
Individual Securities Account Terms & Conditions شروط وأحكام حساب األوراق المالية لألفراد

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.

الشـــروط واألحـــكام التالـــي ذكرهـــا ملزمـــة قانوًنـــا وتحكـــم جميـــع األوراق الماليـــة التـــي ســـتلعب 

بخصوصهـــا شـــركة البنـــك التجـــاري للخدمـــات الماليـــة ذ. م. م. دور الوســـيط فـــي تنفيـــذ 

ـــة ويصـــرح  ـــة قطـــر لألســـواق المالي ـــة هيئ ـــل. تخضـــع الشـــركة لرقاب ـــة عـــن العمي الصفقـــات نياب

لهـــا بتقديـــم جميـــع خدمـــات االســـتثمار التـــي تغطيهـــا هـــذه الشـــروط واألحـــكام.

1-Definitions and Interpretations 1- التعريفات والتفسيرات 

1-1 Definitions 1-1 التعريفات

Unless the context requires otherwise, the terms below shall have the following 

meanings:

ما لم يقتِض السياق خالف ذلك، يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية:

•  “Applicable Laws” means any enforceable Qatari decrees, resolutions, laws, 

rules, orders, treaties, regulations and their amendments.

•  ”القوانيـــن المعمـــول بهـــا“: هـــي أي مراســـيم وقـــرارات وقوانيـــن وقواعـــد وأوامـــر ومعاهـــدات 

وأنظمـــة قطريـــة واجبـــة النفـــاذ وتعديالتهـــا.

• “Broker/Company” means Commercial Bank Financial Services L.L.C. •  ”الوسيط / الشركة“: أي شركة البنك التجاري للخدمات المالية ذ. م. م.

• “CBQ” means The Commercial Bank (P.S.Q.C.). •  ”البنك التجاري القطري“: أي البنك التجاري (ش. م. ع. ق.).

• “Client” means the natural person that opened an account with the Broker. •  ”العميل“: أي الشخصية االعتبارية التي فتحت حساًبا لدى الوسيط.

•  “NIN Number” means the national investor number assigned to the Client by 

QCSD.

•  ”رقـــم المســـتثمر“: هـــو رقـــم المســـتثمر الوطنـــي المخصـــص للعميـــل مـــن قبـــل شـــركة قطـــر 

لإليـــداع المركـــزي لـــألوراق الماليـــة.

• “QCSD” means Qatar Central Securities Depositary. •  ”قطر لإليداع“: هي شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

• “QE” means Qatar Stock Exchange. •  ”البورصة“: أي بورصة قطر.

• “QFMA” means Qatar Financial Markets Authority. •  ”الهيئة“: هيئة قطر لألسواق المالية.

• “Regulations” means QE regulations as specified from time to time. •  ”اللوائح“: هي لوائح بورصة قطر على النحو المحدد من وقت آلخر. 

•  “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.

•  ”األوراق الماليـــة“: جميـــع األســـهم والســـندات وعقـــود الخيـــار والعقـــود اآلجلـــة وأدوات الدخـــل 

الثابـــت المدرجـــة أو التـــي ســـيتم إدراجهـــا فـــي بورصـــة قطـــر وأي أوراق ماليـــة إقليميـــة أو 

دوليـــة أخـــرى معتمـــدة مـــن هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة.

•  “Securities Account” means an account opened under these Terms and 

Conditions.

•  ”حساب األوراق المالية“: الحساب المفتوح بموجب هذه الشروط واألحكام.

• “Trading” or “Trade” means buying and selling of Securities. •  ”التداول“ أو ”عملية التداول“: شراء وبيع األوراق المالية.

1-2 Interpretations 1-2 التفسيرات 

Unless the context otherwise requires:

(a) References to singular shall include plural and vice versa; (أ ) الكلمات الدالة على صيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

(b) References to male shall include female and vice versa; (ب ) الكلمات الدالة على صيغة المذكر تشمل صيغة المؤنث والعكس صحيح.

(c) The phrase “in writing” includes messages received by mail, email, fax or any 

other means resulting in permanent readable message;

(ت ) عبـــارة ”كتابًيـــا“ أو ”خطًيـــا“ تشـــمل الرســـائل المســـتلمة عبـــر الخطابـــات البريديـــة أو البريـــد 

اإللكترونـــي أو الفاكـــس أو أي وســـيلة أخـــرى تـــؤدي إلـــى إيجـــاد نـــص دائـــم مقـــروء يمكـــن 

االطـــالع عليـــه. 

(d) The Account Opening Form constitutes an integral part of these Terms and 

Conditions and shall be read and construed accordingly;

(ث ) نمـــوذج فتـــح الحســـاب هـــو جـــزء أصيـــل ال يتجـــزأ مـــن هـــذه الشـــروط واألحـــكام ويجـــب قراءتـــه 

وتفســـيره علـــى هـــذا األســـاس.

(e) The Client and the Broker shall implement these Terms and Conditions in 

good faith as per its provisions and in accordance with the Applicable Laws;

ــا  ــا لنصوصهـ (ج ) يتعيـــن علـــى العميـــل والوســـيط تنفيـــذ الشـــروط واألحـــكام بحســـن نيـــة وفًقـ

ــا. وحســـب القوانيـــن المعمـــول بهـ

(f) The Broker is a Qatari company licensed by QFMA, to act as a broker and as an 

agent for commission to trade in QE and/or any other regional or internation-

al securities exchanges approved by QFMA;

(ح ) الوســـيط هـــو شـــركة قطريـــة مرخصـــة مـــن قبـــل هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة للعمـــل 

كوســـيط وكوكيـــل مقابـــل عمولـــة للتـــداول فـــي بورصـــة قطـــر و / أو أي بورصـــات أوراق 

ماليـــة إقليميـــة أو دوليـــة أخـــرى معتمـــدة مـــن هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة.

(g) The Client wishes to trade in local securities listed on QE and/or any other 

regional or international securities exchanges approved by QFMA;

ــر و / أو أي  ــة قطـ ــي بورصـ ــة فـ ــة المدرجـ ــة المحليـ ــداول األوراق الماليـ ــي تـ ــل فـ ــب العميـ (خ ) يرغـ

ــر لألســـواق الماليـــة. ــة أخـــرى معتمـــدة مـــن هيئـــة قطـ بورصـــات أوراق ماليـــة إقليميـــة أو دوليـ

(h) The Broker has agreed to act as a broker and an agent for commission in 

accordance with instructions issued by the Client on the basis that the Broker 

shall be deemed as an agent of the Client in executing orders for selling and 

buying of Securities in accordance with the Applicable Laws;

ــات  ــا للتعليمـ ــة وفًقـ ــل عمولـ ــل مقابـ ــيط والوكيـ ــزاول دور الوسـ ــى أن يـ ــيط علـ ــق الوسـ (د ) وافـ

الصـــادرة عـــن العميـــل علـــى أســـاس أن الوســـيط يعتبـــر وكيـــاًل للعميـــل فـــي تنفيـــذ أوامـــر 

بيـــع وشـــراء األوراق الماليـــة وفًقـــا للقوانيـــن المعمـــول بهـــا.

(i) The Client understands that the Broker may perform the following functions: (ذ ) أقر العميل بأنه يجوز للوسيط أداء المهام التالية:



•  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;

ــة باســـم العميـــل، ويخضـــع  ــابات تـــداول األوراق الماليـ ــر مـــن حسـ ــد أو أكثـ •  فتـــح حســـاب واحـ

هـــذا الحســـاب (الحســـابات) لهـــذه الشـــروط واألحـــكام. وســـيخصص لـــكل حســـاب نفـــس 

ـــة؛  ـــراء األوراق المالي ـــل ش ـــتخدم لتموي ـــي المس ـــاب المصرف ـــاص بالحس ـــي الخ ـــم األساس الرق

وســـيكون حســـاب التمويـــل لـــدى البنـــك التجـــاري باســـم العميـــل وســـيتم تخصيصـــه فقـــط 

ألنشـــطة االســـتثمار التـــي يزاولهـــا الوســـيط نيابـــة عـــن العميـــل.

• Execute trades in Securities to which Client instructions may relate; •  تنفيذ عمليات التداول في األوراق المالية التي قد تتعلق بها تعليمات العميل.

•  Act as intermediary, broker or custodian with respect to Securities traded in the 

Securities Account;

ــي  ــة فـ ــة المتداولـ ــاألوراق الماليـ ــق بـ ــا يتعلـ ــظ فيمـ ــن حفـ ــار أو أميـ ــيط أو سمسـ ــل كوسـ •  العمـ

حســـاب األوراق الماليـــة.

• Provide custody, brokerage or other relevant services; and •  تقديم خدمات الحفظ أو السمسرة أو الوساطة أو غيرها من الخدمات ذات الصلة.

•  Obtain assistance from CBQ or its affiliates for services to assist in the execu-

tion of the Broker’s services to its clients.

الحصـــول علـــى مســـاعدة البنـــك التجـــاري أو الشـــركات التابعـــة لـــه فـــي الخدمـــات التـــي 

تســـاعد فـــي تنفيـــذ خدمـــات الوسيط لعمالئه.

2 - Client’s Obligations 2-  التزامات العميل 

2-1 The Client authorises the Broker to do the following: 2-1 فوض العميل الوسيط فيما يلي:

• Open Securities Account(s) with the Broker; •  فتح حساب (حسابات) أوراق مالية لدى الوسيط.

• Open the funding account with CBQ; •  فتح حساب التمويل لدى البنك التجاري.

•  Execute orders for trading in Securities on the Client’s behalf as per the Client’s 

instructions received by the Broker;

ـــي  ـــل الت ـــات العمي ـــا لتعليم ـــل وفًق ـــن العمي ـــة ع ـــة نياب ـــي األوراق المالي ـــداول ف ـــر الت ـــذ أوام •  تنفي

ـــيط. ـــا الوس يتلقاه

• Perform all other acts in accordance with these Terms and Conditions; •  تنفيذ سائر األعمال األخرى وفًقا لهذه الشروط واألحكام.

•  Adopt any procedures prescribed by the QE and/or any other regional or in-

ternational 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

•  تبنـــي أي إجـــراءات مقـــررة مـــن بورصـــة قطـــر و / أو أي بورصـــة أوراق ماليـــة إقليميـــة أو دوليـــة 

أخـــرى معتمـــدة مـــن هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك - علـــى ســـبيل المثـــال 

ــل  ــاق العميـ ــال إخفـ ــي حـ ــل فـ ــاب العميـ ــي حسـ ــة فـ ــة الكائنـ ــع األوراق الماليـ ــر - بيـ ال الحصـ

ـــر  ـــه غي ـــداد التزامات ـــع لس ـــدات البي ـــه عائ ـــيط وتوجي ـــاه الوس ـــة تج ـــه المالي ـــوية التزامات ـــي تس ف

ــددة. المسـ

•  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.

ــوص أي أوراق  ــة بخصـ ــة أو إلكترونيـ ــة أو هاتفيـ ــفهية أو ورقيـ ــات شـ ــر / تعليمـ ــدار أي أوامـ •  إصـ

ماليـــة متداولـــة إلـــى أي كيـــان ذي صلـــة موجـــود داخـــل دولـــة قطـــر أو خارجهـــا.

2-2 The Client agrees that: 2-2 أقر العميل ووافق على ما يلي: 

•  the opening, operation and maintenance of the Securities Account(s) will give 

rise to legally binding obligations;

ـــى نشـــوء التزامـــات  ـــة ســـيؤدي إل ـــح وتشـــغيل وحفـــظ حســـاب (حســـابات) األوراق المالي •  أن فت

ـــا. ـــات ملزمـــة قانوًن وواجب

•  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 Con-

ditions and such changes shall be binding on the Client upon notice directed to 

his/her address; 

•  عـــدم اســـتخدام أي مـــن تســـهيالت الســـلع بحـــى الكمشـــفو أو أيومت يـــل آخـــر 

. غبـــريومت ضـــل حســـاب التيومـــل

• للوســـيط الحـــق فـــي عزل األمـــوال / األوراق الماليـــة مـــن أي حســـاب مـــن حســـابات 
العميـــل المحتفـــظ بهـــا لـــدى الوســـيط أو البنـــك التجـــاري فـــي حالـــة االشـــتباه فـــي تـــورط 

العميـــل فـــي غســـيل األمـــوال أو تمويـــل اإلرهـــاب 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 واألحـــكام 

وتكـــون هـــذه التيغيـــرات ملزمـــة للعيمـــل عنـــد إرســـال إخطـــار بالتعديـــل علـــى عنوانـــه.

•  he/she has received these Terms and Conditions and has fully read and under-

stood them and agreed to be bound thereby;

•  أنه قد استلم وقرأ الشروط واألحكام وفهمها فهًما تاًما ووافق على االلتزام بها.

• he/she has a valid NIN Number; •  أنه يمتلك رقم مستثمر وطني.

•  he/she has attained the age of majority and has the legal capacity to enter into 

this Agreement and fulfill his/her obligations; 

•  أنـــه بلـــغ ســـن الرشـــد ويملـــك األهليـــة القانونيـــة للدخـــول فـــي هـــذه االتفاقيـــة والوفـــاء 

بالتزاماتـــه.

•  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 under-

takes to compensate the Broker for any damages resulting from provision of 

incorrect information;

•  أن المعلومـــات التـــي قدمهـــا العميـــل للوســـيط فـــي نمـــوذج فتـــح الحســـاب وأي مســـتندات 

ـــات  ـــيط أي معلوم ـــن الوس ـــِف ع ـــم يُخ ـــه ل ـــة وأن ـــة وكامل ـــات صحيح ـــي معلوم ـــة ه ـــرى مقدم أخ

ـــى  ـــرأ عل ـــرات تط ـــأي تغيي ـــور ب ـــى الف ـــا عل ـــيط كتابًي ـــار الوس ـــل بإخط ـــد العمي ـــة. ويتعه ذات صل

ـــيط  ـــض الوس ـــل بتعوي ـــد العمي ـــا يتعه ـــاب، كم ـــح الحس ـــوذج فت ـــي نم ـــواردة ف ـــات ال المعلوم

ـــة. ـــر صحيح ـــات غي ـــم معلوم ـــن تقدي ـــة ع ـــرار ناتج ـــن أي أض ع



•  (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

ـــي  ـــه يع ـــة؛ (ب) أن ـــداول األوراق المالي ـــات ت ـــال ومتطلب ـــة األعم ـــة بطبيع ـــة تام ـــى دراي ـــه عل •  (أ) أن

جيـــًدا المصطلحـــات الفنيـــة المســـتخدمة فـــي التـــداول؛ (ت) أن أســـعار األوراق الماليـــة تمـــر 

بتقلبـــات مســـتمرة وهـــو علـــى علـــم بالمخاطـــر التـــي ينطـــوي عليهـــا التـــداول والتـــي قـــد تـــؤدي 

إلـــى خســـائر فادحـــة غيـــر متوقعـــة، (ث) أنـــه مســـتعد ويملـــك القـــدرة الماليـــة علـــى تحمـــل أي 

مـــن هـــذه الخســـائر دون أي مســـؤولية علـــى الوســـيط و(ج) أنـــه يحـــق للوســـيط تغييـــر مـــا 

ـــاطة. ـــات الوس ـــم خدم ـــل تقدي ـــاب مقاب ـــوالت وأتع ـــن عم ـــاه م يتقاض

•  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.

• أن الوســـيط ال يتحمـــل أيـــة مســـؤولية عـــن أي عواقـــب قـــد تنشـــأ عـــن تنفيـــذ أي أمـــر تـــداول 

إذا قامـــت البورصـــة أو أي ســـلطة حكوميـــة بتعديـــل أو إلغـــاء أي معاملـــة ألي ســـبب مـــن 

األســـباب.

2-3   The Client shall: 2-3 التزم العميل بما يلي: 

• Abide by all Applicable Laws; and •  التقيد بجميع القوانين المعمول بها.

•  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 Securi-

ties 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.

ـــالوة  ـــاطة ع ـــة الوس ـــم خدم ـــر تقدي ـــيط نظي ـــتحقة للوس ـــوم المس ـــوالت والرس ـــع العم ـــع جمي •  دف

علـــى ســـداد أي غرامـــات وأي فـــروق ناِشـــئة فـــي أســـعار األوراق الماليـــة قـــد تصبـــح مســـتحقة 

ـــطته أو  ـــت بواس ـــداول تم ـــة ت ـــأي عملي ـــق ب ـــا يتعل ـــر فيم ـــت آلخ ـــن وق ـــل م ـــى العمي ـــع عل الدف

ـــه. نيابـــة عن

2-4 The Client shall quote its NIN Number or Securities Account number while 

issuing any orders to sell or buy any Securities.

2-4 التـــزم العميـــل بذكـــر رقـــم المســـتثمر الوطنـــي أو رقـــم حســـاب األوراق الماليـــة الخـــاص بـــه 

عنـــد إصـــدار أيـــة أوامـــر لبيـــع أو شـــراء أي أوراق ماليـــة.

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.

2-5 التـــزم العميـــل بإيـــداع مبلـــغ عمليـــة التـــداول المطلـــوب تنفيذهـــا فـــي حســـاب األوراق الماليـــة 

الخـــاص بـــه لـــدى الوســـيط قبـــل أن يقـــوم الوســـيط بتنفيـــذ التـــداول، وإال فعلـــى العميـــل 

ـــف  ـــد تختل ـــر. وق ـــة قط ـــي بورص ـــة ف ـــوية المطبق ـــح التس ـــا للوائ ـــه وفًق ـــوية التزامات ـــد بتس التعه

ــدة  ــم أرصـ ــل تقديـ ــى العميـ ــب علـ ــة يجـ ــذه الحالـ ــي هـ ــواق وفـ ــن األسـ ــوية بيـ ــخ التسـ تواريـ

صافيـــة قبـــل تاريـــخ تنفيـــذ الصفقـــة.

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.

2-6 يجـــوز منـــح العميـــل حـــد تســـوية نقديـــة إذا اعتُبـــر مؤهـــاًل لذلـــك، ممـــا يســـمح للعميـــل بتســـوية 

أي معاملـــة شـــراء خـــالل فتـــرة التســـوية المحـــددة فـــي الســـوق. ويحتفـــظ الوســـيط بالحـــق 

فـــي بيـــع األوراق الماليـــة المشـــتراة باســـتخدام ترتيبـــات التســـوية النقديـــة إذا لـــم يســـدد 

العميـــل التزاماتـــه بحلـــول تاريـــخ التســـوية واســـتخدام عائـــدات البيـــع لتســـوية أي أمـــر شـــراء 

تـــم تنفيـــذه باســـتخدام ترتيبـــات التســـوية النقديـــة. ويحتفـــظ الوســـيط بالحـــق فـــي إلغـــاء 

ـــباب.  ـــداء األس ـــات ودون إب ـــن األوق ـــت م ـــي أي وق ـــة ف ـــوية النقدي ـــب التس ترتي

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.

2-7 إذا قـــرر العميـــل الدخـــول فـــي عمليـــة تـــداول أو إصـــدار أمـــر يتعلـــق بالتـــداول علـــى حســـاب 

األوراق الماليـــة الخـــاص بـــه، فيجـــب إصـــدار أي تعليمـــات - إن كانـــت شـــفهية - مـــن خـــالل 

محادثـــة هاتفيـــة مســـجلة.

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 in-

structions 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.

2-8 إذا تلقـــي الوســـيط التعليمـــات عبـــر الهاتـــف، فيجـــب علـــى العميـــل تقديـــم كافـــة المعلومـــات 

الالزمـــة لتمكيـــن الوســـيط مـــن التعـــرف علـــى هويـــة العميـــل. ويجـــوز للوســـيط اللجـــوء 

األخـــرى  التعليمـــات  أو  الطلبـــات  تلقـــي  عنـــد  الهاتفيـــة  المكالمـــات  تســـجيل  إلجـــراءات 

عبـــر الهاتـــف وســـيتم قبـــول هـــذه الســـجالت الصوتيـــة مـــن قبـــل العميـــل كدليـــل قاطـــع 

ــائل  ــلة بالوسـ ــات المرسـ ــل أن التعليمـ ــدرك العميـ ــادرة. ويـ ــات الصـ ــر والتعليمـ ــى األوامـ علـ

ـــيط أو  ـــؤولية الوس ـــدم مس ـــر بع ـــي يق ـــر وبالتال ـــل الغي ـــن قب ـــا م ـــم اعتراضه ـــد يت ـــة ق اإللكتروني

ـــات تنشـــأ بســـبب  ـــه عـــن أي خســـائر أو مطالب البنـــك التجـــاري القطـــري أو الشـــركات التابعـــة ل

ـــى  ـــع عل ـــوض أن يوق ـــه المف ـــل أو ممثل ـــى العمي ـــب عل ـــات. ويج ـــذا تعليم ـــب هك ـــه بموج تصرف

التعليمـــات الصـــادرة مـــن قبلـــه عبـــر الفاكـــس ويجـــب تســـليم أصـــل رســـالة الفاكـــس إلـــى 

الوســـيط دون تأخيـــر عبـــر البريـــد أو باليـــد. إذا كانـــت المعلومـــات المطلوبـــة غيـــر واضحـــة 

ـــع  ـــي جمي ـــداول. وف ـــة الت ـــذ معامل ـــن تنفي ـــاع ع ـــيط االمتن ـــوز للوس ـــس، فيج ـــالة الفاك ـــي رس ف

ـــة  ـــاب األوراق المالي ـــم حس ـــي ورق ـــتثمر الوطن ـــم المس ـــر رق ـــل ذك ـــى العمي ـــب عل ـــوال، يج األح

الخاصيـــن بـــه. 

2-9 The Client shall provide the Broker with full details of the Trade he/she wish-

es to execute, and provide the details for every confirmation/change.

ـــا  ـــي تنفيذه ـــب ف ـــي يرغ ـــداول الت ـــة الت ـــل عملي ـــة تفاصي ـــيط بكاف ـــد الوس ـــل بتزوي ـــزم العمي 2-9 الت

ـــك. ـــر ذل ـــد أو تغيي ـــة بتأكي ـــل المتعلق ـــة التفاصي ـــم كاف وتقدي

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.

2-10 أقـــر العميـــل بـــأن أي رســـالة يرســـلها إلـــى الوســـيط لـــن تكـــون ملزمـــة للوســـيط حتـــى يتـــم 

اســـتالمها وقبولهـــا بالفعـــل مـــن قبـــل الوســـيط.



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.

ـــيط  ـــوز للوس ـــوق، فيج ـــروف الس ـــى ظ ـــات عل ـــض التقلب ـــرأت بع ـــال ط ـــي ح ـــه ف ـــل أن ـــر العمي 2-11 أق

ــر أن  ــل؛ غيـ ــن العميـ ــادر عـ ــر صـ ــذ أي أمـ ــيط بتنفيـ ــوم الوسـ ــل أن يقـ ــل قبـ ــال بالعميـ االتصـ

ــر  ــا لألوامـ ــداول وفًقـ ــة التـ ــذ عمليـ ــه تنفيـ ــال بالعميـــل ويمكنـ ــا باالتصـ ــيط ليـــس ملزًمـ الوسـ

ـــول  ـــه الوص ـــذر علي ـــن تع ـــل ولك ـــال بالعمي ـــيط االتص ـــرر الوس ـــل. وإذا ق ـــن العمي ـــه م ـــواردة ل ال

إليـــه بســـبب غيـــاب العميـــل أو مشـــاكل فـــي االتصـــال، فيلتـــزم الوســـيط بالتصـــرف وفًقـــا 

لألوامـــر الـــواردة لـــه مـــن العميـــل. وفـــي هـــذه الحالـــة، ال يكـــون الوســـيط مســـؤواًل عـــن أي 

خســـائر يتكبدهـــا العميـــل.

2-12 The Client acknowledges that when the Broker provides clearing and settle-

ment 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.

2-12 أقـــر العميـــل أنـــه عنـــد قيـــام الوســـيط بتقديـــم خدمـــات المقاصـــة والتســـوية وفًقـــا لهـــذه 

الشـــروط واألحـــكام، فـــإن الوســـيط يتصـــرف كوكيـــل بعمولـــة لحســـاب العميـــل، كمـــا أقـــر 

ـــا  ـــرف وفًق ـــل يتص ـــاص ب ـــره الخ ـــه وتقدي ـــة حكم ـــزم بممارس ـــر مل ـــيط غي ـــا أن الوس ـــل أيًض العمي

ألوامـــر العميـــل. وعليـــه، فـــإن جميـــع عمليـــات التـــداول التـــي تُنفـــذ نيابـــة عـــن العميـــل 

وجميـــع التغييـــرات فـــي أســـعار التـــداول ســـتكون مســـؤولية العميـــل وحـــده ويتحمـــل أي 

مســـؤولية مرتبطـــة بذلـــك فـــي جميـــع األوقـــات.

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.

2-13 أقـــر العميـــل بـــأن الوســـيط غيـــر ملـــزم بالتصـــرف فـــي جميـــع األوامـــر والتعليمـــات الصـــادرة 

مـــن العميـــل ويحـــق لـــه رفـــض قبـــول األوامـــر والتعليمـــات الصـــادرة مـــن أو يُزَعـــم صدروهـــا 

ـــة أو  ـــر قانوني ـــة أو غي ـــر الئق ـــة أو غي ـــات غامض ـــذه التعليم ـــيط أن ه ـــل إذا رأى الوس ـــن العمي م

غيـــر مكتملـــة أو تتعـــارض مـــع متطلبـــات الوســـيط أو أي ســـلطة تنظيميـــة.

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) au-

thorised 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.

2-14 التـــزم العميـــل بتزويـــد الوســـيط كتابًيـــا بأســـماء وتوقيعـــات األشـــخاص المصـــرح لهـــم 

بإعطـــاء التعليمـــات نيابـــة عـــن العميـــل (بخـــالف األشـــخاص المذكوريـــن فـــي نمـــوذج فتـــح 

الحســـاب). وســـتعتبر التوكيـــالت وخطابـــات التفويـــض الممنوحـــة للوســـيط ســـارية المفعـــول 

مـــا لـــم يتلـــق الوســـيط أمـــر بإلغـــاء أو تعديـــل تلـــك التوكيـــالت والخطابـــات بصيغـــة مقبولـــة.

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.

2.15 أقـــر العميـــل بأنـــه يجـــوز للوســـيط تجميـــع طلبـــات العميـــل مـــع (1) أوامـــره الخاصـــة أو (2) أوامـــر 

أشـــخاص آخريـــن مرتبطيـــن بالوســـيط، الســـيما لألســـواق األخـــرى، بشـــرط أال يـــؤدي ذلـــك 

ـــل. ـــرر العمي ـــى تض إل

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.

2-16 أقـــر العميـــل بعلمـــه أن الوســـيط هـــو شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل للبنـــك التجـــاري 

التجـــاري  البنـــك  مـــع  بالعميـــل  المتعلقـــة  المعلومـــات  وأنـــه يمكـــن مشـــاركة  القطـــري 

والعكـــس بالعكـــس عنـــد االقتضـــاء ورهًنـــا بقيـــود الســـرية.

2-17 The Client undertakes to: 2-17 تعهد العميل بما يلي:

(a) bear all and any losses resulting from any Trade, and not claim any compensa-

tion whatsoever from the Broker except for claims directly attributed to gross 

negligence or fraud on the part of the Broker;

ــأي تعويـــض  ــيط بـ ــة الوسـ ــدم مطالبـ ــداول، وعـ ــا أي تـ ــفر عنهـ ــائر يسـ ــة خسـ ــل كل وأيـ (أ )  تحمـ

مـــن أي نـــوع باســـتثناء المطالبـــات التـــي تنجـــم بشـــكل مباشـــر عـــن اإلهمـــال الجســـيم أو 

ــيط. ــب الوسـ ــن جانـ ــال أو التدليـــس مـ االحتيـ

(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;

(ب )  تحمـــل جميـــع الخســـائر الناتجـــة عـــن أي ســـوء فهـــم أو أخطـــاء قـــد تقـــع فـــي أي مراســـالت أو 

ـــث  ـــرف ثال ـــر وأي ط ـــة قط ـــيط وبورص ـــل والوس ـــن العمي ـــس بي ـــف أو الفاك ـــر الهات ـــاالت عب اتص

ـــال مـــن جانـــب  بخـــالف الخســـائر التـــي تنجـــم بشـــكل مباشـــر عـــن اإلهمـــال الجســـيم أو االحتي

الوســـيط.

(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;

(ت )  تعويـــض الوســـيط عـــن كافـــة المطالبـــات والخســـائر واألضـــرار والتعويضـــات والتكاليـــف 

ــدرت  ــات صـ ــة ألي تصرفـ ــا نتيجـ ــم تكبدهـ ــد يتـ ــي قـ ــة) التـ ــوم القانونيـ ــي ذلـــك الرسـ ــا فـ (بمـ

مـــن جانـــب الوســـيط أو ضـــده أو صـــدرت مـــن قبـــل طـــرف ثالـــث أو البورصـــة بموجـــب هـــذه 

الشـــروط واألحـــكام، مـــا لـــم تكـــن تلـــك المطالبـــات أو الخســـائر أو األضـــرار أو التعويضـــات أو 

التكاليـــف ناشـــئة بشـــكل مباشـــر عـــن اإلهمـــال الجســـيم أو االحتيـــال مـــن جانـــب الوســـيط. 

(d) ensure that adequate funds are in the Client’s funding account to execute a 

trade; and

ـــي  ـــا يكف ـــل بم ـــاص بالعمي ـــة الخ ـــاب األوراق المالي ـــي حس ـــة ف ـــدة كافي ـــود أرص ـــن وج ـــد م (ث ) التأك

ـــداول. ـــذ أي ت لتنفي

(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.

ــا لتعليمـــات العميـــل.  ــا الوســـيط وفًقـ (ج )  تحمـــل مســـؤولية تســـوية أي عمليـــة تـــداول ينفذهـ

إذا أخفـــق العميـــل فـــي تســـوية أي تـــداول بشـــكل صحيـــح، فيجـــب علـــى العميـــل تعويـــض 

الوســـيط عـــن أي خســـائر يتكبدهـــا الوســـيط بســـبب ذلـــك.

3 - Broker’s Obligations 3- التزامات الوسيط

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.

ـــات  ـــع األوق ـــي جمي ـــيتم ف ـــيط س ـــل الوس ـــن قب ـــداول م ـــات الت ـــذ عملي ـــأن تنفي ـــيط ب ـــر الوس 3-1 أق

ـــا. ـــول به ـــن المعم ـــاة القواني ـــع مراع ـــل، م ـــر العمي ـــا ألوام وفًق



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.

3-2 عنـــد تلقـــي أي أوامـــر مـــن العميـــل لتنفيـــذ أي عمليـــة تـــداول، فيجـــب علـــى الوســـيط الســـعي 

لتنفيـــذ األمـــر (األوامـــر) بأعجـــل مـــا تيســـر مـــع مراعـــاة ظـــروف الســـوق الســـائدة.

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 settle-

ment Regulations of QE.

ـــل إال  ـــن العمي ـــادر م ـــة ص ـــراء أوراق مالي ـــر ش ـــذ أي أم ـــراء لتنفي ـــاذ أي إج ـــيط اتخ ـــوز للوس 3-3 ال يج

إذا كان لـــدى العميـــل أرصـــدة كافيـــة فـــي حســـاب التمويـــل الخـــاص بـــه أو إذا كان العميـــل 

ـــر. ـــة قط ـــي بورص ـــوية ف ـــح التس ـــا للوائ ـــه وفًق ـــداد التزامات ـــى س ـــق عل ـــد واف ق

3-4  The Broker shall keep accurate records of all Trades executed on behalf of 

the Client as per his/her orders.

3-4 التـــزم الوســـيط باالحتفـــاظ بســـجالت دقيقـــة لجميـــع عمليـــات التـــداول التـــي تُنفـــذ نيابـــة عـــن 

العميـــل بنـــاًء علـــى أوامـــره.

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 Se-

curities, 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.

3-5 يجـــوز للوســـيط، بمبـــادرة منـــه أو بنـــاًء علـــى طلـــب العميـــل مـــن وقـــت آلخـــر، تقديـــم 

معلومـــات تجاريـــة أو توصيـــات بشـــأن أي أوراق ماليـــة، ســـواء شـــفهًيا أو كتابًيـــا. وال تعتبـــر 

ـــة، وأي  ـــألوراق المالي ـــد متوقـــع ل ـــة ضمـــان ألي أداء أو عائ ـــات بمثاب هكـــذا معلومـــات أو توصي

ــل  ــده. وال يتحمـ ــل وحـ ــؤولية العميـ ــى مسـ ــون علـ ــك يكـ ــب ذلـ ــذه بموجـ ــم تنفيـ ــداول يتـ تـ

ــرار ناشـــئة عـــن ذلـــك.  ــائر أو أضـ الوســـيط أي مســـؤولية عـــن أي خسـ

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.

3-6 تقتصـــر مســـؤولية الوســـيط علـــى األخطـــاء أو التصرفـــات الناشـــئة عـــن اإلهمـــال الجســـيم 

أو االحتيـــال مـــن قبـــل الوســـيط. ولـــن يكـــون الوســـيط مســـؤواًل عـــن أي خســـائر أو أضـــرار 

ــر  ــر أو نقـــل غيـ ــأ عـــن أي تأخيـ ــرة، تنشـ ــر مباشـ ــرة أو غيـ ــواء كانـــت مباشـ ــات، سـ أو تعويضـ

دقيـــق لألوامـــر أو التعليمـــات أو غيرهـــا مـــن المعلومـــات بســـبب تعطـــل أنظمـــة االتصـــال. 

ـــدر  ـــن تص ـــات أو قواني ـــن أي تصرف ـــوال ع ـــن األح ـــال م ـــأي ح ـــؤواًل ب ـــيط مس ـــون الوس ـــن يك ول

عـــن هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة أو بورصـــة قطـــر أو أي طـــرف ثالـــث.

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 liqui-

dation of any clearing broker or any third party.

3-7 ال يتحمـــل الوســـيط المســـؤولية عـــن أيـــة خســـائر لـــألوراق الماليـــة الخاصـــة بالعميـــل تنشـــأ 

بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر عـــن إفـــالس أي وســـيط مقاصـــة أو أي طـــرف ثالـــث أو وضعـــه 

ـــة. ـــة أو التصفي ـــت الحراس تح

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.

ــل  ــن العميـ ــة عـ ــا نيابـ ــم تنفيذهـ ــداول يتـ ــة تـ ــأي عمليـ ــل بـ ــار العميـ ــيط بإخطـ ــد الوسـ 3-8 تعهـ

كتابًيـــا كلمـــا أمكـــن ذلـــك أو عـــن طريـــق الفاكـــس أو الهاتـــف أو البريـــد اإللكترونـــي أو 

الرســـائل النصيـــة القصيـــرة أو أي وســـيلة أخـــرى بخصـــوص كل عمليـــات التـــداول التـــي تنفـــذ 

نيابـــة عـــن العميـــل.

3-9  The Broker has the right to verify the availability of funds in the Client’s 

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 

funds in the funding account unless the Client provides the Broker with cash 

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 

order may be rejected by the Broker on account of insufficient funds.

ــر أرصـــدة فـــي حســـاب التمويـــل الخـــاص بالعميـــل قبـــل  3-9 يحـــق للوســـيط التحقـــق مـــن توفـ

تنفيـــذ األوامـــر الصـــادرة مـــن العميـــل. ويجـــوز للوســـيط رفـــض تنفيـــذ أي عمليـــة تـــداول 

ــا لـــم يـــزود العميـــل الوســـيط بمبلـــغ  ــر أرصـــدة كافيـــة فـــي حســـاب التمويـــل مـ لعـــدم توفـ

نقـــدي يكفـــي لتنفيـــذ األوامـــر. ويتحمـــل العميـــل وحـــده مســـؤولية ضمـــان توافـــر األرصـــدة 

فـــي حســـاب تمويـــل العميـــل ويحـــق للوســـيط رفـــض تنفيـــذ تعليمـــات العميـــل بســـبب عـــدم 

كفايـــة األرصـــدة. 

3-10 The Broker, in its sole discretion, may refuse to act on any instructions 

unless such instructions have been received by it in the form of written 

confirmation signed by the Client or its authorized representative.

3-10 يجـــوز للوســـيط، حســـب تقديـــره المطلـــق، أن يرفـــض التصـــرف بنـــاًء علـــى أي تعليمـــات مـــا لـــم 

ـــه المفـــوض  ـــع مـــن العميـــل أو ممثل ـــد كتابـــي ُموَق ـــك التعليمـــات فـــي شـــكل تأكي يســـتلم تل

بالتوقيـــع. 

3-11 The Broker shall provide to the Client monthly and semiannual statements of 

all Trades executed by it on behalf of the Client.

ـــع  ـــن جمي ـــنوية ع ـــف س ـــهرية ونص ـــاب ش ـــوف حس ـــل بكش ـــزود العمي ـــأن ي ـــيط ب ـــزم الوس 3-11 الت

ـــل. ـــن العمي ـــة ع ـــا نياب ـــي ينفذه ـــداول الت ـــات الت عملي

3-12 The Broker may deduct any amounts due to it, the QE and /or QFMA from 

daily Securities sale and purchase transactions, for the settlement of any of 

the Client’s obligations under the Securities Account.

ــواق  ــر لألسـ ــة قطـ ــر أو هيئـ ــة قطـ ــه أو لبورصـ ــتحقة لـ ــغ مسـ ــم أي مبالـ ــيط خصـ ــوز للوسـ 3-12 يجـ

الماليـــة مـــن المعامـــالت اليوميـــة لبيـــع وشـــراء األوراق الماليـــة، بغيـــة تســـوية أي التزامـــات 

مســـتحقة علـــى العميـــل بموجـــب حســـاب األوراق الماليـــة.

3-13 The Broker undertakes to provide any information obtained from QE to the 

Client; however, the Broker shall not guarantee the correctness, complete-

ness or newness of such information and any use thereof shall be at the 

Client’s own risk.

3-13 تعهـــد الوســـيط بـــأن يقـــدم للعميـــل أي معلومـــات يحصـــل عليهـــا مـــن البورصـــة؛ بيـــد أن 

ـــون  ـــا يك ـــتخدام له ـــات وأي اس ـــذه المعلوم ـــة ه ـــال أو حداث ـــة أو اكتم ـــن صح ـــيط ال يضم الوس

علـــى مســـؤولية العميـــل الخاصـــة.

3-14 The Broker shall have a lien over the funds and the Securities in the Secu-

rities Account for so long as there exists any liability from the Client to the 

Broker.

ــاب األوراق  ــي حسـ ــة فـ ــدة واألوراق الماليـ ــى األرصـ ــز علـ ــي الحجـ ــق فـ ــيط الحـ ــون للوسـ 3-14 يكـ

ــيط. ــاه الوسـ ــل تجـ ــن العميـ ــزام مـ ــؤولية أو التـ ــاك أي مسـ ــا هنـ ــة طالمـ الماليـ



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.

3-15 لـــن يكـــون الوســـيط مســـؤواًل عـــن أي أوامـــر يصدرهـــا العميـــل عبـــر أي قنـــاة أخـــرى كالبوابـــات 

اإللكترونيـــة أو الجـــوال أو أي قنـــوات أخـــرى مماثلـــة مـــا لـــم يتفـــق الطرفـــان علـــى خـــالف ذلـــك.

4 - Joint Obligations 4-  االلتزامات المشتركة

4-1  The Client and the Broker each agree that any of the following shall be suffi-

cient evidence for the Broker to execute a Trade on behalf of the Client:

ــا يحـــق  4-1 اتفـــق العميـــل والوســـيط علـــى أن أي مـــن األفعـــال اآلتيـــة ستشـــكل دليـــاًل قاطًعـ

للوســـيط بموجبـــه تنفيـــذ معاملـــة التـــداول نيابـــة عـــن العميـــل.

(a) Client’s signature on the relevant Trade order; (أ )  توقيع العميل على أمر التداول ذي الصلة.

(b) recorded telephonic conversation between the Broker and the Client during 

which the Client issues his/her verbal order to the Broker;

(ب )  أي محادثـــة هاتفيـــة مســـجلة بيـــن الوســـيط والعميـــل يصـــدر خاللهـــا العميـــل أمـــره الشـــفهي 

إلـــى الوســـيط.

(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 communi-

cations; or

(ت ) صـــدور أمـــر كتابـــي مـــن العميـــل تـــم اســـتالمه مـــن قبـــل الوســـيط عبـــر الفاكـــس أو البريـــد 

ــذه  ــال هـ ــرض إرسـ ــد لغـ ــتخدام الفاكـــس أو البريـ ــى اسـ ــان علـ ــق الطرفـ ــي إذا اتفـ االلكترونـ

ــالت. المراسـ

(d) Client’s direct orders through online, desktop, mobile or any other channel for 

which the Client has been provided access by the Broker.

(ث ) صـــدور أمـــر مباشـــر مـــن العميـــل عبـــر قنـــوات اإلنترنـــت أو الكمبيوتـــر الشـــخصي أو الهاتـــف 

الجـــوال أو أي قنـــوات أخـــرى تـــم منـــح العميـــل حـــق الوصـــول إليهـــا مـــن قبـــل الوســـيط.

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.

4-2 جميـــع اإلشـــعارات واإلخطـــارات والمراســـالت التـــي يرســـلها الوســـيط إلـــى العميـــل تعتبـــر 

ـــر أي أوامـــر ومراســـالت يرســـلها  قـــد اســـتلمت شـــخصًيا مـــن العميـــل بمجـــرد إرســـالها. وتعتب

ـــا. ـــيط فعلًي ـــلمها الوس ـــا يتس ـــة عندم ـــيط صالح ـــى الوس ـــل إل العمي

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.

4-3 ترســـل جميـــع المراســـالت واالتصـــاالت واإلشـــعارات إلـــى العنـــوان أو رقـــم الهاتـــف أو 

رقـــم الفاكـــس أو عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي (حســـب ظـــروف الحـــال) المحـــدد فـــي نمـــوذج 

ـــر  ـــى آخ ـــت إل ـــن وق ـــل م ـــا العمي ـــي يبلغه ـــرى الت ـــال األخ ـــل االتص ـــى تفاصي ـــاب أو إل ـــح الحس فت

للوســـيط كتابًيـــا.

4-4 The Securities Account may be closed in the following circumstances: 4-4 يجوز إغالق حساب األوراق المالية في الحاالت التالية:

(a)  Without cause by giving the Broker 10 days’ written notice; or (أ )  بدون سبب بموجب إخطار كتابي مدته 10 أيام يوجه للوسيط.

(b)  Immediately upon a breach of any of these Terms and Conditions by the 

Client.

(ب ) فور انتهاك العميل ألي من هذه الشروط واألحكام.

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.

4-5 عنـــد اإلنهـــاء، يجـــوز للوســـيط إغـــالق حســـاب األوراق الماليـــة واالحتفـــاظ بجميـــع المســـتندات 

ــة  ــر إغـــالق حســـاب األوراق الماليـ ــا. ويجـــب أال يؤثـ ــا للقوانيـــن المعمـــول بهـ ــة وفًقـ المقدمـ

ـــن  ـــة ع ـــة نياب ـــة أو المعلق ـــالت العالق ـــع المعام ـــذ جمي ـــى تنفي ـــيط عل ـــدرة الوس ـــى ق ـــلبًيا عل س

ـــاًرا  ـــل اعتب ـــن العمي ـــة ع ـــدة نياب ـــالت جدي ـــي أي معام ـــول ف ـــيط الدخ ـــوز للوس ـــل. وال يج العمي

مـــن تاريـــخ إغـــالق حســـاب األوراق الماليـــة.

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

4-6 مـــن المعلـــوم للعميـــل والوســـيط أنـــه فـــي حـــال أصبـــح أي نـــص مـــن هـــذه الشـــروط واألحـــكام 

ــإن أي  ــا، فـ ــذ بموجـــب أي قوانيـــن معمـــول بهـ ــر قابـــل للتنفيـ ــر قانونـــي أو باطـــل أو غيـ غيـ

ــروط  ــة الشـ ــاذ بقيـ ــة أو نفـ ــة أو صحـ ــى قانونيـ ــلًبا علـ ــر سـ ــن يؤثـ ــل لـ ــذا القبيـ ــن هـ ــراء مـ إجـ

واألحـــكام.

4-7 The Client and the Broker agree that the Client shall be deemed to uncon-

ditionally 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.

ــد  ــدون قيـ ــة وبـ ــال رجعـ ــل بـ ــد قبـ ــيعتبر قـ ــل سـ ــى أن العميـ ــيط علـ ــل والوسـ ــق العميـ 4-7 اتفـ

أو شـــرط أي تعديـــل أو إضافـــة علـــى أي بنـــد أو حكـــم فـــي هـــذه الشـــروط واألحـــكام إذا 

تقـــرر ذلـــك مـــن قبـــل هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة أو بورصـــة قطـــر أو خـــالف ذلـــك وفًقـــا 

لمقتضيـــات القانـــون المعمـــول بـــه.

5 - Telephone Brokerage Service 5-  خدمات الوساطة الهاتفية

5-1 Availability 5-1 توفير الخدمة  

(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.

ـــة)،  ـــة الهاتفي ـــة (الخدم ـــاطة الهاتفي ـــة الوس ـــر خدم ـــده لتوفي ـــارى جه ـــذل قص ـــيط بب ـــزم الوس (أ )  يلت

ـــن  ـــة ع ـــباب الخارج ـــام واألس ـــى النظ ـــدة عل ـــب الزائ ـــة والطل ـــة الروتيني ـــات الصيان ـــر أن متطلب غي

ـــة. ـــذه الخدم ـــر ه ـــي توف ـــات ف ـــدوث اضطراب ـــي ح ـــبب ف ـــد تتس ـــيط ق ـــيطرة الوس س

(b)  The Broker may suspend the Telephone Service or any facility available there-

under without notice where it is necessary or advisable to do so.

ـــث  ـــعار حي ـــا دون إش ـــاح بموجبه ـــهيل مت ـــة أو أي تس ـــة الهاتفي ـــق الخدم ـــيط تعلي ـــق للوس (ب ) يح

ـــًنا. ـــا أو مستحس ـــك ضرورًي ـــون ذل يك



(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 confidential-

ity of the Telephone Service.

(ت ) يحـــق للوســـيط أن يقـــوم فـــي أي وقـــت بتغييـــر أو تعديـــل أو اســـتبدال أي إجـــراء أو نظـــام 

أو خدمـــة للحفـــاظ علـــى مســـتوى معيـــن مـــن التشـــفير واألمـــان والســـرية للخدمـــة الهاتفيـــة.

(d)  The Broker shall inform the Client of prolonged inaccessibility to, or unfore-

seeable but necessary termination of, the Telephone Service.

(ث ) يجـــب علـــى الوســـيط إبـــالغ العميـــل بتعطـــل الخدمـــة لفتـــرة طويلـــة أو اإلنهـــاء غيـــر المتوقـــع 

الضـــروري للخدمـــة الهاتفيـــة.

5-2  Access 5-2 الوصول 

(a)  To access the Telephone Service, the Client must enter a secret number (the 

“Secret Number”) as provided by the Broker.

(أ )  للوصـــول إلـــى الخدمـــة الهاتفيـــة، يجـــب علـــى العميـــل إدخـــال رقـــم ســـري (”الرقـــم الســـري“) 

الـــذي أعطـــاه لـــه الوســـيط.

(b)  After 3 successive incorrect entries of the Secret Number, the Client’s Tele-

phone 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.

(ب ) بعـــد 3 إدخـــاالت متتاليـــة غيـــر صحيحـــة للرقـــم الســـري، ســـيتم تعليـــق حســـاب الخدمـــة 

ــادة  ــة العميـــل وإعـ ــال بالوســـيط لتأكيـــد هويـ ــة العميـــل باالتصـ ــة للعميـــل ومطالبـ الهاتفيـ

ــل. ــاص بالعميـ ــة الخـ ــة الهاتفيـ ــاب الخدمـ ــيط حسـ تنشـ

5-3 Instructions 5-3 التعليمات  

(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.

(أ )  التعليمـــات الـــواردة مـــن العميـــل تُعتبـــر قـــد أرســـلت بشـــكل صحيـــح ومقصـــود وفعلـــي مـــن 

ـــك. ـــس ذل ـــت عك ـــم يثب ـــا ل ـــه م ـــة عن ـــل أو نياب ـــل العمي قب

(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.

(ب ) يفـــوض العميـــل الوســـيط بالتصـــرف بموجـــب كافـــة التعليمـــات الـــواردة مـــن العميـــل مـــن 

خـــالل الخدمـــة الهاتفيـــة، ويقبـــل بشـــكل نهائـــي وغيـــر مشـــروط بالتقيـــد بكافـــة هـــذه 

التعليمـــات.

(c)  It is the Client’s responsibility to ensure that all details relating to the bene-

ficiary 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.

(ت ) العميـــل هـــو المســـؤول عـــن التأكـــد مـــن أن جميـــع التفاصيـــل المتعلقـــة بحســـاب المســـتفيد 

فـــي تعليمـــات المعاملـــة قـــد تـــم إدخالهـــا بشـــكل صحيـــح. والوســـيط غيـــر ملـــزم بالتحقـــق مـــن 

هـــذه التفاصيـــل وال يتحمـــل مســـؤولية تحويـــل أي أرصـــدة إلـــى مســـتفيد غيـــر صحيـــح.

(d)  The Broker’s records of any instruction shall be conclusive evidence of such 

instructions and binding on the Client.

(ث ) تكـــون ســـجالت الوســـيط بشـــأن أي تعليمـــات دليـــاًل قاطًعـــا علـــى صحـــة صـــدور هـــذه 

للعميـــل. وإلزاميتهـــا  التعليمـــات 

5-4 Execution of Instructions 5-4 تنفيذ التعليمات 

(a)  For transaction instructions, the Broker will debit the funding account with 

any transaction amount together with the applicable fees and charges.

(أ )  بالنســـبة لتعليمـــات المعامـــالت، يخصـــم الوســـيط مـــن حســـاب التمويـــل قيمـــة أي معاملـــة 

باإلضافـــة إلـــى الرســـوم والتكاليـــف المقـــررة عليهـــا.

(b) Instructions cannot be reversed without the Broker’s approval. (ب ) ال يجوز إلغاء التعليمات دون موافقة الوسيط.

(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.

ــر  ــادرة عبـ ــات الصـ ــاء التعليمـ ــى إلغـ ــدرة علـ ــدم القـ ــن (1) عـ ــؤواًل عـ ــيط مسـ ــون الوسـ (ت ) ال يكـ

الخدمـــة الهاتفيـــة؛ أو (2) قبـــول تعليمـــات مشـــروطة أو تتطلـــب مـــن الوســـيط أن يقـــوم 

ـــا  بســـداد مبلـــغ لطـــرف ثالـــث فـــي تاريـــخ ســـابق (أو الحـــق) للتاريـــخ الـــذي يقـــرره الوســـيط وفًق

لســـير العمـــل العـــادي.

(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.

ـــدى  ـــات إذا كان ل ـــذ التعليم ـــض بتنفي ـــض التفوي ـــق، رف ـــره المطل ـــا لتقدي ـــيط، وفًق ـــوز للوس (ث ) يج

ـــة. ـــة أو احتيالي ـــر قانوني ـــات غي ـــأن التعليم ـــاد ب ـــبب لالعتق ـــيط س الوس

(e)  No written advice or confirmation will be made or issued by the Broker for any 

transaction instruction issued through the Telephone Service.

(ج )  الوســـيط غيـــر ملـــزم بإصـــدار أو تقديـــم أي إشـــعار أو إقـــرار مكتـــوب بخصـــوص أي تعليمـــات 

معاملـــة صـــادرة عبـــر الخدمـــة الهاتفيـــة.

(g)  Executed transactions shall be recorded in a statement of account issued by 

the Broker periodically or as provided to the Client upon request.

(ح )  يجـــب تســـجيل المعامـــالت المنفـــذة فـــي كشـــف حســـاب يصـــدره الوســـيط بشـــكل دوري أو 

ـــه. ـــى طلب ـــاء عل ـــره للعميـــل بن ـــذي يتـــم توفي ال

5-5 Client’s Obligations 5-5 التزامات العميل 

(a)  The Client must keep any information conveyed over the Telephone Service 

confidential at all times.

ــر  ــه عبـ ــل إليـ ــات تنقـ ــرية أي معلومـ ــى سـ ــاظ علـ ــات بالحفـ ــع األوقـ ــي جميـ ــل فـ ــزم العميـ (أ )  يلتـ

ــة. ــة الهاتفيـ الخدمـ

(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.

ـــة فـــي  ـــل التأكـــد مـــن وجـــود أرصـــدة كافي ـــى العمي (ب ) بالنســـبة لتعليمـــات المعامـــالت، يجـــب عل

حســـاب التمويـــل لتمكيـــن الوســـيط مـــن تفويـــض التعليمـــات وتنفيذهـــا. إذا كان حســـاب 

التمويـــل ذي الصلـــة مكشـــوًفا ألي ســـبب مـــن األســـباب، فلـــن يتـــم تنفيـــذ التعليمـــات 

وســـيكون العميـــل مســـؤواًل عـــن تحمـــل أي رســـوم عرضيـــة. 

5-6 Broker’s Rights 5-6 حقوق الوسيط 

The Broker reserves the right to appoint any agency to provide availability of 

and accessibility to the Telephone Service.

يحتفظ الوسيط بحقه في تعيين أي وكالة لتوفير الخدمة الهاتفية والدخول إليها. 

5-7 Security Measures 5-7 اإلجراءات األمنية 



(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.

(أ )  يجـــب علـــى العميـــل فـــي جميـــع األوقـــات الحفـــاظ علـــى ســـرية وســـالمة جميـــع معلومـــات 

ـــاذ أي  ـــه اتخ ـــب علي ـــا يج ـــة، كم ـــات عرضي ـــة وأي معلوم ـــة الهاتفي ـــات الخدم ـــاب ومعلوم الحس

ـــتخدامها. وال  ـــات واس ـــذه المعلوم ـــى ه ـــه إل ـــرح ب ـــر المص ـــول غي ـــع الوص ـــة لمن ـــوات مطلوب خط

يجـــوز للعميـــل إفشـــاء معلومـــات الحســـاب أو الخدمـــة الهاتفيـــة ألي طـــرف ثالـــث، بمـــا فـــي 

ذلـــك الوســـيط.

(b) The Client must comply with any additional security measures as may be 

notified by the Broker from time to time.

(ب ) يجـــب علـــى العميـــل االمتثـــال ألي تدابيـــر أمنيـــة إضافيـــة قـــد يبلغـــه بهـــا الوســـيط مـــن وقـــت 

آلخـــر.

5-8 Liability and Indemnity 5-8 المسؤولية والتعويض

(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.

(أ )  ال يجـــوز اســـتخدام الرقـــم الســـري إال مـــن المســـتخدم المصـــرح لـــه بذلـــك فقـــط ويجـــب عـــدم 

ــائر أو  ــف أو خسـ ــن أي تكاليـ ــؤواًل عـ ــل مسـ ــون العميـ ــث ويكـ ــرف ثالـ ــه ألي طـ ــف عنـ الكشـ

مصاريـــف ناتجـــة يتكبدهـــا العميـــل والوســـيط بســـبب عـــدم االلتـــزام بذلـــك.

(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.

(ب ) يقبـــل العميـــل بشـــكل نهائـــي ودون قيـــد أو شـــرط بتحمـــل المســـؤولية عـــن أي وجميـــع 

ــة  ــراء ذمـ ــى إبـ ــة ويوافـــق علـ ــة الهاتفيـ ــر الخدمـ ــه عبـ ــة عنـ ــه أو نيابـ ــادرة عنـ ــات الصـ التعليمـ

ـــراءات  ـــؤولية أو إج ـــف أو مس ـــرر أو مصاري ـــة أو ض ـــارة أو تكلف ـــن أي خس ـــه ع ـــيط وتعويض الوس

قـــد يتكبدهـــا الوســـيط نتيجـــة تصـــرف الوســـيط أو تأخـــره فـــي التصـــرف أو امتناعـــه عـــن 

التصـــرف بنـــاًء علـــى هـــذه التعليمـــات.

(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.

(ت ) يتحمـــل العميـــل المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي تعليمـــات تُعطـــى للوســـيط ولـــن يكـــون 

الوســـيط مســـؤواًل بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن أي تعليمـــات غيـــر مصـــرح بهـــا أو احتياليـــة 

أو خاطئـــة.

(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.

ـــاًل  ـــا كام ـــه تعويًض ـــه ومندوبي ـــه ووكالءه وممثلي ـــيط وموظفي ـــض الوس ـــل بتعوي ـــزم العمي (ث ) يلت

ــرار والتكاليـــف  ــائر واألضـ عـــن جميـــع اإلجـــراءات والمطالبـــات والدعـــاوي والمطالـــب والخسـ

والمصروفـــات والنفقـــات والرســـوم والضرائـــب والعقوبـــات والغرامـــات والتكاليـــف القانونيـــة 

ــول  ــبب وصـ ــا بسـ ــيط أو يتحملهـ ــا الوسـ ــا يتكبدهـ ــت طبيعتهـ ــا كانـ ــرى أًيـ ــات أخـ وأي التزامـ

العميـــل أو ممثلـــه المعتمـــد إلـــى الخدمـــة الهاتفيـــة.

5-9 Broker’s Excluded Liability 5-9 انتفاء مسؤولية الوسيط

(a) The Broker will not be liable for any losses due to the Secret Number being 

used by unauthorised persons.

ـــل  ـــن قب ـــري م ـــم الس ـــتخدام الرق ـــن اس ـــة ع ـــائر ناجم ـــن أي خس ـــؤواًل ع ـــيط مس ـــون الوس (أ )  ال يك

ـــم. ـــرح له ـــر مص ـــخاص غي أش

(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.

(ب ) ال يكـــون الوســـيط مســـؤواًل إذا كان العميـــل غيـــر قـــادر علـــى الوصـــول إلـــى و / أو اســـتعمال 

ــي  ــا فـ ــه، بمـ ــن إرادتـ ــة عـ ــباب خارجـ ــا ألسـ ــة بموجبهـ ــة مقدمـ ــة أو أي خدمـ ــة الهاتفيـ الخدمـ

ــر أو  ــاز الكمبيوتـ ذلـــك - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - أي انقطاع/تعطـــل فـــي نظـــم جهـ

االتصـــاالت أو الطاقـــة الكهربائيـــة أو األنظمـــة التقنيـــة أو الشـــبكة.

(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 informa-

tion input.

(ت ) ال يكـــون الوســـيط مســـؤواًل عـــن أي معلومـــات غيـــر صحيحـــة تـــم إدخالهـــا مـــن قبـــل العميـــل 

أو عـــن أي عواقـــب ماليـــة أو غيـــر ماليـــة مترتبـــة علـــى ذلـــك.

(d) The Broker will not be liable for any costs, losses or damages of whatsoever 

nature, incurred by the Client as a result of:

ـــوع  ـــن أي ن ـــات م ـــرار أو تعويض ـــائر أو أض ـــف أو خس ـــن أي تكالي ـــؤواًل ع ـــيط مس ـــون الوس (ث ) ال يك

ـــة: ـــباب اآلتي ـــن األس ـــل ألي م ـــا العمي يتكبده

1. Making the Telephone Service available; 1.  إتاحة الخدمة الهاتفية.

2. Acting on an instruction validly submitted by the Client; 2.  التصرف بناًء على تعليمات مقدمة بشكل صحيح من العميل.

3. Failure to act upon an instruction for any reason beyond the Broker’s control; 3.  عدم التصرف بموجب أي تعليمات ألي سبب يقع خارج سيطرة الوسيط.

4. The Telephone Service being totally or partially unavailable for any reason; 4.  عدم توفر الخدمة الهاتفية كلًيا أو جزئًيا ألي سبب من األسباب.

5. Authorisation and execution of instructions being delayed or not acted upon 

due to reasons beyond the Broker’s control;

ـــيطرة  ـــن س ـــة ع ـــباب خارج ـــا ألس ـــرف بموجبه ـــدم التص ـــات أو ع ـــذ التعليم ـــض وتنفي ـــر التفوي 5.  تأخ

ـــيط. الوس

6. Partial, incomplete, late or failed transfer or bill payment to any nominated 

payee due to reasons beyond the Broker’s control; 

6.  التحويـــل أو الســـداد الجزئـــي أو الناقـــص أو المتأخـــر أو الفاشـــل ألي فواتيـــر إلـــى أي مســـتفيد 

معيـــن ألســـباب خارجـــة عـــن ســـيطرة الوســـيط.

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

ــل (إال إذا  ــاص بالعميـ ــة الخـ ــاب األوراق الماليـ ــق بحسـ ــات تتعلـ ــث لمعلومـ ــرف ثالـ ــول طـ 7.  وصـ

ـــيط،  ـــب الوس ـــن جان ـــد م ـــر المتعم ـــيم أو التقصي ـــال الجس ـــن اإلهم ـــا ع ـــول ناجًم ـــذا الوص كان ه

وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون الوســـيط مســـؤواًل فقـــط عـــن أي خســـائر أو أضـــرار أو تعويضـــات 

مباشـــرة تلحـــق بالعميـــل ويتوقـــع حدوثهـــا فـــي ســـياق المســـار العـــادي لألحـــداث الناجمـــة 

عـــن الظـــروف المعنيـــة).



8. Any change, alteration, addition or deletion to these Terms and Conditions, 

the services, the systems of operation or the Telephone Service.

8.  أي تغييـــر أو تعديـــل أو إضافـــة أو حـــذف يتـــم علـــى هـــذه الشـــروط واألحـــكام أو الخدمـــات أو 

أنظمـــة التشـــغيل أو الخدمـــة الهاتفيـــة.

(e) All 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 cannot and does not guarantee the validity and correct-

ness of such information.

ــات  ــاب ومعلومـ ــات الحسـ ــل معلومـ ــيط، مثـ ــل الوسـ ــن قبـ ــة مـ ــات المقدمـ ــة المعلومـ (ج )  كافـ

األوراق الماليـــة، تعتبـــر صحيحـــة ودقيقـــة ومعتمـــدة عنـــد تقديمهـــا، غيـــر أن الوســـيط ال 

ــات. ــذه المعلومـ ــة هـ ــة وصحـ ــن صالحيـ يضمـ

(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.

ـــة  ـــر الخدم ـــة عب ـــات مقدم ـــى أي معلوم ـــل عل ـــاد العمي ـــن اعتم ـــؤواًل ع ـــيط مس ـــون الوس (ح )  ال يك

ـــؤوليته  ـــى مس ـــل عل ـــذا القبي ـــن ه ـــات م ـــى أي معلوم ـــل عل ـــاد العمي ـــون اعتم ـــة، ويك الهاتفي

ـــة. الخاص

5-10 Termination 5-10 اإلنهاء 

(a) The Client may cease use of the Telephone Service at any time upon written 

notice to the Broker.

(أ )  يجـــوز للعميـــل التوقـــف عـــن اســـتخدام الخدمـــة الهاتفيـــة فـــي أي وقـــت بموجـــب إخطـــار 

مكتـــوب يوجهـــه للوســـيط.

(b) The Broker may restrict or terminate the Telephone Service. (ب ) يجوز للوسيط تقييد أو إنهاء الخدمة الهاتفية.

(c) Termination of the account relationship will result in immediate and automatic 

termination of the Telephone Service linked to the Securities Account.

الهاتفيـــة  الفـــوري والتلقائـــي للخدمـــة  إلـــى اإلنهـــاء  إنهـــاء عالقـــة الحســـاب ســـيؤدي  (ت ) 

الماليـــة. األوراق  بحســـاب  المرتبطـــة 

(d) The Broker may terminate the Telephone Service in the event the Client: (ث ) يجوز للوسيط إنهاء الخدمة الهاتفية في األحوال التالية:

1. fails to comply with these Terms and Conditions; 1.  عدم التزام العميل بهذه الشروط واألحكام.

2. fails to make any payment due in connection with the Securities Account and 

these Terms and Conditions;

2.  تخلـــف العميـــل عـــن ســـداد أي دفعـــة مســـتحقة بموجـــب حســـاب األوراق الماليـــة وهـــذه 

الشـــروط واألحـــكام.

3. engages in any illegal activity; 3.  تورط العميل في أي نشاط غير قانوني.

4. is convicted of an offence under the laws of the State of Qatar; 4.  إدانة العميل بأي جريمة بموجب قوانين دولة قطر.

5. files for bankruptcy. 5.  رفع دعوى إلعالن إفالسه

(e) Termination of Telephone Service shall not affect the accrued rights and 

liabilities of the Client prior to any such termination.

ـــه أو عليـــه  ـــر إنهـــاء الخدمـــة الهاتفيـــة علـــى حقـــوق والتزامـــات العميـــل المترتبـــة ل (ج )  يجـــب أال يؤث

قبـــل اإلنهـــاء.

5-11  Miscellaneous 5-11 أحكام متنوعة 

(a) The Telephone Service should be used in good faith and in accordance with 

these Terms and Conditions.

(أ )  يجب استخدام الخدمة الهاتفية بحسن نية ووفًقا لهذه الشروط واألحكام.

(b) The Telephone Service should not be abused and should not be used to 

commit any kind of fraud or illegality.

ـــوع  ـــكاب أي ن ـــتخدامها الرت ـــي اس ـــة وال ينبغ ـــة الهاتفي ـــتخدام الخدم ـــاءة اس ـــدم إس ـــب ع (ب )  يج

ـــروعة. ـــر المش ـــال غي ـــة أو األفع ـــال االحتيالي ـــن األفع م

(c) The Broker reserves the right to modify any information provided in respect of 

the Telephone Service.

(ت ) يحتفظ الوسيط بالحق في تعديل أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالخدمة الهاتفية.

6 - SMS Brokerage Service 6-  خدمات الوساطة عبر الرسائل النصية القصيرة

6-1   Availability 6-1 توفير الخدمة 

(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.

(أ )  يلتـــزم الوســـيط ببـــذل قصـــارى جهـــده لتوفيـــر خدمـــة الوســـاطة عبـــر الرســـائل النصيـــة القصيـــرة 

(خدمـــة الرســـائل القصيـــرة)؛ غيـــر أن متطلبـــات الصيانـــة الروتينيـــة والطلـــب الزائـــدة علـــى 

الخدمـــة واألســـباب الخارجـــة عـــن ســـيطرة الوســـيط قـــد تتســـبب فـــي حـــدوث اضطرابـــات 

فـــي توفـــر خدمـــة الوســـاطة عبـــر الرســـائل النصيـــة القصيـــرة.

(b) The Broker may suspend any non-mandatory SMS Service without notice 

where it is necessary or advisable to do so.

ــة دون إشـــعار حيـــث يكـــون  ــر إلزاميـ ــرة غيـ ــائل قصيـ ــة رسـ ــيط تعليـــق أي خدمـ (ب ) يحـــق للوسـ

ــًنا. ــا أو مستحسـ ــك ضرورًيـ ذلـ

(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 confidential-

ity of the SMS Service.

(ت ) يحـــق للوســـيط أن يقـــوم فـــي أي وقـــت بتغييـــر أو تعديـــل أو اســـتبدال أي إجـــراء أو نظـــام 

أو خدمـــة للحفـــاظ علـــى مســـتوى معيـــن مـــن التشـــفير واألمـــان والســـرية لخدمـــة الرســـائل 

النصيـــة القصيـــرة.

(d) The Broker shall inform the Client of prolonged inaccessibility to, or unfore-

seeable but necessary termination of, the SMS Service.

(ث ) يجـــب علـــى الوســـيط إبـــالغ العميـــل بتعطـــل الخدمـــة لفتـــرة طويلـــة أو اإلنهـــاء الضـــروري غيـــر 

المتوقـــع لخدمـــة الرســـائل النصيـــة القصيـــرة.

6-2 Access to and Use of the SMS Service 6-2 الوصول لخدمة الوساطة عبر الرسائل النصية القصيرة واستخدامها 

(a) The SMS Service may only be accessed from the mobile phone registered by 

the Client in the Account Opening Form.

(أ )  ال يمكـــن الوصـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة إال عبـــر الهاتـــف الجـــوال المســـجل مـــن جانـــب 

العميـــل فـــي نمـــوذج فتـــح الحســـاب.

(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.

ـــوك  ـــة الممل ـــاب األوراق المالي ـــماح لحس ـــيتم الس ـــك، س ـــالف ذل ـــى خ ـــة عل ـــص صراح ـــم يُن ـــا ل (ب ) م

ـــا بتعطيـــل  للعميـــل بالوصـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة. ويجـــوز للعميـــل أن يقـــوم الحًق

ـــرة. ـــائل القصي ـــة الرس ـــى خدم ـــول عل ـــف الدخ ـــة ووق ـــاب األوراق المالي حس



(c) Unauthorized access to and use of the SMS Service is strictly prohibited. (ت ) يُحظر حظًرا تاًما الدخول واالستعمال غير المصرح بهما لخدمة الرسائل القصيرة.

(d) The SMS Service is not intended to be used in lieu of any other service pro-

vided 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.

(ث ) ليـــس الهـــدف اســـتعمال خدمـــة الرســـائل القصيـــرة كبديـــل ألي خدمـــة أخـــرى يقدمهـــا 

ــوف  ــة كشـ ــي مراجعـ ــتمرار فـ ــوص االسـ ــه الخصـ ــى وجـ ــل علـ ــى العميـ ــب علـ ــيط، ويجـ الوسـ

الحســـاب المرســـلة لـــه مـــن قبـــل الوســـيط مـــن وقـــت آلخـــر بعنايـــة وانتظـــام ودقـــة للتأكـــد 

ــر  ــه عبـ ــلة لـ ــات المرسـ ــاد فقـــط علـــى المعلومـ ــه االعتمـ ــوز لـ ــا وال يجـ ــا واكتمالهـ مـــن صحتهـ

ــرة. ــائل القصيـ ــة الرسـ خدمـ

6-3 Instructions 6-3 التعليمات  

(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.

(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.

(b) The Broker’s record of any instruction shall be conclusive evidence of such 

instruction and binding on the Client.

(ب ) تكـــون ســـجالت الوســـيط بشـــأن أي تعليمـــات دليـــاًل قاطًعـــا علـــى صحـــة صـــدور هـــذه 

للعميـــل. وإلزاميتهـــا  التعليمـــات 

(c) Transaction instructions sent through the SMS Service cannot be reversed. (ت ) ال يمكن إلغاء التعليمات المرسلة عبر خدمة الرسائل القصيرة.

6-4  Responses 6-4 الردود 

(a) The Broker shall use its best efforts to send responses to instructions. (أ )  يلتزم الوسيط ببذل قصارى جهده إلرسال الردود على التعليمات.

(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.

(ب ) معلومـــات الحســـاب المرســـلة للعميـــل فـــي أي رد هـــي معلومـــات مســـتخرجة مـــن أنظمـــة 

ــا  ــر هـــذه المعلومـــات األحـــدث فـــي وقـــت إصدارهـ الوســـيط فـــي التوقيـــت الفعلـــي وتعتبـ

للعميـــل فـــي أي رد.

(c)  The Broker will endeavour to issue a response within a reasonable time. (ت ) يلتزم الوسيط بالسعي إلصدار الرد خالل وقت معقول.

(d) A response may not be received by the Client due to factors affecting the Ac-

count Opening Form, including but not limited to infrastructure, connectivity 

and demand.

(ث ) قـــد ال يتلقـــى العميـــل الـــرد بســـبب عوامـــل تؤثـــر علـــى نمـــوذج فتـــح الحســـاب، بمـــا فـــي ذلـــك 

- علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - البنيـــة التحتيـــة واالتصـــال والطلـــب.

(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.

(ج )  يحتـــوي الـــرد أو قـــد يحتـــوي علـــى معلومـــات الحســـاب ويفـــوض العميـــل الوســـيط بإرســـال 

هـــذه المعلومـــات عبـــر خدمـــة الرســـائل القصيـــرة إلـــى الهاتـــف الجـــوال الخـــاص بالعميـــل الـــذي 

ـــة ينطـــوي عليهـــا إرســـال  ـــه بالمســـؤولية عـــن أي مخاطـــر كامن يفتـــرض فهمـــه وإقـــراره وقبول

تلـــك المعلومـــات. يجـــوز إرســـال معلومـــات الحســـاب فـــي الـــرد علـــى الرغـــم مـــن عـــدم طلبهـــا 

ـــة أو ضروريـــة. ـــر الوســـيط أنهـــا ذات صل علـــى وجـــه التحديـــد فـــي التعليمـــات إذا اعتب

(f) The Broker may refuse to issue a response to an instruction if such instruction 

would require written confirmation of such instruction.

ـــدار  ـــب إص ـــات تتطل ـــك التعليم ـــت تل ـــات إذا كان ـــى التعليم ـــدار رد عل ـــض إص ـــيط رف ـــوز للوس (ح )  يج

ـــتالمه. ـــوب باس ـــرار مكت إق

(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.

(خ )  إصـــدار الـــرد قـــد ال يتزامـــن مـــع اســـتالم التعليمـــات. هنـــاك تعليمـــات قـــد يحتـــاج تنفيذهـــا إلـــى 

ـــرد فـــي ذات اليـــوم الـــذي  ـــرد خـــالل ســـاعات العمـــل وال يتـــم ال وقـــت أو قـــد تتطلـــب إصـــدار ال

صـــدرت فيهـــا التعليميـــات.

(h) Where a response was unsuccessful the Broker shall not be responsible for 

retransmitting any such response.

(د )  في حالة فشل إرسال أي رد، فلن يكون الوسيط مسؤواًل عن إعادة إرساله.

6-5 Client’s Obligations 6-5 التزامات العميل 

(a) The Client assumes full responsibility for the security of his/her mobile phone 

and any instructions or responses contained therein.

(أ )   يتحمـــل العميـــل كامـــل المســـؤولية عـــن ســـالمة هاتفـــه الجـــوال وأي تعليمـــات أو ردود 

ــه. ــجلة فيـ مسـ

(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.

(ب ) يجـــب علـــى العميـــل معرفـــة العمليـــات واإلجـــراءات المطبقـــة علـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة، 

علًمـــا بـــأن األخطـــاء الناجمـــة عـــن عـــدم القيـــام بذلـــك ســـتكون علـــى مســـؤولية العميـــل.

(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.

(ت ) وافـــق العميـــل علـــى أن يقـــوم، فـــي كل األوقـــات، بمعاملـــة حقـــوق الوصـــول أو التوثيـــق 

ـــة  ـــي الخصوصي ـــة ف ـــا غاي ـــى أنه ـــرة عل ـــائل القصي ـــة الرس ـــة بخدم ـــرى متعلق ـــات أخ أو أي معلوم

ـــأي شـــكل؛  ـــاج أي ممـــا ســـبق ب ـــر أو طباعـــة أو إعـــادة إنت ـــه نســـخ أو تصوي والســـرية وال يجـــوز ل

ســـواء كلًيـــا أو جزئًيـــا، كمـــا التـــزم بعـــدم الســـماح ألي طـــرف ثالـــث بالوصـــول لهـــا دون 

موافقـــة خطيـــة مســـبقة مـــن الوســـيط.

(d) The Client shall not send messages through the SMS Service regarding any of 

the following:

ــن  ــة مـ ــوص أي حالـ ــرة بخصـ ــائل القصيـ ــة الرسـ ــر خدمـ ــائل عبـ ــال رسـ ــل إرسـ ــوز للعميـ (ث ) ال يجـ

ــة: ــاالت اآلتيـ الحـ



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.

(1) المســـائل غيـــر المغطـــاة حاليـــًا بـــأي خدمـــة ضمـــن خدمـــة الرســـائل القصيـــرة؛ (2) اإلبـــالغ 

عـــن الفقـــد أو الســـرقة أو أي خـــرق لإلجـــراءات األمنيـــة؛ (3) إرســـال توجيهـــات نيابـــة عـــن أي 

طـــرف ثالـــث؛ (4) األمـــور التـــي تعتبـــر مســـيئة أو تافهـــة أو غيـــر مالئمـــة بـــأي شـــكل آخـــر. وقـــد 

تـــؤدي أي رســـائل مـــن هـــذا النـــوع، وفًقـــا لتقديـــر الوســـيط، إلـــى ســـحب خدمـــة الرســـائل 

القصيـــرة. 

(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.

ـــة  ـــه لخدم ـــرح ب ـــر مص ـــتخدام غي ـــول أو اس ـــأي وص ـــوًرا ب ـــيط ف ـــار الوس ـــل إخط ـــى العمي ـــب عل (ج )  يج

الرســـائل القصيـــرة أو أي اشـــتباه بـــأن أي طـــرف ثالـــث قـــد اطلـــع علـــى أي معلومـــات حســـاب 

ـــرة. ـــائل القصي ـــة الرس ـــات خدم ـــرية أو معلوم س

(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.

(ح )  قـــد يُطلـــب مـــن العميـــل تزويـــد الوســـيط، خـــالل ثالثـــة أيـــام عمـــل، بـــأي معلومـــات وتفاصيـــل 

(وأي مســـتندات داعمـــة) بشـــأن أي خـــرق لإلجـــراءات األمنيـــة الخاصـــة بخدمـــة الرســـائل 

القصيـــرة.

(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.

(خ )  قـــد يُطلـــب مـــن العميـــل مســـاعدة الوســـيط والشـــرطة فـــي أي استفســـارات أو تحقيقـــات 

أثنـــاء محاولـــة التخفيـــف مـــن أي ضـــرر أو اســـترداد أي خســـائر ناجمـــة عـــن خـــرق اإلجـــراءات 

األمنيـــة الخاصـــة بخدمـــة الرســـائل القصيـــرة.

(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.

(د )  يلتـــزم العميـــل بـــأن يقـــوم علـــى الفـــور بإبـــالغ الوســـيط فـــي حالـــة ضيـــاع أو ســـرقة الهاتـــف 

الجـــوال الخـــاص بالعميـــل أو بطاقـــة SIM أو تغييـــر أو فصـــل الهاتـــف الجـــوال الخـــاص بالعميـــل.

(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.

(ذ )  يتحمـــل العميـــل مســـؤولية ســـداد رســـوم البـــث أو الرســـوم األخـــرى التـــي يفرضهـــا موفـــر 

ــا يتعلـــق بإرســـال التعليمـــات  ــا لشـــروط وأحـــكام هـــذا المـــزود فيمـ خدمـــة االتصـــاالت وفًقـ

واســـتالم الـــردود.

6-6 Broker’s Rights and Duties 6-6 حقوق وواجبات الوسيط

(a) The Broker reserves the right to appoint any agency to provide availability of 

and accessibility to the SMS Service.

ــرة  ــة القصيـ ــائل النصيـ ــة الرسـ ــر خدمـ ــة لتوفيـ ــن أي وكالـ ــي تعييـ ــه فـ ــيط بحقـ ــظ الوسـ (أ )   يحتفـ

ــا. ــول إليهـ والوصـ

(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.

(ب ) ال يتـــم اســـتالم التعليمـــات وإصـــدار الـــردود إال إذا كان العميـــل ضمـــن نطـــاق الدوائـــر الخلويـــة 

للوكالـــة أو فـــي دوائـــر تشـــكل جـــزًءا مـــن شـــبكة التجـــوال الخاصـــة بهـــذه الوكالـــة.

(c)  The Broker shall not acknowledge receipt of an instruction. (ت ) ال يتعين على الوسيط اإلقرار باستالم أي تعليمات.

(d) The Broker shall rely on and accept as genuine and validly given, any instruc-

tion 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.

ـــى أي تعليمـــات وقبولهـــا باعتبارهـــا قـــد صـــدرت بشـــكل  ـــى الوســـيط االعتمـــاد عل (ث ) يتعيـــن عل

فعلـــي وســـليم، وال يجـــب إلزامـــه بالتحقـــق مـــن أي تعليمـــات مـــن هـــذا القبيـــل، ويجـــب أن 

ـــول. ـــارية المفع ـــرى س ـــكام أخ ـــاة أي أح ـــع مراع ـــل م ـــذا القبي ـــن ه ـــات م ـــى كل تعليم ـــرد عل ي

(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.

ـــتالم  ـــدار واس ـــهل إص ـــذي يس ـــدر ال ـــل بالق ـــات العمي ـــة بمعلوم ـــد الوكال ـــيط بتزوي ـــزم الوس (ج )  يلت

ـــرة. ـــائل القصي ـــة الرس ـــر خدم ـــردود عب ـــات وال التعليم

(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 resolu-

tion.

ـــة لمعالجـــة أي أخطـــاء أو أعطـــال فـــي نظـــام الخدمـــة المقـــدم مـــن قبلهـــا  (ح )  يجـــب الرجـــوع للوكال

والـــذي يوفـــر خدمـــة الرســـائل القصيـــرة ويســـهل الوصـــول إليهـــا.

(g) The Broker may, from time to time on its own initiative, send the Client mes-

sages via the SMS Service concerning the Securities Account or products and 

services offered by the Broker.

(خ )  يجـــوز للوســـيط أن يقـــوم مـــن وقـــت آلخـــر ومـــن تلقـــاء نفســـه بإرســـال رســـائل للعميـــل عبـــر 

خدمـــة الرســـائل القصيـــرة بشـــأن أي حســـاب األوراق الماليـــة أو المنتجـــات والخدمـــات التـــي 

ـــيط. ـــا الوس يقدمه

(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.

(د )  يجـــب علـــى الوســـيط اتخـــاذ كافـــة االجـــراءات العمليـــة بشـــكل معقـــول للتأكـــد مـــن أن 

األنظمـــة المتعلقـــة بخدمـــة الرســـائل القصيـــرة هـــي أنظمـــة آمنـــة وأن يقـــوم بمعالجـــة 

المخاطـــر الناجمـــة عـــن تشـــغيل الخدمـــة مـــع مراعـــاة جميـــع القوانيـــن المعمـــول والســـائدة 

ــاطة. ــة الوسـ ــي صناعـ فـ

6-7 Security Measures 6-7 اإلجراءات األمنية 

(a) The Client must comply with the following security measures: (أ )   يجب على العميل االمتثال للتدابير واإلجراءات األمنية التالية:

1. Account information, the SMS Service information and any incidental infor-

mation 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;

1.      يجـــب علـــى العميـــل فـــي جميـــع األوقـــات الحفـــاظ علـــى ســـرية وســـالمة جميـــع معلومـــات 

الحســـاب ومعلومـــات خدمـــة الرســـائل القصيـــرة وأي معلومـــات عرضيـــة، كمـــا يجـــب علـــى 

ـــات  ـــذه المعلوم ـــى ه ـــه إل ـــرح ب ـــر المص ـــول غي ـــع الوص ـــة لمن ـــوات مطلوب ـــاذ أي خط ـــل اتخ العمي

واســـتخدامها.

2. Not disclose account information or the SMS Service information to any third 

party, including the Broker; and

2.    عـــدم إفشـــاء معلومـــات الحســـاب أو خدمـــة الرســـائل القصيـــرة ألي طـــرف ثالـــث، بمـــا فـــي 

ذلـــك الوســـيط.

3. All responses should be deleted once received and reviewed by the Client. 3.   يجب حذف جميع الردود بمجرد استالمها ومراجعتها من قبل العميل.



(b) The Client must comply with any additional security measures as may be 

notified by the Broker from time to time.

(ب ) يجـــب علـــى العميـــل االمتثـــال ألي تدابيـــر أمنيـــة إضافيـــة قـــد يبلغـــه بهـــا الوســـيط مـــن وقـــت 

آلخـــر.

6-8 Liability and Indemnity 6-8 المسؤولية والتعويض

(a) In accessing and utilising the SMS Service, the Client shall be liable for the 

following:

(أ )   عنـــد الوصـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها، يكـــون العميـــل مســـؤواًل عمـــا 

يلـــي:

1. Subject to any applicable terms, any instruction issued by or on behalf of the 

Client.

1.     أي تعليمات صادرة من العميل أو نيابة عنه مع مراعاة أي أحكام معمول بها.

2. Any costs, claims, damages or losses incurred by the Client’s telecommunica-

tions provider due to the Client accessing and utilising the SMS Service.

2.    أي تكاليـــف أو مطالبـــات أو أضـــرار أو خســـائر يتكبدهـــا مقـــدم خدمـــة االتصـــاالت الخـــاص 

بالعميـــل بســـبب وصـــول العميـــل إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها.

3. Any breach of security measures as set out above (Security Measures). 3.    أي خرق لإلجراءات األمنية الواردة أعاله (اإلجراءات األمنية).

4. Access by a third party to the mobile phone, account information or the SMS 

Service information through the Client’s mobile phone.

ــة  ــات خدمـ ــاب أو معلومـ ــات الحسـ ــوال أو معلومـ ــرف ثالـــث إلـــى الهاتـــف الجـ 4.    وصـــول أي طـ

الرســـائل القصيـــرة عبـــر جـــوال العميـــل.

5. Fraudulent and negligent use of the SMS Service. 5.    استعمال خدمة الرسائل القصيرة بشكل احتيالي أو متسم باإلهمال.

(b) The Client shall not be liable for the following: (ب ) ال يكون العميل مسؤواًل عما يلي:

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

ـــراء  ـــواًل إلج ـــًا معق ـــه وقت ـــيط ومنح ـــار الوس ـــد إخط ـــل بع ـــوال العمي ـــن ج ـــادرة م ـــات ص 1.     أي تعليم

ـــور. ـــوال المذك ـــف الج ـــم الهات ـــى رق ـــر عل تغيي

2. Fraudulent instructions issued by any third party without the knowledge or 

consent of the Client or without the negligence of the Client.

2.     أي تعليمـــات احتياليـــة صـــادرة عـــن أي طـــرف ثالـــث دون علـــم أو موافقـــة العميـــل أو دون 

إهمـــال مـــن جانـــب العميـــل.

(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:

(ت ) بالوصـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها، يجـــب علـــى العميـــل تعويـــض 

الوســـيط ومســـؤوليه ووكالئـــه وموظفيـــه بشـــكل نهائـــي ودون أي قيـــد أو شـــرط وإبـــراء 

ذمتهـــم بخصـــوص مـــا يلـــي:

1. any actions, claims, proceedings, demands, losses, damages, costs or expens-

es which the Broker may incur or suffer by reason of the Client accessing and 

using the SMS Service;

1.     أي إجـــراءات أو مطالبـــات أو دعـــاوي أو مطالـــب أو خســـائر أو أضـــرار أو تعويضـــات أو تكاليـــف 

أو نفقـــات قـــد يتكبدهـــا الوســـيط بســـبب وصـــول العميـــل إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة 

ــتخدامها. واسـ

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;

ـــيط أو  ـــا الوس ـــد يتكبده ـــراءات ق ـــات أو إج ـــات أو التزام ـــرار أو نفق ـــف أو أض ـــائر أو تكالي 2.     أي خس

ـــى  ـــاًء عل ـــرف بن ـــن التص ـــه ع ـــرف أو امتناع ـــي التص ـــره ف ـــيط أو تأخ ـــرف الوس ـــة تص ـــل نتيج العمي

ـــكام. ـــروط واألح ـــذه الش ـــا له ـــات وفًق أي تعليم

3. all costs, losses or damages incurred on  Securities Account of the Client’s fail-

ure to notify the Broker of a loss of a mobile phone or change/disconnection of 

the Client’s mobile phone number; or

3.    جميـــع التكاليـــف أو الخســـائر أو األضـــرار أو التعويضـــات المتكبـــدة فـــي حســـاب األوراق الماليـــة 

بســـبب عـــدم قيـــام العميـــل بإخطـــار الوســـيط بضيـــاع الهاتـــف الجـــوال أو تغييـــر / فصـــل رقـــم 

جـــوال العميـــل.

4. the Broker enforcing any of its rights hereunder. ــروط  ــذه الشـ ــب هـ ــا بموجـ ــوص عليهـ ــه المنصـ ــن حقوقـ ــق مـ ــرض أي حـ ــيط بفـ ــام الوسـ 4.     قيـ

واألحـــكام.

(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.

(ث ) وصـــول العميـــل إلـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة واســـتخدامها يكـــون علـــى مســـؤولية العميـــل 

بالكامـــل، كمـــا أن االعتمـــاد علـــى جميـــع المعلومـــات المنقولـــة عبـــر خدمـــة الرســـائل القصيـــرة 

يكـــون علـــى مســـؤولية العميـــل.

6-9 Broker’s Excluded Liability 6-9 انتفاء مسؤولية الوسيط

(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:

(أ)    عنـــد تقديـــم خدمـــة الرســـائل القصيـــرة، ال يتحمـــل الوســـيط ومســـؤوليه ووكالئـــه

وموظفيـــه أي مســـؤولية عـــن أي تكاليـــف أو خســـائر أو أضـــرار أو 

ــا يلـــي: ــا العميـــل بخصـــوص مـ تعويضـــات يتكبدهـ

1. Any response sent in reply to an instruction; 1.      أي رد على أي تعليمات.

2. Failure or refusal to issue a Response where the Broker has reason not to do so; 2.     عدم إصدار أو رفض إصدار أي رد إذا كان لدى الوسيط سبب لذلك.

3. Failure by an agency or the Broker to make the SMS Service or any of the facil-

ities 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:

ــات  ــن الخدمـ ــرة أو أي مـ ــائل القصيـ ــة الرسـ ــر خدمـ ــيط بتوفيـ ــة أو الوسـ ــام أي وكالـ ــدم قيـ 3.    عـ

ـــر  ـــكل مباش ـــواء بش ـــة وس ـــة أو جزئي ـــورة كلي ـــواء بص ـــا، س ـــول إليه ـــا أو الوص ـــة بموجبه المتاح

أو غيـــر مباشـــر، ألســـباب خارجـــة عـــن ســـيطرة الوكالـــة أو الوســـيط، بمـــا فـــي ذلـــك - علـــى 

ســـبيل المثـــال ال الحصـــر:

• Any technical malfunction or breakdown; •       أي عطل فني أو عطل.

• Failure of any machine, data processing system or transmission link; or •      تعطل أي جهاز أو نظام معالجة بيانات أو رابط اتصال.

•  Any period of essential maintenance, critical changes, repairs, alterations or 

failure of computer services.

ـــالت  ـــات أو التعدي ـــة أو اإلصالح ـــرات الحرج ـــية أو التغيي ـــة األساس ـــرات الصيان ـــن فت ـــرة م •      أي فت

ـــر. ـــات الكمبيوت ـــل خدم ـــة أو تعط الجوهري



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).

ــي  ــويه فـ ــف أو تشـ ــاع أو تحريـ ــأ أو ضيـ ــدوث خطـ ــال أي رد أو حـ ــر إرسـ ــال أو تأخيـ ــدم إرسـ 4.     عـ

ــن  ــيم مـ ــال جسـ ــن إهمـ ــًا عـ ــك ناجًمـ ــردود (إال إذا كان ذلـ ــئ للـ ــال الخاطـ ــال أو اإلرسـ اإلرسـ

الوســـيط أو الوكالـــة).

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 notifi-

cation of loss or theft of such mobile phone.

5.     أي رد علـــى التعليمـــات المرســـلة إلـــى جـــوال العميـــل مـــا لـــم يتـــم إعطـــاء إشـــعار ووقـــت 

كافييـــن إلجـــراء التغييـــرات ذات الصلـــة فـــي نظـــام الوســـيط فـــي حالـــة حـــدوث تغييـــر فـــي 

رقـــم جـــوال العميـــل أو اإلبـــالغ بضيـــاع هـــذا الجـــوال أو ســـرقته.

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.

6.     اعتمـــاد العميـــل علـــى خدمـــة الرســـائل القصيـــرة للحصـــول علـــى معلومـــات الحســـاب، بمـــا فـــي 

ذلـــك أي تكاليـــف أو خســـائر أو نفقـــات أو أضـــرار يتكبدهـــا العميـــل بســـبب هـــذا االعتمـــاد.

7. Any dispute arising between the Client and the telecommunications provider. 7.     أي نزاع ينشأ بين العميل ومزود خدمات االتصاالت.

(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 new-

ness of such information.

(ب ) المعلومـــات التـــي يقدمهـــا الوســـيط، مثـــل معلومـــات الحســـاب ومعلومـــات األوراق الماليـــة، 

ــة  ــيط ال يضمـــن صالحيـ ــر أن الوسـ ــا؛ غيـ ــد تقديمهـ ــة عنـ ــل ثقـ ــة ومحـ ــة ودقيقـ ــر صحيحـ تعتبـ

وصحـــة وحداثـــة تلـــك المعلومـــات.

6-10 Termination 6-10 اإلنهاء 

(a) The Client may cease use of the SMS Service at any time upon written notice 

to the Broker.

ــب  ــت بموجـ ــي أي وقـ ــرة فـ ــائل القصيـ ــة الرسـ ــتخدام خدمـ ــن اسـ ــف عـ ــل التوقـ ــوز للعميـ (أ )   يجـ

ــيط. ــه للوسـ ــوب يوجهـ ــار مكتـ إخطـ

(b) The Broker may restrict or terminate the SMS Service. (ب ) يجوز للوسيط تقييد أو إنهاء خدمة الرسائل القصيرة.

(c)  Termination of the account relationship will result in immediate and automat-

ic termination of the SMS Service linked to the Securities Account.

(ت ) إنهـــاء عالقـــة الحســـاب ســـيؤدي إلـــى اإلنهـــاء الفـــوري والتلقائـــي لخدمـــة الرســـائل القصيـــرة 

المرتبطـــة بحســـاب األوراق الماليـــة.

(d) The Broker may terminate the SMS Service in the event the Client: (ث ) يجوز للوسيط إنهاء خدمة الرسائل القصيرة في األحوال التالية:

1. fails to comply with these Terms and Conditions; 1.     عدم التزام العميل بهذه الشروط واألحكام.

2. fails to make any payment due in accordance with the Securities Account and 

these Terms and Conditions;

ــذه  ــة وهـ ــاب األوراق الماليـ ــتحقة بموجـــب حسـ ــة مسـ ــداد أي دفعـ ــن سـ ــل عـ ــف العميـ 2.    تخلـ

ــكام. ــروط واألحـ الشـ

3. engages in any illegal activity; 3.    تورط العميل في أي نشاط غير قانوني.

4. is convicted of an offence under the laws of the State of Qatar; .4.     إدانة العميل بأي جريمة بموجب قوانين دولة قطر

5. ceases to be employed by his/her present employer; 5.    إنهاء خدمات العميل من قبل جهة عمله الحالية.

6. has an expulsion or deportation order issued against him/her; or .6.    صدور أمر طرد أو ترحيل ضد العميل

7. files for bankruptcy. 7.    رفع دعوى إلعالن إفالسه

(e) Termination of the SMS Service shall not affect the accrued rights and liabili-

ties of the Client prior to any such termination.

ـــه  ـــة ل ـــل المترتب ـــى حقـــوق والتزامـــات العمي ـــرة عل ـــر إنهـــاء خدمـــة الرســـائل القصي (ج )  يجـــب أال يؤث

ـــل اإلنهـــاء.  ـــه قب أو علي

6-11 Miscellaneous 6-11 أحكام متنوعة 

(a) The SMS Service should be used in good faith and in accordance with these 

Terms and Conditions.

(أ )   يجب استخدام خدمة الرسائل القصيرة بحسن نية ووفًقا لهذه الشروط واألحكام.

(b) The SMS Service should not be abused and should not be used to commit any 

kind of fraud or illegality.

(ب ) يجـــب عـــدم إســـاءة اســـتخدام خدمـــة الرســـائل القصيـــرة وال ينبغـــي اســـتخدامها الرتـــكاب 

أي نـــوع مـــن األفعـــال االحتياليـــة أو األفعـــال غيـــر المشـــروعة.

(c)  The Broker reserves the right to modify any information provided on the SMS 

Service.

ـــائل  ـــة الرس ـــق بخدم ـــا يتعل ـــة فيم ـــات مقدم ـــل أي معلوم ـــي تعدي ـــق ف ـــيط بالح ـــظ الوس (ت ) يحتف

ـــرة. القصي

7 - Internet Brokerage Service 7-  خدمات الوساطة عبر اإلنترنت

 7-1 Access and Use of the Online Brokerage Service 7-1 الوصول لخدمة الوساطة عبر اإلنترنت واستخدامها 

 (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.

(أ )   يلتـــزم الوســـيط ببـــذل قصـــارى جهـــده لتوفيـــر خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت (الخدمـــة عبـــر 

اإلنترنـــت)؛ غيـــر أن متطلبـــات الصيانـــة الروتينيـــة والطلـــب الزائـــدة علـــى الخدمـــة واألســـباب 

الخارجـــة عـــن ســـيطرة الوســـيط قـــد تتســـبب فـــي حـــدوث اضطرابـــات فـــي توفـــر هـــذه الخدمـــة.

(b) The Client acknowledges that the Broker is granting the Client a non-exclu-

sive, 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:

ـــل  ـــة للتحوي ـــر قابل ـــة وغي ـــر حصري ـــة غي ـــة مؤقت ـــل رخص ـــح العمي ـــيط يمن ـــأن الوس ـــل ب ـــر العمي (ب ) أق

مـــن أجـــل اســـتخدام الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت، ويقتصـــر هـــذا اإلذن علـــى االســـتخدام المشـــروع 

المصـــرح بـــه لخدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت. تعـــود ملكيـــة جميـــع المعلومـــات والعالمـــات 

ـــى: ـــل عل ـــق العمي ـــيط ويواف ـــى الوس ـــيط إل ـــع الوس ـــي موق ـــواردة ف ـــماء ال ـــة واألس التجاري

•  not to use this information except in connection with accessing and using the 

Online Service; and

•      أال يســـتخدم تلـــك المعلومـــات إال فيمـــا يتعلـــق بالوصـــول إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت 

واســـتخدامها.



•  not to make copies, sell, assign, commercially rent, sub-license or otherwise 

transfer the same to any third person.

ـــات ألي  ـــذه المعلوم ـــل ه ـــص أو ينق ـــن أو يرخ ـــن الباط ـــر م ـــازل أو يؤج ـــع أو يتن ـــخ أو يبي •      أال ينس

ـــث. ـــرف ثال ط

(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.

ــة  ــع للرقابـ ــروع والخاضـ ــي والمشـ ــتخدام القانونـ ــول واالسـ ــان الوصـ ــة ولضمـ ــباب أمنيـ (ت ) ألسـ

ـــى العميـــل أواًل تســـجيل الدخـــول إلـــى خدمـــة الرســـائل  ـــر اإلنترنـــت، يجـــب عل ـــى الخدمـــة عب إل

القصيـــرة. وال يمكـــن للعميـــل الوصـــول إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت إذا لـــم يكـــن عميـــاًل 

مســـجاًل فـــي خدمـــة الرســـائل القصيـــرة.

(d) The Client should only access and use the Online Service on a computer or 

other device which he/she owns.

(ث ) ال يجـــوز للعميـــل الوصـــول إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت واســـتخدامها ســـوى علـــى جهـــاز 

كمبيوتـــر أو أي جهـــاز آخـــر يملكـــه.

(e)  The Client is responsible for ensuring that his/her computer is compatible 

with the Online Service and has all necessary security software.

(ج )  يتحمـــل العميـــل مســـؤولية التأكـــد مـــن أن جهـــاز الكمبيوتـــر الخـــاص بـــه متوافـــق مـــع الخدمـــة 

عبـــر اإلنترنـــت ولديـــه جميـــع برامـــج األمـــان الالزمـــة.

(f) In using the Online Service, the Client: (ح )  عند استخدام الخدمة عبر اإلنترنت، يجب على العميل:

•  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;

ــر  ــة عبـ ــى الخدمـ ــول إلـ ــتخدمه للوصـ ــر يسـ ــاز آخـ ــر أو أي جهـ ــاز الكمبيوتـ ــو جهـ ــن خلـ ــد مـ •      التأكـ

اإلنترنـــت مـــن أي فيروســـات الكمبيوتـــر وأنـــه محمـــي تماًمـــا مـــن فيروســـات الكمبيوتـــر.

•  irrevocably and unconditionally accepts liability for any and all instructions 

without limitation;

•      قبول المسؤولية القانونية من دون قيد أو شرط عن كافة التعليمات.

•  must check regularly his/her statements of account and promptly notify the 

Broker of any discrepancy; 

•      مراجعة كشوف حساباته بانتظام وإخطار الوسيط فوًرا بأي تعارض.

•  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

•      عـــدم تعطيـــل أو التالعـــب فـــي البيانـــات أو البرمجيـــات أو اإلجـــراءات األمنيـــة المرتبطـــة 

ــكل). ــأي شـ ــك بـ ــي ذلـ ــروع فـ ــت (أو الشـ ــر اإلنترنـ ــة عبـ بالخدمـ

•  must ensure that there are sufficient funds in his/her funding account for the 

Broker to complete an instruction.

ـــن  ـــيط م ـــن الوس ـــى يتمك ـــه حت ـــاص ب ـــل الخ ـــاب التموي ـــي حس ـــد كاف ف ـــر رصي ـــن توف ـــد م •      التأك

ـــات. ـــذ التعليم تنفي

(g) The Broker may suspend the Online Service without prior notice where the 

Broker considers it necessary or advisable to do so.

(خ )  يحـــق للوســـيط تعليـــق الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت دون إشـــعار مســـبق عندمـــا يـــرى الوســـيط أنـــه 

مـــن الضـــروري أو مـــن المستحســـن القيـــام بذلـــك.

7-2 Security Measures 7-2 اإلجراءات األمنية

(a) To log-on to the Online Service, the Client will be in a ‘secure’ session. (أ )    لتسجيل الدخول إلى الخدمة عبر اإلنترنت، يجب أن يكون العميل في جلسة ”آمنة“.

(b) For the log-on process, the Client is required to input his/her unique user-

name and password assigned to the Client by the Broker.

(ب ) لعمليـــة التســـجيل، يتعيـــن علـــى العميـــل إدخـــال اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور الفريديـــن 

المخصصيـــن للعميـــل مـــن جانـــب الوســـيط.

(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.

ـــى ســـالمة وســـرية اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور  (ت ) يتحمـــل العميـــل مســـؤولية الحفـــاظ عل

الخاصيـــن بـــه فـــي جميـــع األوقـــات، ويجـــب عليـــه عـــدم إفشـــاء هـــذه التفاصيـــل أو كتابتهـــا أو 

تســـجيلها بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال ألي شـــخص آخـــر أو بـــأي طريقـــة يمكـــن أن يفهمهـــا 

ـــتخدام  ـــب اس ـــل بتجن ـــح العمي ـــرور، يُنص ـــة الم ـــار كلم ـــد اختي ـــر. وعن ـــخص آخ ـــفها أي ش أو يكتش

ـــف. ـــام الهوات ـــالد وأرق ـــخ المي ـــا، كتواري ـــهل تخمينه ـــي يس ـــة والت ـــل الواضح التفاصي

(d) For safety reasons, the Client is advised to change his/her password every 6 

weeks.

(ث ) ألسباب أمنية، يُنصح العميل بتغيير كلمة السر كل ستة أسابيع.

(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.

(ج )  ألســـباب أمنيـــة، ســـيتاح للعميـــل 3 محـــاوالت فقـــط إلدخـــال كلمـــة المـــرور الصحيحـــة للوصـــول 

ـــن يتمكـــن العميـــل مـــن الوصـــول  ـــة، فل ـــة خاطئ ـــر اإلنترنـــت. بعـــد ثالـــث محاول ـــى الخدمـــة عب إل

إلـــى خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت ويجـــب عليـــه االتصـــال بمركـــز االتصـــال الخـــاص بالوســـيط 

إلعـــادة الوصـــول إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت.

(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 logged-

off the Online Service. To regain access, the Client must log on to the Online 

Service again.

(ح )  بمجـــرد تســـجيل الدخـــول إلـــى خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت، يجـــب علـــى العميـــل عـــدم 

تـــرك جهـــازه دون مراقبـــة فـــي أي وقـــت ويجـــب أال يســـمح ألي شـــخص آخـــر باســـتخدامه حتـــى 

ـــات،  ـــرية المعلوم ـــى س ـــاظ عل ـــة وللحف ـــباب أمني ـــح. وألس ـــكل صحي ـــروج بش ـــجيل الخ ـــم تس يت

ــاز الخـــاص بالعميـــل ولكـــن لـــم يتـــم اســـتخدامه لمـــدة  إذا تـــم تســـجيل الدخـــول إلـــى الجهـ

ــر  ــا مـــن الخدمـــة عبـ ــروج تلقائًيـ ــيتم تســـجيل الخـ ــام وسـ ــة النظـ ــتنتهي مهلـ 15 دقيقـــة، فسـ

ــر  اإلنترنـــت. الســـتعادة الوصـــول، يجـــب علـــى العميـــل تســـجيل الدخـــول إلـــى الخدمـــة عبـ

اإلنترنـــت مـــرة أخـــرى.

(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.

(خ )  يجـــوز للوســـيط تغييـــر اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور الخاصيـــن بالعميـــل فـــي أي وقـــت 

ــر  ــه فـــي أي وقـــت مـــن خـــالل الخدمـــة عبـ ــة بـ ــرور الخاصـ ــة المـ ــر كلمـ ويمكـــن للعميـــل تغييـ

ــت. اإلنترنـ

(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.

(د )  العميـــل ملـــزم باالمتثـــال ألي إجـــراءات ومتطلبـــات أمنيـــة أخـــرى قـــد يخطـــره بهـــا الوســـيط 

مـــن وقـــت آلخـــر.



(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.

ــا، ســـيتخذ  (ذ )   بمراعـــاة هـــذه الشـــروط واألحـــكام ودون المســـاس بحقـــوق الوســـيط بموجبهـ

ــر العمليـــة المعقولـــة مـــن أجـــل (1) ضمـــان أن أنظمتـــه المســـتخدمة  الوســـيط كافـــة التدابيـ

فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت آمنـــة بشـــكل كاف و (2) إدارة المخاطـــر فـــي تشـــغيل 

األنظمـــة الســـيطرة عليهـــا، مـــع مراعـــاة القوانيـــن المعمـــول بهـــا والممارســـات الجيـــدة 

واألعـــراف الســـائدة فـــي صناعـــة الوســـاطة حســـب االقتضـــاء مـــن وقـــت آلخـــر.

7-3 Instructions 7-3 التعليمات 

(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 acknowl-

edgement or receipt of instructions shall be issued by the Broker and the 

Broker will not verify such instructions.

ــل  ــل العميـ ــن قبـ ــي مـ ــليم وقانونـــي وفعلـ ــدرت بشـــكل سـ ــد صـ ــتعتبر قـ ــات سـ (أ )    أي تعليمـ

ويحـــق للوســـيط االعتمـــاد علـــى تلـــك التعليمـــات والتصـــرف بموجبهـــا دون أي تأكيـــد أو 

تحقـــق إضافـــي مـــن العميـــل. والوســـيط غيـــر ملـــزم بإصـــدار أي إقـــرار باســـتالم التعليمـــات 

ــات. ــذه التعليمـ ــيط بالتحقـــق مـــن هـ ــوم الوسـ ولـــن يقـ

(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.

(ب ) ســـيبذل الوســـيط قصـــارى جهـــده لتنفيـــذ التعليمـــات فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن ومعقـــول. 

ـــا  ـــة عـــدم إعطـــاء تعليمـــات محـــددة فيمـــا يتعلـــق بالتعليمـــات، يجـــوز للوســـيط، وفًق وفـــي حال

ـــات  ـــذ التعليم ـــض تنفي ـــة، أو (2) رف ـــة ممكن ـــب طريق ـــات بأنس ـــذ التعليم ـــا (1) تنفي ـــره، إم لتقدي

ـــددة. ـــات مح ـــتالم تعليم ـــى اس حت

(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.

ــل  ــة وال يتحمـ ــاب األوراق الماليـ ــق بحسـ ــات تتعلـ ــن أي تعليمـ ــؤواًل عـ ــل مسـ ــون العميـ (ت ) يكـ

ــة أو  ــا أو احتياليـ ــرح بهـ ــر مصـ ــات غيـ ــن أي تعليمـ ــا عـ ــًا كان نوعهـ ــؤولية أيـ ــيط أي مسـ الوسـ

خاطئـــة.

(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.

ـــم  ـــت إذا ت ـــر اإلنترن ـــة عب ـــالل الخدم ـــن خ ـــة م ـــات مقدم ـــذ أي تعليم ـــدم تنفي ـــيط ع ـــق للوس (ث ) يح

ـــباب. ـــن األس ـــبب م ـــا ألي س ـــت أو إنهاؤه ـــر اإلنترن ـــة عب ـــات الخدم ـــق عملي تعلي

(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.

(ج )  بمجـــرد اســـتالم أي تعليمـــات، ســـيقوم الوســـيط بخصـــم المبالـــغ المقـــررة علـــى هـــذه 

التعليمـــات باإلضافـــة إلـــى جميـــع الرســـوم والتكاليـــف المقـــررة مـــن حســـاب األوراق الماليـــة 

ــل. ــاص بالعميـ الخـ

(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.

(ح )  لـــن يتـــم تنفيـــذ التعليمـــات فـــي حـــال كانـــت األرصـــدة الدائنـــة المودعـــة فـــي حســـاب التمويـــل 

غيـــر صافيـــة وغيـــر كافيـــة لتغطيـــة المبالـــغ المقـــررة إلنفـــاذ هـــذه التعليمـــات.

(g) Except in the event the Client has notified the Broker of any special instruc-

tions, 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.

(خ )  مـــا لـــم يقـــم العميـــل بإبـــالغ الوســـيط بـــأي تعليمـــات خاصـــة، فعنـــد قيـــام العميـــل بتقديـــم 

تعليمـــات متعـــددة بشـــأن الحســـاب نفســـه فـــي اليـــوم ذاتـــه، ســـيحدد الوســـيط األولويـــة 

فـــي تنفيـــذ هـــذه التعليمـــات.

(h) A transaction instruction being effected is not always simultaneous with a 

transaction instruction being given by the Client. Certain transaction instruc-

tions may take more time to process and/or may only be processed during 

the relevant trading hours of the Securities. 

ـــة  ـــا مـــع تعليمـــات المعامل ـــة التـــي يتـــم تنفيذهـــا متزامنـــة دائًم (د )  قـــد ال تكـــون تعليمـــات المعامل

التـــي يقدمهـــا العميـــل. فبعـــض التعليمـــات الخاصـــة بمعامـــالت معينـــة قـــد يســـتغرق 

تنفيذهـــا وقًتـــا أطـــول و / أو قـــد يتـــم تنفيذهـــا فقـــط خـــالل ســـاعات التـــداول ذات الصلـــة 

لـــألوراق الماليـــة.

7-4 Lost or Stolen Username and Password 7-4 ضياع أو سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور 

(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.

ـــى اســـم المســـتخدم أو كلمـــة المـــرور،  (أ )    إذا اشـــتبه العميـــل أو اكتشـــف اطـــالع طـــرف ثالـــث عل

ــال  ــز االتصـ ــال بمركـ ــوًرا عـــن طريـــق االتصـ ــيط بذلـــك فـ ــار الوسـ فيجـــب علـــى العميـــل إخطـ

الخـــاص بالوســـيط الـــذي ســـيقوم بإيقـــاف وصـــول العميـــل إلـــى الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت 

واتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لتحديـــد اســـم مســـتخدم وكلمـــة مـــرور جديديـــن.

(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.

(ب ) قبـــل إخطـــار الوســـيط مســـبًقا وفًقـــا للبنـــد (أ) المذكـــور أعـــاله، لـــن يتحمـــل الوســـيط مســـؤولية 

أي معامـــالت غيـــر مصـــرح بهـــا تمـــت فـــي حســـاب األوراق الماليـــة الخـــاص بالعميـــل. بمجـــرد 

اخطـــار الوســـيط بموجـــب البنـــد (أ) الـــوارد أعـــاله ومنحـــه الوقـــت الكافـــي التخـــاذ االجـــراءات 

ـــا إال إذا كان  ـــرح به ـــر مص ـــرى غي ـــالت أخ ـــن أي معام ـــئواًل ع ـــل مس ـــون العمي ـــن يك ـــة، فل الالزم

ـــال. ـــال أو اإلهم ـــم باالحتي ـــه يتس تصرف

(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.

(ت ) يوافـــق العميـــل ويقـــر بأنـــه يجـــوز للوســـيط الكشـــف عـــن معلومـــات تخـــص العميـــل أو 

حســـاب األوراق الماليـــة للشـــرطة أو ألطـــراف ثالثـــة إذا اعتقـــد الوســـيط أن ذلـــك ســـيؤدي 

ــائر وقعـــت بالفعـــل. ــات علـــى خسـ ــترداد تعويضـ ــائر أو اسـ إلـــى منـــع وقـــوع خسـ

7-5 Liability and Indemnity 7-5 المسؤولية والتعويض

(a) The Client will be solely liable for: (أ )    العميل هو المسؤول وحده عما يلي:



•  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;

ـــد  ـــل عن ـــا العمي ـــائر يتكبده ـــات أو خس ـــرار أو تعويض ـــاوى أو أض ـــات أو دع ـــف أو مطالب •      أي تكالي

ـــا. ـــط بهم ـــع مرتب ـــت أو أي موق ـــر اإلنترن ـــة عب ـــيط أو الخدم ـــع الوس ـــتعمال موق ـــول أو اس دخ

•  all costs, claims, actions, damages or losses associated with reversal, revoca-

tion or cancellation of instructions;

ــاء أو  ــة عـــن الغـ ــائر ناجمـ ــات أو خسـ ــرار أو تعويضـ ــاوى أو أضـ ــات أو دعـ •      أي تكاليـــف أو مطالبـ

نقـــض التعليمـــات.

•  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);

•      أي خســـائر (بمـــا فـــي ذلـــك مبلـــغ أي تعليمـــات معاملـــة تـــم تنفيذهـــا بـــدون تفويـــض مـــن 

العميـــل) مترتبـــة عـــن إهمـــال أو احتيـــال العميـــل لتســـهيل المعامـــالت غيـــر المصـــرح بهـــا 

ـــار  ـــة المش ـــات األمني ـــن االلتزام ـــزام م ـــاة أي الت ـــدم مراع ـــال ع ـــمل اإلهم ـــس، يش ـــادي اللب (لتف

اليهـــا فـــي هـــذه الشـــروط واألحـــكام).

•  the Client’s reliance on information available on the Online Service; •      اعتماد العميل على المعلومات المتاحة على الخدمة عبر اإلنترنت.

•  any loss or damage to the Client’s data, software, computer, telecommunica-

tions or other equipment caused by the Client using the Online Service; and

•      أي خســـائر أو تلفيـــات تلحـــق ببيانـــات العميـــل أو برامجـــه أو حاســـوبه أو أجهـــزة االتصـــال أو 

المعـــدات األخـــرى التابعـــة لـــه ناجمـــة عـــن اســـتخدام العميـــل للخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت.

•  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.

•      أي خســـائر أو أضـــرار ناجمـــة عـــن عـــدم التوافـــق بيـــن نظـــام الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت الخاصـــة 

ـــل  ـــدى العمي ـــي ل ـــج أمن ـــود برنام ـــدم وج ـــك ع ـــي ذل ـــا ف ـــل بم ـــر العمي ـــاز كمبيوت ـــيط وجه بالوس

ـــة  ـــاب األوراق المالي ـــل أو حس ـــر العمي ـــاز كمبيوت ـــي جه ـــف ف ـــرر أو تل ـــى أي ض ـــؤدي إل ـــد ي ـــا ق مم

خاصتـــه.

(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:

واإلجـــراءات  والمطالبـــات  الدعـــاوي  جميـــع  عـــن  الوســـيط  بتعويـــض  العميـــل  تعهـــد  (ب ) 

أو  المباشـــرة  التكاليـــف  ذلـــك  فـــي  (بمـــا  والتعويضـــات  واألضـــرار  والخســـائر  والمطالـــب 

غيـــر المباشـــرة أو التبعيـــة) والمصروفـــات والرســـوم والضرائـــب والعقوبـــات والغرامـــات 

والتكاليـــف القانونيـــة وأي تكاليـــف والتزامـــات أخـــرى مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا والتـــي قـــد 

يتحملهـــا الوســـيط أو يتكبدهـــا بســـبب:

•  the Client’s access to and/or use of the Online Service; •      وصول العميل إلى الخدمة عبر اإلنترنت أو استخدامها.

•  costs, losses or expenses incurred by the Broker pursuant to the Client’s input 

of incorrect, erroneous or fraudulent information in an instruction;

ـــة  ـــات خاطئ ـــل لمعلوم ـــال العمي ـــة ادخ ـــات نتيج ـــائر أو نفق ـــف أو خس ـــيط ألي تكالي ـــد الوس •      تكب

ـــات. ـــد التعليم ـــي أح ـــة ف ـــة أو احتيالي ـــر صحيح أو غي

•  the Client acting without reasonable care or fraudulently; •      صدور تصرف من جانب العميل يتسم باإلهمال أو االحتيال

•  access to the Client’s Securities Account through the Online Service by third 

parties;

•      وصـــول طـــرف ثالـــث إلـــى حســـاب األوراق الماليـــة الخـــاص بالعميـــل مـــن خـــالل الخدمـــة عبـــر 

اإلنترنـــت.

•  submission of instructions; and •      إصدار التعليمات.

•  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 obliga-

tions or enforcing its rights under these Terms and Conditions.

•      تصـــرف الوســـيط أو تأخـــره فـــي التصـــرف أو امتناعـــه عـــن التصـــرف بنـــاًء علـــى تعليمـــات العميـــل 

واالمتثـــال عموًمـــا اللتزامـــات الوســـيط أو إنفـــاذ حقوقـــه بموجـــب هـــذه الشـــروط واألحـــكام.

(c) The Broker shall not be liable for any losses, costs, claims or damages of what-

soever nature, whether direct, indirect or consequential, suffered or incurred 

by the Client as a result of:

ــا  ــات أًيـ ــات أو تعويضـ ــف أو مطالبـ ــائر أو تكاليـ ــن أي خسـ ــؤواًل عـ ــيط مسـ ــون الوسـ ــن يكـ (ت ) لـ

ــل أو  ــا العميـ ــة، يتحملهـ ــرة أو تبعيـ ــر مباشـ ــرة أو غيـ ــت مباشـ ــواء كانـ ــا، سـ كانـــت طبيعتهـ

يتكبدهـــا نتيجـــة لمـــا يلـــي:

•  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;

•      عـــدم توافـــر الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت أو أي خدمـــة مرتبطـــة بهـــا كلًيـــا أو جزئًيـــا ألي ســـبب مـــن 

األســـباب بمـــا فـــي ذلـــك - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - أي فتـــرة مـــن الصيانـــة األساســـية 

ـــات. ـــة أو العملي ـــل األنظم ـــر أو فش ـــات أو التغيي ـــري أو اإلصالح ـــر الجوه أو التغيي

•  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);

•      تصـــرف الوســـيط أو امتناعـــه عـــن التصـــرف أو تأخـــره فـــي التصـــرف بنـــاًء علـــى أي تعليمـــات 

ـــلوك  ـــوء الس ـــيم أو س ـــيط الجس ـــال الوس ـــن إهم ـــم ع ـــد الناج ـــتثناء الح ـــل باس ـــا العمي يصدره

ــة  ــر فـــي حالـ ــرة التأخيـ ــدة (عـــن فتـ ــع الفائـ ــيط علـــى دفـ ــؤولية الوسـ ــر مسـ ــد وتقتصـ المتعمـ

التأخيـــر ).

•  wrong data being sent through the Online Service; •      إرسال بيانات خاطئة من خالل الخدمة عبر اإلنترنت.

•  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;

•      أي فعـــل أو خطـــأ أو إغفـــال أو امتنـــاع أو تقاعـــس أو فشـــل أو تأخيـــر مـــن أي طـــرف ثالـــث فيمـــا 

يتعلـــق بـــأي معاملـــة أو تعليمـــات فيمـــا يتعلـــق بـــأي حســـاب يحتفـــظ بـــه العميـــل.

•  computer virus or line or system failure; or .وجود فيروس في الكمبيوتر أو تعطل النظام أو الخط      •

•  the failure of any machine, data processing system or transmission link. •      تعطل أي آلة أو نظام معالجة بيانات أو رابط اتصال.

7-6 Termination 7-6 اإلنهاء 

(a) The Client may cease his/her use of the Online Service at any time upon 

written notice to the Broker.

(أ )    يجـــوز للعميـــل التوقـــف عـــن اســـتخدام خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت فـــي أي وقـــت 

بموجـــب إخطـــار مكتـــوب يوجهـــه للوســـيط.



(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/termi-

nation.

(ب ) يجـــوز للوســـيط إغـــالق حســـاب الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت الخـــاص بالعميـــل وإنهـــاء الخدمـــة عبـــر 

اإلنترنـــت تماًمـــا فـــي أي وقـــت حســـب لتقديـــره المطلـــق. ويجـــب علـــى الوســـيط بـــذل قصـــارى 

جهـــده إلخطـــار العميـــل بـــأي إغـــالق / إنهـــاء مـــن هـــذا القبيـــل.

(c)  Termination of the Online Service shall not affect completion of any instruc-

tion submitted prior to the effective date of termination of Client’s use of the 

Online Service.

(ت ) إنهـــاء خدمـــة الوســـاطة عبـــر اإلنترنـــت يجـــب أال يؤثـــر علـــى تنفيـــذ أي تعليمـــات صـــدرت قبـــل 

التاريـــخ الفعلـــي إلنهـــاء اســـتعمال العميـــل للخدمـــة.

7-7 Miscellaneous 7-7 أحكام متنوعة 

(a)  The Broker reserves the right to refuse any application for the Online Service 

at its absolute discretion.

(أ )   يحتفظ الوسيط بالحق في رفض أي طلب للخدمة عبر اإلنترنت وفًقا لتقديره المطلق.

(b)  The Online Service should be used in good faith and in accordance with these 

Terms and Conditions.

(ب ) يجب استخدام الخدمة عبر اإلنترنت بحسن نية ووفًقا لهذه الشروط واألحكام.

(c)  The Online Service should not be abused or used to commit any kind of fraud 

or illegality.

(ت ) ال يجـــوز إســـاءة اســـتخدام الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت أو اســـتعملها فـــي ارتـــكاب أي فعـــل 

ــروع. ــر مشـ ــي أو غيـ احتيالـ

(d)  The Broker may, at its absolute discretion, modify these Terms and Condi-

tions, 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 man-

ner 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.

ـــات  ـــكام وأي معلوم ـــروط واألح ـــذه الش ـــل ه ـــق، تعدي ـــره المطل ـــب تقدي ـــيط، حس ـــوز للوس (ث ) يج

ــى  ــل إلـ ــا العميـ ــن خاللهـ ــل مـ ــات يصـ ــع أو شاشـ ــت أو أي مواقـ ــر اإلنترنـ ــة عبـ ــول الخدمـ حـ

الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت مـــن وقـــت آلخـــر. وســـيتم نشـــر أي تعديـــالت علـــى موقـــع الوســـيط 

بالطريقـــة التـــي يراهـــا الوســـيط مناســـبة. ويجـــب علـــى العميـــل بشـــكل دوري مراجعـــة 

الشـــروط واألحـــكام والمعلومـــات الصـــادرة عـــن الخدمـــة عبـــر اإلنترنـــت ليظـــل علـــى اطـــالع 

بـــأي تعديـــالت مـــن هـــذا القبيـــل.

(e) The Broker may: (ج )  يحق للوسيط ما يلي:

•  change the mode of operation; •      تغيير نظام التشغيل.

•  add or remove or otherwise change the services or facilities provided on its 

website; or

•      إضافة أو حذف أو تغيير الخدمات والتسهيالت المتوفرة في موقعه على الويب.

•  close down temporarily or permanently the Online Service. •      إيقاف الخدمة عبر اإلنترنت بشكل دائم أو مؤقت.

(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.

(ح )  يجـــوز للوســـيط تغييـــر أو تعديـــل أو اســـتبدال كل اإلجـــراءات أو النمـــاذج أو مســـتويات 

ــرية. ــان والسـ ــر األمـ ــى معاييـ ــاظ علـ ــان الحفـ ــفير لضمـ التشـ

(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.

(خ )  موقـــع الوســـيط علـــى الويـــب ليـــس مخصًصـــا لالســـتخدام مـــن قبـــل أي شـــخص أو كيـــان فـــي 

أي واليـــة قضائيـــة أخـــرى أو بلـــد يكـــون فيـــه هـــذا االســـتخدام مخالًفـــا للقوانيـــن أو اللوائـــح 

ـــة. المحلي

(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.

(د )  بغـــض النظـــر عـــن أي شـــيء يتعـــارض مـــع هـــذه الشـــروط واألحـــكام، يلتـــزم الوســـيط فـــي 

ـــي  ـــا ف ـــة، بم ـــلطة حاكم ـــأي س ـــة ب ـــح الخاص ـــد واللوائ ـــع القواع ـــال لجمي ـــات باالمتث ـــع األوق جمي

ذلـــك - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة وبورصـــة قطـــر.

8 - Miscellaneous 8- أحكام متنوعة

8-1 Interest & Exchange Rates 8-1 أسعار الفائدة وأسعار الصرف

Where amounts are received to or paid out of the funding account in curren-

cies 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.

عنـــد اســـتالم أو صـــرف المبالـــغ مـــن حســـاب التمويـــل بعمـــالت أخـــرى تختلـــف عـــن عملـــة 

ــاذ  ــم اتخـ ــم يتـ ــا لـ ــة (مـ ــت المعاملـ ــائدة وقـ ــرف السـ ــعار الصـ ــق أسـ ــيتم تطبيـ ــاب، سـ الحسـ

ترتيبـــات محـــددة مـــع الوســـيط). ولـــن يتـــم دفـــع أي فائـــدة علـــى الرصيـــد المســـتحق لحســـاب 

ــاب. ــدة الحسـ ــالل مـ ــل خـ التمويـ

8-2 Taxation 8-2 الضرائب

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.

مكاســـب الدخـــل / المكاســـب الرأســـمالية المتولـــدة مـــن منتجـــات التـــداول المشـــمولة فـــي 

نصـــوص هـــذه الشـــروط واألحـــكام قـــد تخضـــع للضرائـــب المقـــررة مـــن قبـــل الهيئـــات 

ــذه  ــع هـ ــل دفـ ــى العميـ ــات؛ وعلـ ــم المنتجـ ــا تنظيـ ــم فيهـ ــي يتـ ــدان التـ ــي البلـ ــة فـ التنظيميـ

الضرائـــب بالكامـــل.



8-3 Confidential Information 8-3 المعلومات السرية

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.

يجـــب علـــى الوســـيط اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر المعقولـــة لضمـــان الحفـــاظ علـــى ســـرية معلومـــات 

ــاح عـــن هـــذه المعلومـــات  ــوز للوســـيط اإلفصـ ــة تـــداول وال يجـ العميـــل بخصـــوص أي عمليـ

ـــة  ـــن المعمـــول بهـــا أو مـــن هيئ ـــا بكشـــفها بموجـــب القواني ـــث إال إذا كان ملزًم ألي طـــرف ثال

قطـــر لألســـواق الماليـــة أو بورصـــة قطـــر أو شـــركة قطـــر لإليـــداع المركـــزي لـــألوراق الماليـــة 

أو الســـلطات القضائيـــة أو أي هيئـــة أخـــرى لهـــا واليـــة واختصـــاص للوصـــول إلـــى المعلومـــات 

بموجـــب القوانيـــن المعمـــول بهـــا. 

8-4 Registration of Securities 8-4 تسجيل األوراق المالية 

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 securi-

ties. The Broker may rely on the information and services provided by CBQ 

for maintaining records on behalf of clients.

األوراق الماليـــة المشـــتراة فـــي بورصـــة قطـــر نيابـــة عـــن العميـــل ســـيتم تســـجيلها باســـم العميـــل، 

ـــيط أو أي  ـــم الوس ـــرى باس ـــة أخ ـــن أي بورص ـــتراة م ـــة المش ـــجيل األوراق المالي ـــوز تس ـــا يج بينم

ـــه الوســـيط حســـب طبيعـــة القانـــون أو بموجـــب شـــهادات مســـتقلة أو  وســـيط خارجـــي يعين

ـــى الوســـيط حفـــظ الســـجالت بطريقـــة جاهـــزة وواضحـــة  ـــة أخـــرى. ويجـــب عل أي ســـندات ملكي

ــد  ــه. عنـ ــة عنـ ــة نيابـ ــاألوراق الماليـ ــاظ بـ ــم االحتفـ ــه يتـ ــن عمالئـ ــل مـ ــة كل عميـ ــدد هويـ تحـ

تســـجيل األوراق الماليـــة مباشـــرة باســـم العميـــل فـــي بورصـــة مـــا أو جهـــة إيـــداع أو أميـــن 

حفـــظ، فـــال يكـــون الوســـيط ملزًمـــا بالحصـــول علـــى أي تأكيـــد أو تقييـــم أو كشـــف حســـاب 

لهـــذه األوراق الماليـــة. ويجـــوز للوســـيط أن يعتمـــد علـــى المعلومـــات والخدمـــات التـــي 

يقدمهـــا البنـــك التجـــاري القطـــري لالحتفـــاظ بالســـجالت نيابـــة عـــن العمـــالء. 

8-5 Transfer of Securities 8-5 نقل األوراق المالية 

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.

ـــا  عنـــد اســـتالم تعليمـــات مالئمـــة، يجـــوز للوســـيط الترتيـــب لنقـــل أو اســـتالم األوراق الماليـــة مجاًن

ـــيخضع  ـــل. وس ـــاص بالعمي ـــة الخ ـــاب األوراق المالي ـــي حس ـــا ف ـــداع قيمه ـــل وخصم/إي أو بمقاب

نقـــل األوراق الماليـــة مـــن الحســـاب إلـــى التقيـــد بحـــدود الهامـــش والرســـوم وأي التزامـــات 

ـــة. ـــى األوراق المالي ـــر عل ـــد تؤث ـــرى ق أخ

8-6 Payment of Income 8-6 دفع عائدات الدخل

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.

إذا كانـــت األوراق الماليـــة مســـجلة باســـم الوســـيط، ســـيتم دفـــع جميـــع عائـــدات الدخـــل المتولـــدة 

ــذا  ــع هـ ــد يخضـ ــب. وقـ ــت المناسـ ــي الوقـ ــل فـ ــابات العميـ ــي حسـ ــة فـ ــن األوراق المودعـ مـ

الدخـــل، اعتمـــاًدا علـــى حالـــة العميـــل، للضريبـــة مـــن المصـــدر. أمـــا إذا كانـــت األوراق الماليـــة 

مســـجلة مباشـــرة باســـم العميـــل لـــدى بورصـــة أو جهـــة إيـــداع أو أميـــن حفـــظ، فـــال يكـــون 

الوســـيط ملزًمـــا بتحصيـــل الدخـــل المدفـــوع علـــى هـــذه األوراق الماليـــة نيابـــة عـــن العميـــل.

 8-7 Corporate Action 8-7 إجراءات الشركات

Where Securities are registered in the name of the Broker, necessary amend-

ments 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.

ــى  ــة علـ ــالت الالزمـ ــراء التعديـ ــيتم إجـ ــيط، فسـ ــم الوسـ ــجلة باسـ ــة مسـ ــت األوراق الماليـ إذا كانـ

الموجـــودات فـــي حســـاب األوراق الماليـــة الخـــاص بالعميـــل بغـــرض تنفيـــذ أي إجـــراءات 

ملزمـــة للشـــركات ومنهـــا - علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر - تجزئـــة األســـهم الصـــادرة، 

وإصـــدارات األســـهم المجانيـــة، وإصـــدارات أســـهم جديـــدة، وعمليـــات الدمـــج. وســـيتم إرســـال 

ـــا إلـــى العميـــل أو يتـــم إرســـالها مباشـــرة مـــن البورصـــة إلـــى  إخطـــارات بهـــذه التعديـــالت كتابًي

العميـــل. إذا كانـــت األوراق الماليـــة مســـجلة مباشـــرة باســـم العميـــل فـــي بورصـــة أو جهـــة 

إيـــداع أو أميـــن حفـــظ، فـــال يكـــون الوســـيط ملزًمـــا بمتابعـــة إجـــراءات الشـــركات بخصـــوص 

ــة. ــذه األوراق الماليـ هـ

8-8 Limitation of Liability 8-8 الحد من المسؤولية

(a) If more than one person is authorized to perform an account related transac-

tion 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.

ـــر  ـــع أوام ـــاب ووض ـــة بالحس ـــة ذات صل ـــراء معامل ـــد إلج ـــخص واح ـــن ش ـــر م ـــض أكث ـــم تفوي (أ )   إذا ت

البيـــع والشـــراء، فســـيقوم الوســـيط بتنفيـــذ األمـــر المســـتلم مـــن قبـــل الشـــخص المصـــرح 

ــيط  ــرح لهـــم بالتصـــرف. وال يتحمـــل الوسـ ــراف المصـ ــة األطـ ــه فقـــط دون الرجـــوع إلـــى بقيـ لـ

ــد  ــر أحـ ــذ أوامـ ــيط بتنفيـ ــام الوسـ ــة قيـ ــق بالعميـــل فـــي حالـ ــرر يلحـ ــؤولية عـــن أي ضـ أي مسـ

ــم  ــة أو تقديـ ــاب األوراق الماليـ ــة بحسـ ــالت المتعلقـ ــي المعامـ ــم فـ ــرح لهـ ــخاص المصـ األشـ

أوامـــر الشـــراء والبيـــع الخاصـــة بهـــذا الشـــخص المصـــرح لـــه.



(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:

ـــا  ـــات يتكبده ـــات أو نفق ـــائر أو مطالب ـــن أي خس ـــل ع ـــاه العمي ـــؤواًل تج ـــيط مس ـــون الوس (ب ) ال يك

ـــا قـــد يحـــرم العميـــل منهـــا نتيجـــة: ـــاح أو مزاي ـــل أو عـــن أي أرب العمي

•  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;

•       التصـــرف أو عـــدم التصـــرف فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الخدمـــات المشـــمولة بموجـــب هـــذه الشـــروط 

واألحـــكام إال إذا كان ذلـــك يشـــكل إهمـــااًل جســـيًما أو ســـوء ســـلوك متعمـــد مـــن جانـــب 

ـــيط. الوس

•  A drop or rise in market value of Securities held by the Client; •       انخفاض أو ارتفاع القيمة السوقية لألوراق المالية التي يملكها العميل.

•  Failure or bankruptcy of the Broker with whom trades are placed and/or cus-

tody 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

•       عجـــز أو إفـــالس الوســـيط الـــذي تتـــم عمليـــات التـــداول مـــن خاللـــه و / أو أميـــن الحفـــظ الـــذي 

يحتفـــظ بـــاألوراق الماليـــة باســـتثناء الحـــاالت التـــي يمكـــن فيهـــا قانوًنـــا المطالبـــة بالمبالـــغ 

ـــات بيـــن األســـواق وقـــد  ـــف هـــذه المطالب ـــة أو اســـتردادها. قـــد تختل ـــة أو األوراق المالي النقدي

تكـــون أقـــل مـــن القيمـــة اإلجماليـــة لمحفظـــة (محافـــظ) العميـــل.

•  Circumstances beyond the Broker’s reasonable control including, without lim-

itation, wars, insurrection, riots, civil or military conflicts, sabotage, and failure 

of the communications media and interruptions to power supplies.

•       الظـــروف الخارجـــة عـــن ســـيطرة الوســـيط المعقولـــة بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال 

ــكرية  ــة أو العسـ ــات المدنيـ ــغب والصراعـ ــال الشـ ــرد وأعمـ ــال التمـ ــروب وأعمـ ــر، الحـ ال الحصـ

ــة. ــدادات الطاقـ ــاع إمـ ــال وانقطـ ــائل االتصـ ــال التخريـــب وتعطـــل وسـ وأعمـ

8-9 Assignment 8-9 التنازل

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.

ال يحـــق للعميـــل التنـــازل عـــن أي مـــن حقوقـــه والتزاماتـــه المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الشـــروط 

واألحـــكام إلـــى أي طـــرف ثالـــث دون موافقـــة كتابيـــة مـــن الوســـيط. ويحـــق للوســـيط التنـــازل 

عـــن أي مـــن حقوقـــه والتزاماتـــه المنصـــوص عليهـــا هنـــا إلـــى أي طـــرف ثالـــث دون موافقـــة 

العميـــل. 

8-10 Governing Law and Jurisdiction 8-10 القانون الحاكم والوالية القضائية 

(a)  These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accor-

dance with the laws of Qatar.

(أ )   تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفًقا لقوانين دولة قطر.

(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.

ـــاألوراق  ـــزاع ينشـــأ عـــن هـــذه الشـــروط واألحـــكام والمعامـــالت المتعلقـــة ب (ب ) يتـــم تســـوية أي ن

الماليـــة بالتحكيـــم وفًقـــا إلجـــراءات هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة. وتعتبـــر القـــرارات واألحـــكام 

ـــا  ـــن عليه ـــن الطع ـــزاع وال يمك ـــي الن ـــكال طرف ـــة ل ـــة وملزم ـــم نهائي ـــة التحكي ـــن هيئ ـــادرة ع الص

ـــأي وســـيلة مـــن وســـائل الطعـــن. ب

(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 record-

ings and SMS as well as fax, telex and e-mail correspondence.

ـــم  ـــوز تقدي ـــون، يج ـــي أي قان ـــا ف ـــوص عليه ـــات المنص ـــد اإلثب ـــكام وقواع ـــن أح ـــم م ـــى الرغ (ت ) عل

األدلـــة فـــي قضايـــا األوراق الماليـــة بـــأي وســـيلة مـــن وســـائل اإلثبـــات، بمـــا فـــي ذلـــك بيانـــات 

ـــرة  ـــة القصي ـــة والرســـائل النصي ـــر والمعلومـــات المســـتخرجة مـــن التســـجيالت الهاتفي الكمبيوت

ـــي. ـــد اإللكترون ـــس والبري ـــس والتلك ـــالت الفاك ـــك مراس وكذل




