـــة
بالخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت (أو الش ــروع ف ــي ذل ــك ب ــأي ش ــكل).
• التأك ــد م ــن توف ــر رصي ــد كاف ف ــي حس ــاب التموي ــل الخ ــاص ب ــه حت ــى يتمك ــن الوس ــيط م ــن
تنفي ــذ التعليم ــات.
(خ) يحــق للوســيط تعليــق الخدمــة عبــر اإلنترنــت دون إشــعار مســبق عندمــا يــرى الوســيط أنــه
مــن الضــروري أو مــن المستحســن القيــام بذلــك.
 2-7اإلجراءات األمنية
(أ) لتسجيل الدخول إلى الخدمة عبر اإلنترنت ،يجب أن يكون العميل في جلسة “آمنة”.
(ب) لعمليــة التســجيل ،يتعيــن علــى العميــل إدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الفريديــن
المخصصيــن للعميــل مــن جانــب الوســيط.
(ت) يتحم ــل العمي ــل مس ــؤولية الحف ــاظ عل ــى س ــامة وس ــرية اس ــم المس ــتخدم وكلم ــة الم ــرور
الخاصيــن بــه فــي جميــع األوقــات ،ويجــب عليــه عــدم إفشــاء هــذه التفاصيــل أو كتابتهــا أو
تس ــجيلها ب ــأي ش ــكل م ــن األش ــكال ألي ش ــخص آخ ــر أو ب ــأي طريق ــة يمك ــن أن يفهمه ــا
أو يكتش ــفها أي ش ــخص آخ ــر .وعن ــد اختي ــار كلم ــة الم ــرور ،يُنص ــح العمي ــل بتجن ــب اس ــتخدام
التفاصي ــل الواضح ــة والت ــي يس ــهل تخمينه ــا ،كتواري ــخ المي ــاد وأرق ــام الهوات ــف.
(ث) ألسباب أمنية ،يُنصح العميل بتغيير كلمة السر كل ستة أسابيع.
(ج) ألســباب أمنيــة ،ســيتاح للعميــل  3محــاوالت فقــط إلدخــال كلمــة المــرور الصحيحــة للوصــول
إلــى الخدمــة عبــر اإلنترنــت .بعــد ثالــث محاولــة خاطئــة ،فلــن يتمكــن العميــل مــن الوصــول
إلــى خدمــة الوســاطة عبــر اإلنترنــت ويجــب عليــه االتصــال بمركــز االتصــال الخــاص بالوســيط
إلعــادة الوصــول إلــى الخدمــة عبــر اإلنترنــت.
(ح) بمج ــرد تس ــجيل الدخ ــول إل ــى خدم ــة الوس ــاطة عب ــر اإلنترن ــت ،يج ــب عل ــى العمي ــل ع ــدم
تــرك جهــازه دون مراقبــة فــي أي وقــت ويجــب أال يســمح ألي شــخص آخــر باســتخدامه حتــى
يت ــم تس ــجيل الخ ــروج بش ــكل صحي ــح .وألس ــباب أمني ــة وللحف ــاظ عل ــى س ــرية المعلوم ــات،
إذا ت ــم تس ــجيل الدخ ــول إل ــى الجه ــاز الخ ــاص بالعمي ــل ولك ــن ل ــم يت ــم اس ــتخدامه لم ــدة
 15دقيق ــة ،فس ــتنتهي مهل ــة النظ ــام وس ــيتم تس ــجيل الخ ــروج تلقائ ًي ــا م ــن الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت .الس ــتعادة الوص ــول ،يج ــب عل ــى العمي ــل تس ــجيل الدخ ــول إل ــى الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت م ــرة أخ ــرى.
(خ) يج ــوز للوس ــيط تغيي ــر اس ــم المس ــتخدم وكلم ــة الم ــرور الخاصي ــن بالعمي ــل ف ــي أي وق ــت
ويمك ــن للعمي ــل تغيي ــر كلم ــة الم ــرور الخاص ــة ب ــه ف ــي أي وق ــت م ــن خ ــال الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت.
(د) العمي ــل مل ــزم باالمتث ــال ألي إج ــراءات ومتطلب ــات أمني ــة أخ ــرى ق ــد يخط ــره به ــا الوس ــيط
م ــن وق ــت آلخ ــر.

• not to make copies, sell, assign, commercially rent, sub-license or otherwise
transfer the same to any third person.
(c) For security reasons and to ensure controlled and legitimate and lawful access
to and use of the Online Service, the Client must first sign-up for the SMS
Service. The Online Service cannot be accessed if the Client is not a client of
the SMS Service.
(d) The Client should only access and use the Online Service on a computer or
other device which he/she owns.
(e) The Client is responsible for ensuring that his/her computer is compatible
with the Online Service and has all necessary security software.
(f) In using the Online Service, the Client:
• must ensure that his/her computer or other device used to access the Online
Service is free from any computer viruses and adequately protected against
;computer viruses
• irrevocably and unconditionally accepts liability for any and all instructions
;without limitation
• must check regularly his/her statements of account and promptly notify the
;Broker of any discrepancy
• must not interfere with or damage (or in any way attempt to interfere or
damage) any data, software or security measures associated with the Online
Service; and
• must ensure that there are sufficient funds in his/her funding account for the
Broker to complete an instruction.
(g) The Broker may suspend the Online Service without prior notice where the
Broker considers it necessary or advisable to do so.
7-2 Security Measures
(a) To log-on to the Online Service, the Client will be in a ‘secure’ session.
(b) For the log-on process, the Client is required to input his/her unique username and password assigned to the Client by the Broker.
(c) The Client is responsible for keeping his/her username and password
secure and strictly confidential at all times and must not disclose or write or
otherwise record these details to any other person or in any way that may
be understood or discovered by any other person. In choosing a password,
the Client is advised to avoid using details that may be obvious and easy to
guess, such as birthdays and telephone numbers.
(d) For safety reasons, the Client is advised to change his/her password every 6
weeks.
(e) For security reasons, the Client will only have 3 attempts to input the correct
password to gain access to the Online Service. After the third incorrect
attempt the Client will not be able to access the Online Service and he/she
must call the Broker’s call centre to reinstate access to the Online Service.
(f) Once logged on to the Online Service, the Client must not leave his/her
terminal unattended at any time and must not let anyone else use it until
he/she has properly logged off. For security reasons and preservation of
confidential information, if the Client’s terminal is logged on but unused for
15 minutes the system will time-out and he/she will be automatically loggedoff the Online Service. To regain access, the Client must log on to the Online
Service again.
(g) The Broker may reset the Client’s username and password at any time and the
Client may change his/her password at any time through the Online Service.
(h) The Client is responsible for complying with any other security measures and
requirements which the Broker may advise him/her from time to time.

(ذ) بمراع ــاة ه ــذه الش ــروط واألح ــكام ودون المس ــاس بحق ــوق الوس ــيط بموجبه ــا ،س ــيتخذ
الوس ــيط كاف ــة التدابي ــر العملي ــة المعقول ــة م ــن أج ــل ( )1ضم ــان أن أنظمت ــه المس ــتخدمة
فيم ــا يتعل ــق بالخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت آمن ــة بش ــكل كاف و ( )2إدارة المخاط ــر ف ــي تش ــغيل
األنظم ــة الس ــيطرة عليه ــا ،م ــع مراع ــاة القواني ــن المعم ــول به ــا والممارس ــات الجي ــدة
واألع ــراف الس ــائدة ف ــي صناع ــة الوس ــاطة حس ــب االقتض ــاء م ــن وق ــت آلخ ــر.
 3-7التعليمات
(أ) أي تعليم ــات س ــتعتبر ق ــد ص ــدرت بش ــكل س ــليم وقانون ــي وفعل ــي م ــن قب ــل العمي ــل
ويحـــق للوســـيط االعتمـــاد علـــى تلـــك التعليمـــات والتصـــرف بموجبهـــا دون أي تأكيـــد أو
تحق ــق إضاف ــي م ــن العمي ــل .والوس ــيط غي ــر مل ــزم بإص ــدار أي إق ــرار باس ــتالم التعليم ــات
ول ــن يق ــوم الوس ــيط بالتحق ــق م ــن ه ــذه التعليم ــات.
(ب) س ــيبذل الوس ــيط قص ــارى جه ــده لتنفي ــذ التعليم ــات ف ــي أق ــرب وق ــت ممك ــن ومعق ــول.
وفــي حالــة عــدم إعطــاء تعليمــات محــددة فيمــا يتعلــق بالتعليمــات ،يجــوز للوســيط ،وف ًقــا
لتقدي ــره ،إم ــا ( )1تنفي ــذ التعليم ــات بأنس ــب طريق ــة ممكن ــة ،أو ( )2رف ــض تنفي ــذ التعليم ــات
حت ــى اس ــتالم تعليم ــات مح ــددة.
(ت) يك ــون العمي ــل مس ــؤو ًال ع ــن أي تعليم ــات تتعل ــق بحس ــاب األوراق المالي ــة وال يتحم ــل
الوس ــيط أي مس ــؤولية أيـ ـ ًا كان نوعه ــا ع ــن أي تعليم ــات غي ــر مص ــرح به ــا أو احتيالي ــة أو
خاطئ ــة.
(ث) يح ــق للوس ــيط ع ــدم تنفي ــذ أي تعليم ــات مقدم ــة م ــن خ ــال الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت إذا ت ــم
تعلي ــق عملي ــات الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت أو إنهاؤه ــا ألي س ــبب م ــن األس ــباب.
(ج) بمجـــرد اســـتالم أي تعليمـــات ،ســـيقوم الوســـيط بخصـــم المبالـــغ المقـــررة علـــى هـــذه
التعليم ــات باإلضاف ــة إل ــى جمي ــع الرس ــوم والتكالي ــف المق ــررة م ــن حس ــاب األوراق المالي ــة
الخ ــاص بالعمي ــل.
(ح) لــن يتــم تنفيــذ التعليمــات فــي حــال كانــت األرصــدة الدائنــة المودعــة فــي حســاب التمويــل
غيــر صافيــة وغيــر كافيــة لتغطيــة المبالــغ المقــررة إلنفــاذ هــذه التعليمــات.
(خ) م ــا ل ــم يق ــم العمي ــل بإب ــاغ الوس ــيط ب ــأي تعليم ــات خاص ــة ،فعن ــد قي ــام العمي ــل بتقدي ــم
تعليم ــات متع ــددة بش ــأن الحس ــاب نفس ــه ف ــي الي ــوم ذات ــه ،س ــيحدد الوس ــيط األولوي ــة
ف ــي تنفي ــذ ه ــذه التعليم ــات.
(د) قــد ال تكــون تعليمــات المعاملــة التــي يتــم تنفيذهــا متزامنــة دائ ًمــا مــع تعليمــات المعاملــة
التـــي يقدمهـــا العميـــل .فبعـــض التعليمـــات الخاصـــة بمعامـــات معينـــة قـــد يســـتغرق
تنفيذه ــا وق ًت ــا أط ــول و  /أو ق ــد يت ــم تنفيذه ــا فق ــط خ ــال س ــاعات الت ــداول ذات الصل ــة
ل ــأوراق المالي ــة.
 4-7ضياع أو سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور
(أ) إذا اشــتبه العميــل أو اكتشــف اطــاع طــرف ثالــث علــى اســم المســتخدم أو كلمــة المــرور،
فيج ــب عل ــى العمي ــل إخط ــار الوس ــيط بذل ــك ف ــو ًرا ع ــن طري ــق االتص ــال بمرك ــز االتص ــال
الخ ــاص بالوس ــيط ال ــذي س ــيقوم بإيق ــاف وص ــول العمي ــل إل ــى الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت
واتخ ــاذ الترتيب ــات الالزم ــة لتحدي ــد اس ــم مس ــتخدم وكلم ــة م ــرور جديدي ــن.
(ب) قبــل إخطــار الوســيط مســبقًا وف ًقــا للبنــد (أ) المذكــور أعــاه ،لــن يتحمــل الوســيط مســؤولية
أي معام ــات غي ــر مص ــرح به ــا تم ــت ف ــي حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل .بمج ــرد
اخط ــار الوس ــيط بموج ــب البن ــد (أ) ال ــوارد أع ــاه ومنح ــه الوق ــت الكاف ــي التخ ــاذ االج ــراءات
الالزم ــة ،فل ــن يك ــون العمي ــل مس ــئو ًال ع ــن أي معام ــات أخ ــرى غي ــر مص ــرح به ــا إال إذا كان
تصرف ــه يتس ــم باالحتي ــال أو اإلهم ــال.
(ت) يواف ــق العمي ــل ويق ــر بأن ــه يج ــوز للوس ــيط الكش ــف ع ــن معلوم ــات تخ ــص العمي ــل أو
حس ــاب األوراق المالي ــة للش ــرطة أو ألط ــراف ثالث ــة إذا اعتق ــد الوس ــيط أن ذل ــك س ــيؤدي
إل ــى من ــع وق ــوع خس ــائر أو اس ــترداد تعويض ــات عل ــى خس ــائر وقع ــت بالفع ــل.
 5-7المسؤولية والتعويض
(أ) العميل هو المسؤول وحده عما يلي:

(i) Subject to these Terms and Conditions and without prejudice to the Broker’s
rights hereunder, the Broker will take all reasonably practicable measures
to (i) ensure that its systems used in connection with the Online Service are
adequately secure and (ii) manage and control the risks in operating the
systems, taking into account Applicable Laws and good practices prevailing
in the brokerage industry as applicable from time to time.
7-3 Instructions
(a) Any instruction will be deemed to be validly, legally and genuinely given
by the Client and the Broker will be entitled to rely and act on instructions
without any further confirmation or verification from the Client. No acknowledgement or receipt of instructions shall be issued by the Broker and the
Broker will not verify such instructions.
(b) The Broker will endeavor to effect instructions as soon as reasonably possible
and on a best efforts basis. In the event no special instructions are given in
relation to an instruction, the Broker may, at its discretion, either (i) execute
the instruction in the most suitable method, or (ii) refuse to execute the
instruction until receipt of special instructions.
(c) The Client is liable for any instruction in relation to the Securities Account and
the Broker will not be liable in any manner for any unauthorised, fraudulent,
or erroneous instruction.
(d) An instruction submitted through the Online Service will not be effected by
the Broker if operations of the Online Service are suspended or terminated
for any reason.
(e) Upon receipt of an instruction the Broker will debit amounts applicable to
such instruction together with all applicable fees and charges from the
Client’s Securities Account.
(f) Instructions will not be permitted in the event there are un-cleared funds or
insufficient funds standing to the credit of the funding account to cover such
instruction.
(g) Except in the event the Client has notified the Broker of any special instructions, where the Client has submitted multiple instructions in relation to
the same account on the same day, the Broker will determine the priority in
which it gives effect to instructions.
(h) A transaction instruction being effected is not always simultaneous with a
transaction instruction being given by the Client. Certain transaction instructions may take more time to process and/or may only be processed during
the relevant trading hours of the Securities.
7-4 Lost or Stolen Username and Password
(a) If the Client suspects or discovers that his/her username and/or password
have become known by any third party the Client must notify the Broker
immediately by calling the Broker’s call centre who will suspend the Client’s
access to the Online Service and make arrangements for him/her to select a
new username and password.
(b) Prior to notification in accordance with the above clause (a), the Broker will
not be liable for any unauthorized transactions under the Client’s Securities
Account. Once the Broker has been notified in accordance with the above
clause (a) and has had reasonable time to act, the Client will not be liable for
any further unauthorized transactions unless he/she has acted fraudulently
or negligently.
(c) The Client agrees and acknowledges that the Broker may disclose information
about the Client or the Securities Account to the police or third parties if the
Broker thinks it will help prevent or recover losses.
7-5 Liability and Indemnity
(a) The Client will be solely liable for:

• أي تكالي ــف أو مطالب ــات أو دع ــاوى أو أض ــرار أو تعويض ــات أو خس ــائر يتكبده ــا العمي ــل عن ــد
دخ ــول أو اس ــتعمال موق ــع الوس ــيط أو الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت أو أي موق ــع مرتب ــط بهم ــا.
• أي تكالي ــف أو مطالب ــات أو دع ــاوى أو أض ــرار أو تعويض ــات أو خس ــائر ناجم ــة ع ــن الغ ــاء أو
نق ــض التعليم ــات.
• أي خس ــائر (بم ــا ف ــي ذل ــك مبل ــغ أي تعليم ــات معامل ــة ت ــم تنفيذه ــا ب ــدون تفوي ــض م ــن
العمي ــل) مترتب ــة ع ــن إهم ــال أو احتي ــال العمي ــل لتس ــهيل المعام ــات غي ــر المص ــرح به ــا
(لتف ــادي اللب ــس ،يش ــمل اإلهم ــال ع ــدم مراع ــاة أي الت ــزام م ــن االلتزام ــات األمني ــة المش ــار
اليه ــا ف ــي ه ــذه الش ــروط واألح ــكام).

• اعتماد العميل على المعلومات المتاحة على الخدمة عبر اإلنترنت.
• أي خس ــائر أو تلفي ــات تلح ــق ببيان ــات العمي ــل أو برامج ــه أو حاس ــوبه أو أجه ــزة االتص ــال أو
المع ــدات األخ ــرى التابع ــة ل ــه ناجم ــة ع ــن اس ــتخدام العمي ــل للخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت.
• أي خس ــائر أو أض ــرار ناجم ــة ع ــن ع ــدم التواف ــق بي ــن نظ ــام الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت الخاص ــة
بالوس ــيط وجه ــاز كمبيوت ــر العمي ــل بم ــا ف ــي ذل ــك ع ــدم وج ــود برنام ــج أمن ــي ل ــدى العمي ــل
مم ــا ق ــد ي ــؤدي إل ــى أي ض ــرر أو تل ــف ف ــي جه ــاز كمبيوت ــر العمي ــل أو حس ــاب األوراق المالي ــة
خاصت ــه.
(ب) تعهـــد العميـــل بتعويـــض الوســـيط عـــن جميـــع الدعـــاوي والمطالبـــات واإلجـــراءات
والمطالـــب والخســـائر واألضـــرار والتعويضـــات (بمـــا فـــي ذلـــك التكاليـــف المباشـــرة أو
غيـــر المباشـــرة أو التبعيـــة) والمصروفـــات والرســـوم والضرائـــب والعقوبـــات والغرامـــات
والتكالي ــف القانوني ــة وأي تكالي ــف والتزام ــات أخ ــرى مهم ــا كان ــت طبيعته ــا والت ــي ق ــد
يتحملهـــا الوســـيط أو يتكبدهـــا بســـبب:
• وصول العميل إلى الخدمة عبر اإلنترنت أو استخدامها.
• تكب ــد الوس ــيط ألي تكالي ــف أو خس ــائر أو نفق ــات نتيج ــة ادخ ــال العمي ــل لمعلوم ــات خاطئ ــة
أو غي ــر صحيح ــة أو احتيالي ــة ف ــي أح ــد التعليم ــات.
• صدور تصرف من جانب العميل يتسم باإلهمال أو االحتيال
• وص ــول ط ــرف ثال ــث إل ــى حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل م ــن خ ــال الخدم ــة عب ــر
اإلنترن ــت.
• إصدار التعليمات.
• تصــرف الوســيط أو تأخــره فــي التصــرف أو امتناعــه عــن التصــرف بنــا ًء علــى تعليمــات العميــل
واالمتثــال عمو ًمــا اللتزامــات الوســيط أو إنفــاذ حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.
(ت) ل ــن يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال ع ــن أي خس ــائر أو تكالي ــف أو مطالب ــات أو تعويض ــات أ ًي ــا
كان ــت طبيعته ــا ،س ــواء كان ــت مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة أو تبعي ــة ،يتحمله ــا العمي ــل أو
يتكبده ــا نتيج ــة لم ــا يل ــي:
• ع ــدم تواف ــر الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت أو أي خدم ــة مرتبط ــة به ــا كل ًي ــا أو جزئ ًي ــا ألي س ــبب م ــن
األســباب بمــا فــي ذلــك  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -أي فتــرة مــن الصيانــة األساســية
أو التغيي ــر الجوه ــري أو اإلصالح ــات أو التغيي ــر أو فش ــل األنظم ــة أو العملي ــات.
• تص ــرف الوس ــيط أو امتناع ــه ع ــن التص ــرف أو تأخ ــره ف ــي التص ــرف بن ــا ًء عل ــى أي تعليم ــات
يصدره ــا العمي ــل باس ــتثناء الح ــد الناج ــم ع ــن إهم ــال الوس ــيط الجس ــيم أو س ــوء الس ــلوك
المتعم ــد وتقتص ــر مس ــؤولية الوس ــيط عل ــى دف ــع الفائ ــدة (ع ــن فت ــرة التأخي ــر ف ــي حال ــة
التأخي ــر ).
• إرسال بيانات خاطئة من خالل الخدمة عبر اإلنترنت.
• أي فعــل أو خطــأ أو إغفــال أو امتنــاع أو تقاعــس أو فشــل أو تأخيــر مــن أي طــرف ثالــث فيمــا
يتعلــق بــأي معاملــة أو تعليمــات فيمــا يتعلــق بــأي حســاب يحتفــظ بــه العميــل.
• وجود فيروس في الكمبيوتر أو تعطل النظام أو الخط.
• تعطل أي آلة أو نظام معالجة بيانات أو رابط اتصال.
 6-7اإلنهاء
(أ) يجـــوز للعميـــل التوقـــف عـــن اســـتخدام خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت فـــي أي وقـــت
بموجـــب إخطـــار مكتـــوب يوجهـــه للوســـيط.

• all costs, claims, actions, damages or losses suffered or incurred by the Client
;accessing and using the Broker’s website, the Online Service or any linked site
• all costs, claims, actions, damages or losses associated with reversal, revoca;tion or cancellation of instructions
• all losses (including the amount of any transaction instruction carried out
without the Client’s authority) if the Client has acted without reasonable care
or fraudulently, so as to facilitate unauthorised transactions (for the avoidance
of doubt acting without reasonable care shall be deemed to include failure to
observe any of the Client’s security obligations referred to in these Terms and
;)Conditions
;• the Client’s reliance on information available on the Online Service
• any loss or damage to the Client’s data, software, computer, telecommunications or other equipment caused by the Client using the Online Service; and
• any loss, damage or harm arising due to non-compatibility between the
Broker’s Online Service systems and the Client’s computer device, including
any lack of security software on the Client’s part that could result in any loss,
damage or harm to the Client’s computer or Securities Account.
(b) The Client undertakes to indemnify the Broker from and against all actions,
claims, proceedings, demands, losses, damages, harms (including direct,
indirect or consequential) costs, expenses, charges, taxes, penalties and
legal costs and any other liabilities of whatsoever nature which the Broker
may incur or suffer by reason of:
;• the Client’s access to and/or use of the Online Service
• costs, losses or expenses incurred by the Broker pursuant to the Client’s input
;of incorrect, erroneous or fraudulent information in an instruction
;• the Client acting without reasonable care or fraudulently
• access to the Client’s Securities Account through the Online Service by third
;parties
• submission of instructions; and
• the Broker acting upon, delaying to act upon, or refraining from acting upon an
instruction from the Client and complying generally with the Broker’s obligations or enforcing its rights under these Terms and Conditions.
(c) The Broker shall not be liable for any losses, costs, claims or damages of whatsoever nature, whether direct, indirect or consequential, suffered or incurred
by the Client as a result of:
• the Online Service or any service linked to it being totally or partly unavailable
for any reason including but not limited to any period of essential maintenance,
;critical change, repairs, alteration to or failure of systems or operations
• the Broker acting on, failing or delaying to act on or processing any instruction
from the Client except to the extent caused by the Broker’s gross negligence or
willful misconduct and the Broker’s liability shall be limited to the payment of
;)interest (in the case of delay, for the period of the delay
;• wrong data being sent through the Online Service
• any act, error, omission, failure or delay by any third party in relation to any
;transaction or instruction in respect of any account held by the Client
• computer virus or line or system failure; or
• the failure of any machine, data processing system or transmission link.
7-6 Termination
(a) The Client may cease his/her use of the Online Service at any time upon
written notice to the Broker.

(ب) يجــوز للوســيط إغــاق حســاب الخدمــة عبــر اإلنترنــت الخــاص بالعميــل وإنهــاء الخدمــة عبــر
اإلنترنــت تما ًمــا فــي أي وقــت حســب لتقديــره المطلــق .ويجــب علــى الوســيط بــذل قصــارى
جهــده إلخطــار العميــل بــأي إغــاق  /إنهــاء مــن هــذا القبيــل.
(ت) إنهــاء خدمــة الوســاطة عبــر اإلنترنــت يجــب أال يؤثــر علــى تنفيــذ أي تعليمــات صــدرت قبــل
التاريــخ الفعلــي إلنهــاء اســتعمال العميــل للخدمــة.
 7-7أحكام متنوعة
(أ) يحتفظ الوسيط بالحق في رفض أي طلب للخدمة عبر اإلنترنت وفقًا لتقديره المطلق.
(ب) يجب استخدام الخدمة عبر اإلنترنت بحسن نية ووفقًا لهذه الشروط واألحكام.
(ت) ال يج ــوز إس ــاءة اس ــتخدام الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت أو اس ــتعملها ف ــي ارت ــكاب أي فع ــل
احتيال ــي أو غي ــر مش ــروع.
(ث) يج ــوز للوس ــيط ،حس ــب تقدي ــره المطل ــق ،تعدي ــل ه ــذه الش ــروط واألح ــكام وأي معلوم ــات
ح ــول الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت أو أي مواق ــع أو شاش ــات يص ــل م ــن خالله ــا العمي ــل إل ــى
الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت م ــن وق ــت آلخ ــر .وس ــيتم نش ــر أي تعدي ــات عل ــى موق ــع الوس ــيط
بالطريق ــة الت ــي يراه ــا الوس ــيط مناس ــبة .ويج ــب عل ــى العمي ــل بش ــكل دوري مراجع ــة
الش ــروط واألح ــكام والمعلوم ــات الص ــادرة ع ــن الخدم ــة عب ــر اإلنترن ــت ليظ ــل عل ــى اط ــاع
ب ــأي تعدي ــات م ــن ه ــذا القبي ــل.
(ج) يحق للوسيط ما يلي:
• تغيير نظام التشغيل.
• إضافة أو حذف أو تغيير الخدمات والتسهيالت المتوفرة في موقعه على الويب.
• إيقاف الخدمة عبر اإلنترنت بشكل دائم أو مؤقت.
(ح) يجـــوز للوســـيط تغييـــر أو تعديـــل أو اســـتبدال كل اإلجـــراءات أو النمـــاذج أو مســـتويات
التش ــفير لضم ــان الحف ــاظ عل ــى معايي ــر األم ــان والس ــرية.
(خ) موقــع الوســيط علــى الويــب ليــس مخص ًصــا لالســتخدام مــن قبــل أي شــخص أو كيــان فــي
أي والي ــة قضائي ــة أخ ــرى أو بل ــد يك ــون في ــه ه ــذا االس ــتخدام مخال ًف ــا للقواني ــن أو اللوائ ــح
المحلي ــة.
(د) بغ ــض النظ ــر ع ــن أي ش ــيء يتع ــارض م ــع ه ــذه الش ــروط واألح ــكام ،يلت ــزم الوس ــيط ف ــي
جمي ــع األوق ــات باالمتث ــال لجمي ــع القواع ــد واللوائ ــح الخاص ــة ب ــأي س ــلطة حاكم ــة ،بم ــا ف ــي
ذل ــك  -عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر  -هيئ ــة قط ــر لألس ــواق المالي ــة وبورص ــة قط ــر.
 -8أحكام متنوعة
 1-8أسعار الفائدة وأسعار الصرف
عنـــد اســـتالم أو صـــرف المبالـــغ مـــن حســـاب التمويـــل بعمـــات أخـــرى تختلـــف عـــن عملـــة
الحس ــاب ،س ــيتم تطبي ــق أس ــعار الص ــرف الس ــائدة وق ــت المعامل ــة (م ــا ل ــم يت ــم اتخ ــاذ
ترتيبــات محــددة مــع الوســيط) .ولــن يتــم دفــع أي فائــدة علــى الرصيــد المســتحق لحســاب
التموي ــل خ ــال م ــدة الحس ــاب.
 2-8الضرائب
مكاس ــب الدخ ــل  /المكاس ــب الرأس ــمالية المتول ــدة م ــن منتج ــات الت ــداول المش ــمولة ف ــي
نصـــوص هـــذه الشـــروط واألحـــكام قـــد تخضـــع للضرائـــب المقـــررة مـــن قبـــل الهيئـــات
التنظيمي ــة ف ــي البل ــدان الت ــي يت ــم فيه ــا تنظي ــم المنتج ــات؛ وعل ــى العمي ــل دف ــع ه ــذه
الضرائـــب بالكامـــل.

(b) The Broker may close the Client’s Online Service account and terminate the
Online Service altogether at any time in its sole discretion. The Broker shall
use reasonable endeavours to notify the Client of any such closure/termination.
(c) Termination of the Online Service shall not affect completion of any instruction submitted prior to the effective date of termination of Client’s use of the
Online Service.
7-7 Miscellaneous
(a) The Broker reserves the right to refuse any application for the Online Service
at its absolute discretion.
(b) The Online Service should be used in good faith and in accordance with these
Terms and Conditions.
(c) The Online Service should not be abused or used to commit any kind of fraud
or illegality.
(d) The Broker may, at its absolute discretion, modify these Terms and Conditions, any information issued about the Online Service, and any site(s) or
screens through which the Client accesses the Online Service from time to
time. Any amendments will be posted on the Broker’s website in such a manner as the Broker considers appropriate. The Client must periodically review
these Terms and Conditions and information issued about the Online Service
to inform himself/herself about any such amendments.
(e) The Broker may:
;• change the mode of operation
• add or remove or otherwise change the services or facilities provided on its
website; or
• close down temporarily or permanently the Online Service.
(f) The Broker may alter, amend or replace any or all procedures, forms or
levels of encryption to ensure maintenance of security and confidentiality
standards.
(g) The Broker’s website is not intended for use by any person or entity in any
other jurisdiction or country where such use would be contrary to local laws
or regulations.
(h) Notwithstanding anything to the contrary in these Terms and Conditions, the
Broker shall at all times be obliged to comply with all rules and regulations of
any governing authority, including but not limited to QFMA and QE.
8 - Miscellaneous
8-1 Interest & Exchange Rates
Where amounts are received to or paid out of the funding account in currencies other than the currency of the account, exchange rates prevailing at the
time of the transaction will apply (unless specific arrangements have been
made with the Broker). No interest will be paid on the outstanding balance of
the funding account during the tenure of the account.
8-2 Taxation
Income / Capital gains generated from trading products covered under
these Terms and Conditions may be subject to taxation from regulatory
bodies in countries where the products are regulated; such taxation shall be
fully paid by the Client.

 3-8المعلومات السرية
يج ــب عل ــى الوس ــيط اتخ ــاذ جمي ــع التدابي ــر المعقول ــة لضم ــان الحف ــاظ عل ــى س ــرية معلوم ــات
العمي ــل بخص ــوص أي عملي ــة ت ــداول وال يج ــوز للوس ــيط اإلفص ــاح ع ــن ه ــذه المعلوم ــات
ألي ط ــرف ثال ــث إال إذا كان ملز ًم ــا بكش ــفها بموج ــب القواني ــن المعم ــول به ــا أو م ــن هيئ ــة
قط ــر لألس ــواق المالي ــة أو بورص ــة قط ــر أو ش ــركة قط ــر لإلي ــداع المرك ــزي ل ــأوراق المالي ــة
أو الس ــلطات القضائي ــة أو أي هيئ ــة أخ ــرى له ــا والي ــة واختص ــاص للوص ــول إل ــى المعلوم ــات
بموج ــب القواني ــن المعم ــول به ــا.
 4-8تسجيل األوراق المالية
األوراق الماليــة المشــتراة فــي بورصــة قطــر نيابــة عــن العميــل ســيتم تســجيلها باســم العميــل،
بينم ــا يج ــوز تس ــجيل األوراق المالي ــة المش ــتراة م ــن أي بورص ــة أخ ــرى باس ــم الوس ــيط أو أي
وس ــيط خارج ــي يعين ــه الوس ــيط حس ــب طبيع ــة القان ــون أو بموج ــب ش ــهادات مس ــتقلة أو
أي س ــندات ملكي ــة أخ ــرى .ويج ــب عل ــى الوس ــيط حف ــظ الس ــجالت بطريق ــة جاه ــزة وواضح ــة
تح ــدد هوي ــة كل عمي ــل م ــن عمالئ ــه يت ــم االحتف ــاظ ب ــاألوراق المالي ــة نياب ــة عن ــه .عن ــد
تس ــجيل األوراق المالي ــة مباش ــرة باس ــم العمي ــل ف ــي بورص ــة م ــا أو جه ــة إي ــداع أو أمي ــن
حف ــظ ،ف ــا يك ــون الوس ــيط ملز ًم ــا بالحص ــول عل ــى أي تأكي ــد أو تقيي ــم أو كش ــف حس ــاب
لهـــذه األوراق الماليـــة .ويجـــوز للوســـيط أن يعتمـــد علـــى المعلومـــات والخدمـــات التـــي
يقدمه ــا البن ــك التج ــاري القط ــري لالحتف ــاظ بالس ــجالت نياب ــة ع ــن العم ــاء.

 5-8نقل األوراق المالية
عنــد اســتالم تعليمــات مالئمــة ،يجــوز للوســيط الترتيــب لنقــل أو اســتالم األوراق الماليــة مجا ًنــا
أو بمقاب ــل وخصم/إي ــداع قيمه ــا ف ــي حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل .وس ــيخضع
نق ــل األوراق المالي ــة م ــن الحس ــاب إل ــى التقي ــد بح ــدود الهام ــش والرس ــوم وأي التزام ــات
أخ ــرى ق ــد تؤث ــر عل ــى األوراق المالي ــة.
 6-8دفع عائدات الدخل
إذا كانــت األوراق الماليــة مســجلة باســم الوســيط ،ســيتم دفــع جميــع عائــدات الدخــل المتولــدة
م ــن األوراق المودع ــة ف ــي حس ــابات العمي ــل ف ــي الوق ــت المناس ــب .وق ــد يخض ــع ه ــذا
الدخ ــل ،اعتم ــا ًدا عل ــى حال ــة العمي ــل ،للضريب ــة م ــن المص ــدر .أم ــا إذا كان ــت األوراق المالي ــة
مس ــجلة مباش ــرة باس ــم العمي ــل ل ــدى بورص ــة أو جه ــة إي ــداع أو أمي ــن حف ــظ ،ف ــا يك ــون
الوس ــيط ملز ًم ــا بتحصي ــل الدخ ــل المدف ــوع عل ــى ه ــذه األوراق المالي ــة نياب ــة ع ــن العمي ــل.
 7-8إجراءات الشركات
إذا كان ــت األوراق المالي ــة مس ــجلة باس ــم الوس ــيط ،فس ــيتم إج ــراء التعدي ــات الالزم ــة عل ــى
الموج ــودات ف ــي حس ــاب األوراق المالي ــة الخ ــاص بالعمي ــل بغ ــرض تنفي ــذ أي إج ــراءات
ملزمـــة للشـــركات ومنهـــا  -علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر  -تجزئـــة األســـهم الصـــادرة،
وإصــدارات األســهم المجانيــة ،وإصــدارات أســهم جديــدة ،وعمليــات الدمــج .وســيتم إرســال
إخطــارات بهــذه التعديــات كتاب ًيــا إلــى العميــل أو يتــم إرســالها مباشــرة مــن البورصــة إلــى
العمي ــل .إذا كان ــت األوراق المالي ــة مس ــجلة مباش ــرة باس ــم العمي ــل ف ــي بورص ــة أو جه ــة
إي ــداع أو أمي ــن حف ــظ ،ف ــا يك ــون الوس ــيط ملز ًم ــا بمتابع ــة إج ــراءات الش ــركات بخص ــوص
ه ــذه األوراق المالي ــة.
 8-8الحد من المسؤولية
(أ) إذا ت ــم تفوي ــض أكث ــر م ــن ش ــخص واح ــد إلج ــراء معامل ــة ذات صل ــة بالحس ــاب ووض ــع أوام ــر
البي ــع والش ــراء ،فس ــيقوم الوس ــيط بتنفي ــذ األم ــر المس ــتلم م ــن قب ــل الش ــخص المص ــرح
ل ــه فق ــط دون الرج ــوع إل ــى بقي ــة األط ــراف المص ــرح له ــم بالتص ــرف .وال يتحم ــل الوس ــيط
أي مس ــؤولية ع ــن أي ض ــرر يلح ــق بالعمي ــل ف ــي حال ــة قي ــام الوس ــيط بتنفي ــذ أوام ــر أح ــد
األش ــخاص المص ــرح له ــم ف ــي المعام ــات المتعلق ــة بحس ــاب األوراق المالي ــة أو تقدي ــم
أوام ــر الش ــراء والبي ــع الخاص ــة به ــذا الش ــخص المص ــرح ل ــه.

8-3 Confidential Information
The Broker shall take all reasonable measures to ensure that the Client’s
information with respect to any Trade is kept confidential and the Broker
shall not disclose such information to any third party unless required to do so
by Applicable Laws, the QFMA, QE, the Qatar Central Securities Depository,
judicial authorities, or any other body having jurisdiction and competence to
get access to information under the Applicable Laws.
8-4 Registration of Securities
Securities purchased on the QE on behalf of the Client will be registered in
the name of the Client. Securities purchased on any other exchange may be
registered in the name of the Broker or an overseas broker appointed by the
Broker depending on the nature of the law and/or by separate certificates
or other documents of title. The Broker shall maintain records in a readily
apparent manner that identifies each of its clients on whose behalf the
securities are held. Where securities are registered directly in the name of
the Client with an exchange, depository or custodian, the Broker is under no
obligation to obtain a confirmation, valuation or statements of such securities. The Broker may rely on the information and services provided by CBQ
for maintaining records on behalf of clients.
8-5 Transfer of Securities
On receipt of appropriate instructions, the Broker may arrange to transfer out
or receive Securities either free of payment or against payment and debit/
credit them to the Securities Account of the Client. Transfer of Securities out
of the Securities Account will be subject to compliance with margin limits,
fees and other encumbrances that may affect the Securities.
8-6 Payment of Income
Where Securities are registered in the name of the Broker, all income
received on Securities held in the Client’s accounts will be paid out in a timely
manner. Such income, depending on the status of the Client, may be taxed at
source. Where Securities are registered directly in the name of the Client with
an exchange, depository or custodian, the Broker is under no obligation to
collect income paid on such Securities on behalf of the Client.
8-7 Corporate Action
Where Securities are registered in the name of the Broker, necessary amendments will be made to the holdings in the Client’s Securities Account for the
purpose of executing any binding corporate actions such as (but not limited
to) stock splits, bonus share issues, spin-offs, mergers etc. Notifications of
such amendments will be made in writing to the Client or communicated
directly by the QE to the Client. Where securities are registered directly in
the name of the Client with an exchange, depository or custodian, the Broker
is under no obligation to follow up on corporate actions in respect of such
Securities.
8-8 Limitation of Liability
(a) If more than one person is authorized to perform an account related transaction and place buy and sale orders, the Broker will execute the received order
by the authorized person solely without the need to refer to the rest of the
authorized parties to act. The Broker will not be responsible for any damage
caused to the Client in the event that the Broker executes the orders of one
of the authorized persons to the Securities Account related transaction or
places such authorized person’s buy and sale orders.

(ب) ال يك ــون الوس ــيط مس ــؤو ًال تج ــاه العمي ــل ع ــن أي خس ــائر أو مطالب ــات أو نفق ــات يتكبده ــا
العمي ــل أو ع ــن أي أرب ــاح أو مزاي ــا ق ــد يح ــرم العمي ــل منه ــا نتيج ــة:
• التصــرف أو عــدم التصــرف فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات المشــمولة بموجــب هــذه الشــروط
واألح ــكام إال إذا كان ذل ــك يش ــكل إهم ــا ًال جس ــي ًما أو س ــوء س ــلوك متعم ــد م ــن جان ــب
الوس ــيط.
• انخفاض أو ارتفاع القيمة السوقية لألوراق المالية التي يملكها العميل.
• عجــز أو إفــاس الوســيط الــذي تتــم عمليــات التــداول مــن خاللــه و  /أو أميــن الحفــظ الــذي
يحتف ــظ ب ــاألوراق المالي ــة باس ــتثناء الح ــاالت الت ــي يمك ــن فيه ــا قانو ًن ــا المطالب ــة بالمبال ــغ
النقديــة أو األوراق الماليــة أو اســتردادها .قــد تختلــف هــذه المطالبــات بيــن األســواق وقــد
تك ــون أق ــل م ــن القيم ــة اإلجمالي ــة لمحفظ ــة (محاف ــظ) العمي ــل.
• الظ ــروف الخارج ــة ع ــن س ــيطرة الوس ــيط المعقول ــة بم ــا ف ــي ذل ــك ،عل ــى س ــبيل المث ــال
ال الحص ــر ،الح ــروب وأعم ــال التم ــرد وأعم ــال الش ــغب والصراع ــات المدني ــة أو العس ــكرية
وأعم ــال التخري ــب وتعط ــل وس ــائل االتص ــال وانقط ــاع إم ــدادات الطاق ــة.
 9-8التنازل
ال يح ــق للعمي ــل التن ــازل ع ــن أي م ــن حقوق ــه والتزامات ــه المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذه الش ــروط
واألحــكام إلــى أي طــرف ثالــث دون موافقــة كتابيــة مــن الوســيط .ويحــق للوســيط التنــازل
ع ــن أي م ــن حقوق ــه والتزامات ــه المنص ــوص عليه ــا هن ــا إل ــى أي ط ــرف ثال ــث دون موافق ــة
العمي ــل.
 10-8القانون الحاكم والوالية القضائية
(أ) تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا لقوانين دولة قطر.
(ب) يتــم تســوية أي نــزاع ينشــأ عــن هــذه الشــروط واألحــكام والمعامــات المتعلقــة بــاألوراق
الماليــة بالتحكيــم وف ًقــا إلجــراءات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة .وتعتبــر القــرارات واألحــكام
الص ــادرة ع ــن هيئ ــة التحكي ــم نهائي ــة وملزم ــة ل ــكال طرف ــي الن ــزاع وال يمك ــن الطع ــن عليه ــا
بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن.
(ت) عل ــى الرغ ــم م ــن أح ــكام وقواع ــد اإلثب ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي أي قان ــون ،يج ــوز تقدي ــم
األدلــة فــي قضايــا األوراق الماليــة بــأي وســيلة مــن وســائل اإلثبــات ،بمــا فــي ذلــك بيانــات
الكمبيوتــر والمعلومــات المســتخرجة مــن التســجيالت الهاتفيــة والرســائل النصيــة القصيــرة
وكذل ــك مراس ــات الفاك ــس والتلك ــس والبري ــد اإللكترون ــي.

(b) The Broker shall not be liable to the Client for any losses, claims or expenses
incurred by the Client, or profits or advantages of which the Client may be
deprived arising from:
• Action taken or omitted to be taken in connection with the provision of services
covered under these Terms and Conditions unless such action or non-action
;constitutes gross negligence or willful misconduct on the part of the Broker
;• A drop or rise in market value of Securities held by the Client
• Failure or bankruptcy of the Broker with whom trades are placed and/or custody of securities is held except to the extent of cash or Securities that can be
legally claimed/recovered. Such claims may differ between markets and may
be lower than the total value of the Client’s portfolio(s); and
• Circumstances beyond the Broker’s reasonable control including, without limitation, wars, insurrection, riots, civil or military conflicts, sabotage, and failure
of the communications media and interruptions to power supplies.
8-9 Assignment
The Client is not entitled to assign any of its rights and obligations set out
herein to any third party without the Broker’s written consent. The Broker is
entitled to assign any of its rights and obligations set out herein to any third
party without the Client’s consent.
8-10 Governing Law and Jurisdiction
(a) These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Qatar.
(b) Any dispute arising from these Terms and Conditions and dealings related to
the Securities shall be settled through arbitration as per QFMA procedures.
The decisions and judgments issued by the arbitration tribunal are final
and binding on both parties to the dispute and cannot be contested by any
means of appeal.
(c) Notwithstanding the provisions and rules of evidence established in any law,
evidence in cases of securities may be provided by any means of evidence,
including computer data and information extracted from telephone recordings and SMS as well as fax, telex and e-mail correspondence.

