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توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Brokerage Account Agreement – Individuals اتفاقية فتح ح�ساب تداول اأوراق مالية – اأفرا د

Date: اإنه يف يوم:

This agreement is entered between: حررت هذه االتفاقية بني كل من:

The First Party: (Hereinafter referred to as (the Company) الطرف االأول: وي�سار اإليه يف هذه االتفاقية ب )ال�رشكة(

Company: EFG Hermes Brokerage - UAE (L.L.C). �رشكة: املجموعة املالية هريمي�ش للتداول – االإمارات )�ش ذ م م(.

Regulated by Securities and Commodities
Authority License No.: 604019

�رشكة خا�سعة ال�رشاف هيئة االأوراق املالية و ال�سلع ومرخ�سة لدي الهيئة حتت رقم 604019

Date of License: 22 November 2004 تاريخ الرتخي�ش: ٢٢ نوفمرب ٢004

Address: 1104, Boulevard Plaza, Tower 1, Downtown, P.O. Box 
112736, Dubai, UAE.

وعنوانها: 1104، بوليڤارد بالزا، برج 1، داون تاون، �ش.ب: 11٢736، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة.

Office No.: 1104 – 11th Floor مكتب رقم:  1104 الدور احلادي ع�رش

Telephone No.: +971 600 500 004
هاتف رقم: 971600500004+ 

The Second Party: (Hereinafter referred to as (the Client)) الطرف الثاين: )وي�سار اإليه يف هذه االتفاقية بـــ )العميل((

Investor's No. At Abu Dhabi Securities Exchange: رقم امل�ستثمر لدى �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية:

Investor's No. At Dubai Financial Market: رقم امل�ستثمر لدى �سوق دبي املايل:

Client Full Name:  :ا�سم العميل بالكامل

Family Book No. (Citizens): )رقم خال�سة القيد( للمواطنني: 

Nationality: اجلن�سية:

National ID / Passport No: رقم الهوية/جواز ال�سفر: 

Issuing Date: تاريخ االإ�سدار:

Expiry date: تاريخ االنتهاء: 

Date Of Birth: تاريخ امليالد: 

Residence: حمل االإقامة: 

Job                           Employee                 Business Man
                                 Retired                     Unemployed

العمل                            موظف                                   رجل اأعمال

                                       متقاعد                                  ال يعمل

Job Title: امل�سمى الوظيفي:

Place of Work: جهة العمل:

Mailing Address: عنوان املرا�سالت:

City / Country: الدولة/املدينة/االإمارة:

Street / Area : ال�سارع/املنطقة:

Bldg. No : :رقم املبنى

Tel / Mobile No: :الهاتف/الهاتف املتحرك

Fax: الفاك�ش:

P. O Box: �ش.ب:

Email: الربيد االإلكرتوين:
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توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Brokerage Account Agreement – Individuals اتفاقية فتح ح�ساب تداول اأوراق مالية – اأفرا د

Capacity of Dealing: �سفة التعامل:

 Personal                             Power of Attorney
 Legal Guardian                 Custodianship/ Curator ship

 �سخ�سي                                 بتوكيل ر�سمي

 ويل �رشعي                               و�ساية/قوامة          

Name of Guardian /Custodian/Curator/Representative: ا�سم الويل/الو�سي/ القيم/الوكيل )ح�سب احلالة(:

Power of Attorney, or Custodianship and issuer: رقم الوكالة اأو الو�ساية، وجهة اإ�سدارها: 

Second: Identify Client's relation with one 
of the following entities:

ثانياً: حتديد عالقة العميل باإحدى اجلهات التالية:

 Listed Shareholding Company  �رشكة م�ساهمة مدرجة

 Brokerage House Licensed by the Authority  �رشكة و�ساطة مرخ�سة من قبل الهيئة

 Abu Dhabi Securities Exchange  �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية

 Dubai Financial Market  �سوق دبي املايل

 Other entity associated with Financial Markets
   Please Specify 

 جهة اأخرى ذات عالقة باأ�سواق املال 

   يرجي ذكرها

1. Does the Client or the Authorized person  :
A- Serve as chairman, member of the Board of Directors, 

general manager, CEO, well-informed employee or 
employee in one of the companies listed in the financial 
markets licensed in the United Arab Emirates or in 
brokerage companies in the United Arab Emirates; or 
does one of their second-degree relatives so serve?  

     Yes          No
B- Own shares in any brokerage company licensed by the 

Authority?                                                     Yes          No
C- Own 5% or more of the shares of any company listed in 

the markets licensed in the United Arab Emirates?
  Yes          No

D- Own 10% or more of the shares of any parent company 
(a company that performs the function of creating and 
overseeing a company), subsidiary (a company whose 
capital is at least half owned by another company), allied 
company (a company linked to another company by a 
contract of coordination and cooperation) or affiliate 
(a company which is part of the same group as another 
company) to any company listed in the markets licensed in 
the United Arab Emirates?                           Yes          No

1. هل العميل او ال�سخ�ش املفو�ش بالتعامل :

ي�سغل من�سب رئي�ش اأو ع�سو جمل�ش اإدارة اأو مدير عام، اأو مدير تنفيذي اأو موظف  اأ. 

مطلع او موظف يف اإحدى ال�رشكات املدرجة يف االأ�سواق املالية املرخ�سة باالإمارات 

العربية املتحدة اأو �رشكات الو�ساطة اأو اأحد اأقارب اأيا منهم حتى الدرجة الثانية؟                 

                                                                                                        نعم         ال

ميتلك ا�سهم يف اي �رشكة و�ساطة مرخ�سة من قبل الهيئة ؟      نعم         ال ب. 

املرخ�سة  اال�سواق  يف  مدرجة  �رشكة  اي  اأ�سهم  من  اكرث  او   %  5 ن�سبة  ميتلك  ج. 

باالإمارات العربية املتحدة؟                                                               نعم         ال 

مهمة  تتويل  التي  )ال�رشكة  ام  �رشكة  ا�سهم  من  اكرث  او   %  10 ن�سبة  ميتلك  د. 

تاأ�سي�ش �رشكة اخري واالإ�رشاف عليها( اأو تابعة )ال�رشكة اململوكة مبا ال يقل عن 

ن�سف راأ�سمالها ل�رشكة اخري( اأو �سقيقة )ال�رشكة التي تتبع نف�ش املجموعة 

التي تتبعها �رشكة اخري( اأو حليفة )ال�رشكة املرتبطة بعقد تعاون وتن�سيق مع 

�رشكة اأخري( الأي �رشكة مدرجة يف اال�سواق املرخ�سة باالإمارات العربية املتحدة ؟      

  نعم         ال

If Yes (for the first point), mention the following :اإذا كانت االإجابة نعم )للبند االأول( برجاء اذكر االآتي

Company ا�سم ال�رشكة

Name of person ا�سم ال�سخ�ش

Position/Title املن�سب/امل�سمى

Kinship �سلة القرابة

If Yes (for the second point), mention the following اإذا كانت االإجابة نعم )للبند الثاين( برجاء اذكر االآتي:

Company ا�سم ال�رشكة

Ownership Percentage ن�سبة امل�ساهمة
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توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

If Yes (for the third point), mention the following اإذا كانت االإجابة نعم )للبند الثالث( برجاء اذكر االآتي:

Company ا�سم ال�رشكة

Ownership Percentage ن�سبة امل�ساهمة

If Yes (for the fourth point), mention the following اإذا كانت االإجابة نعم )للبند الرابع( برجاء اذكر االآتي:

Company ا�سم ال�رشكة

Ownership Percentage ن�سبة امل�ساهمة

Second: Identify Client's relation with one of the following 
entities continued:

ثانياً: تابع حتديد عالقة العميل باإحدى اجلهات التالية:

2. Are you or any of your Relatives (till second degree) or 
any of the authorized signatories on this account, currently 
employed by EFG-Hermes UAE?        Yes          No
If Yes, mention
Name of Individual:                                                      Position Held:

٢- هل تعمل او اي من اقربائك حتي الدرجة الثانية او اي من املفو�سني علي هذا 

احل�ساب لدي املجموعة املالية هريمي�ش للتداول – االمارات ؟                 نعم        ال

يف حالة االإجابة بنعم يرجى ذكر

ا�سم ال�سخ�ش:                                                                                             املن�سب:

3. Is there any commercial partnership between you and any 
of the members of the Company’s Board of Director or any 
persons associated with them?        Yes          No

If Yes, mention any

3-هل توجد �رشاكة جتارية بينك وبني اأحد اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�رشكة اأو اأي من 

االأ�سخا�ش التابعني الأي منهم؟                                                             نعم        ال

يف حالة االإجابة بنعم يرجى ذكرها 

Third: Customer Financial Data ثالثا: البيانات املالية املتعلقة بالعميل

Annual Income in (AED)
  < 100,000           < 500,000          < 2,500,00          > 2,500,00    

الدخل ال�سنوي )بالدرهم االإماراتي( 

2،500،000 >               2،500،000 <               500،000 <             100،000 <   

Source Of Income
 Savings  Salary  Inheritance
 Financial Markets   Others

م�سدر الدخل 

  االدخار                               الراتب                              االإرث

 االأ�سواق املالية                                                              اأخرى

1- The first bank account: :1- احل�ساب البنكي االأول

Your Bank Name: 
  - Country :  
 -  Branch :  
  - Account No./ IBAN :  

ا�سم البنك الذي تتعامل فيه:

- الدولة :

- الفرع :

: IBAN / رقم احل�ساب -

  2 -The second bank account: :٢- احل�ساب البنكي الثاين

Your Bank Name: 
  - Country :  
 -  Branch :  
  - Account No./ IBAN :  

ا�سم البنك الذي تتعامل فيه:

- الدولة :

- الفرع :

: IBAN / رقم احل�ساب -

Dividends Bank Account:  احل�ساب البنكي لتحويل االرباح:

* In case more than one account, kindly choose one of them 
to transfer the cash dividends thereto in accordance with the 
resolutions and rules regulating the same. 

* يف حالة وجود اكرث من ح�ساب برجاء اختيار احدهما لتحويل التوزيعات النقدية 
الرباح اال�سهم عليه وفقا للقرارت والقواعد املنظمة لذلك. 

Amount Allocated for Investment: املبلغ املخ�س�ش لال�ستثمار:

Investment Strategy:  Long Term  Short Term
    Speculation

اإ�سرتاتيجية اال�ستثمار:                        طويلة االأجل                      ق�سرية االأجل 

                                                           م�ساربة

Do you have financial liabilities or loans:                Yes          No
If ‘Yes’ give more details

هل لديك التزامات مالية اأو قرو�ش:                                                       نعم       ال

يف حالة االإجابة بنعم يرجى ذكر التفا�سيل:

Do you have another account at another Brokerage House:
  Yes       No

هل لديك ح�ساب اآخر لدى �رشكة و�ساطة اأخرى:                                   نعم        ال

If ‘Yes’ give more details: يف حالة االإجابة بنعم يرجى ذكر التفا�سيل:



Page (5) �صفحة (5)

BROKERAGE ACCOUNT AGREEMENT - RETAIL

توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Fourth: FATCA Self Declaration: : رابعاً: االف�ساح عن البيانات املتعلقة بقانون االمتثال ال�رشيبي

1.  Are you a citizen of USA?                               Yes          No 1- هل انت مواطن امريكي ؟                                                                نعم        ال

2. Are you a resident of USA?                             Yes          No  ٢- هل انت مقيم بالواليات املتحدة االمريكية ؟                                   نعم        ال

3. Do you hold USA passport?                             Yes          No 3- هل حتمل جواز ال�سفر االمريكي ؟                                                    نعم        ال

4. Were you born in USA & have not waived your US 
citizenship?                                                           Yes          No

4- هل ولدت بالواليات املتحدة االمريكية ومل تتخل عن اجلن�سية االمريكية ؟

                                                                                                           نعم        ال

5. Do you hold USA Green card?                        Yes          No
5- هل تقيم ب�سكل دائم ب�سورة �رشعية بالواليات املتحدة االمريكية )اي حامل 

لالقامة الدائمة Green card( ؟                                                        نعم       ال

6. Do you have an address in the USA?              Yes          No 6- هل لديك عنوان بالواليات املتحدة االمريكية؟                                  نعم        ال

7. Are you an American citizen whether you reside in the 
United States of America or not?                       Yes          No 

7- هل انت مواطن امريكي �سواء كنت مقيم داخل او خارج الواليات املتحدة 

االمريكية ؟                                                                                           نعم       ال

8. Are you a non American and visited United States of 
America during the past three years & you are not a diplomat, 
instructor, student or sports entrepreneur?       Yes          No 

8- هل انت غري امريكي وقمت بزيارة الواليات املتحدة االمريكية خالل الثالث �سنوات 

املا�سية ول�ست دبلوما�سي او حما�رش او طالب او ريا�سي ؟                     نعم       ال

If answer to the above is yes, please specify the number of 
days spent in:    Current year    Previous year    Year before                

لو كانت االجابة نعم برجاء ذكر عدد ايام االقامة يف كل �سنة علي حده:

   ال�سنة احلالية                 ال�سنة املا�سية                ال�سنة قبل املا�سية

Fifthly: Investment Experience خام�ساً: اخلربة يف اال�ستثمار

 None          Less than a year    1 to 3 Years
 More than 3 years

 ال توجد                      اأقل من �سنة                      1 اإىل 3 �سنوات

  اأكرث من ثالث �سنوات

Preferred Sector: القطاع املف�سل:

 Banks            Industry           Services           Insurance  البنوك                 ال�سناعة                 اخلدمات                 التاأمني

 Real Estate    Investment      Telecomm       Others  العقارات              اال�ستثمار                 االت�ساالت              اأخرى

Favoured Shares: (to be mentioned according to their 
importance)

االأ�سهم املف�سلة )يرجى ذكرها ح�سب االأهمية(

1 2

3 4

5 6

1٢

34

56

Method of Placing orders: طريقة اإ�سدار االأوامر:

 Personal Attendance         Mail         Email         Fax          Tel 
 online                               Authenticated Chatting Methods

(Bloomberg, ..., etc.)

 احل�سور ال�سخ�سي    الربيد    الربيد االإلكرتوين    الفاك�ش    الهاتف

 التداول االإلكرتوين                   املحادثة املوثقة )بلومربج، ...، الخ(

Approved method to receive correspondence: الطريقة املعتمدة لتلقي املرا�سالت:

 Personal Receipt                 Mail         Email        Fax        SMS
 Website Notifications        Authenticated Chatting 

Methods (Bloomberg, ..., etc.)

* Kindly choose at least two methods of notifications

 احل�سور ال�سخ�سي    الربيد    الربيد االإلكرتوين    الفاك�ش

 الر�سائل الق�سرية      موقع ال�رشكة االإلكرتوين      املحادثة املوثقة

)بلومربج، ...، الخ(

* برجاء اختيار و�سيلتني علي االأقل من و�سائل االإخطار



Page (6) �صفحة (6)

BROKERAGE ACCOUNT AGREEMENT - RETAIL

توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Joint Account's Data بيانات خا�سة باحل�ساب امل�سرتك / الوكالة / الو�ساية 

Method of the Managing the Account:
  Jointly  Individually

طريقة اإدارة احل�ساب:

  جمتمعني  منفردين

Client Full Name: اال�سم بالكامل:

Date Of Birth: تاريخ امليالد: 

Job  Employee  Business Man
  Retired  Unemployed

العمل  موظف  رجل اأعمال

  متقاعد   ال يعمل 

Place of Work: جهة العمل:

Nationality: اجلن�سية:

Mailing Address: عنوان املرا�سالت:

National ID / Passport No: رقم الهوية/جواز ال�سفر:

POA Date: تاريخ بداية الوكالة:

Tel / Mobile No: :الهاتف/الهاتف املتحرك

Fax: الفاك�ش:

P.O. Box: �ش.ب:

Email: الربيد االإلكرتوين:

Relation to Client : العالقة مع العميل:
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توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Terms and Conditions of the Trade Agreement اأحكام و�رشوط اتفاقية التداول

Preamble: متهيد:

Whereas the Company is one of the authorized companies by Securities 
and Commodities Authority to be engaged in brokerage activity in 
securities.
Whereas the Client is willing to trade in securities through the Company 
in the state’s securities exchange markets licensed by the Authority, 
and pursuant to the orders and instructions of the Client, according 
to his own discretion and in accordance with the terms and conditions 
stipulated in the agreement hereof, therefore, the parties hereto, in 
their legal and lawful capacity, have agreed upon the following: 

ن�ساط  مبزاولة  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  قبل  من  املرخ�سة  ال�رشكات  من  ال�رشكة  اأن  حيث 

الو�ساطة يف االأوراق املالية.

وحيث اأن العميل يرغب يف التداول يف االأوراق املالية من خالل ال�رشكة يف االأ�سواق املالية املرخ�سة 

لتقديره  العميل وفقاً  يبديها  التي  والتعليمات  االأوامر  على  بناءً  الهيئة وذلك  بالدولة من قبل 

باأهليتهما  الطرفان  اأقر  فقد  وعليه  االتفاقية،  بهذه  الواردة  واالأحكام  لل�رشوط  ووفقاً  املطلق 

و�سالحيتهما للتعاقد وفقاً للبنود التالية:

First Article: البند االأول:

The above preamble, appendixes and accompanying documents 
constitute an integral part of the agreement hereof.

يعترب التمهيد ال�سابق وامللحقات وامل�ستندات املرفقة جزءاً ال يتجزاأ من هذه االتفاقية

Second Article: Definitions البند الثاين: التعريفات 

The Authority: The Securities & Commodities Authority (SCA). هيئة االأوراق املالية وال�سلع. الهيئة:

The Law:
The Federal Law No.(4) Of 2000 concerning 
Emirates Securities and Commodities Authority 
and Market and the amendments thereto.

القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة ٢000 يف �ساأن هيئة و�سوق االإمارات االأوراق 

املالية وال�سلع وتعديالته.
القانون:

The Regulation:
The Authority’s Board of Directors' Decision No. 
(27) OF 2014 pertaining to the Regulation of 
Brokers and the amendments thereto

نظام الو�ساطة يف االوراق املالية ال�سادر بقرار جمل�ش ادارة الهيئة رقم )٢7( 

ل�سنة ٢014 وتعديالته.
النظام:

The Market:
The Securities Exchange Market licensed by the 
Authority where the transactions of selling and 
purchasing securities are conducted.

�سوق االأوراق املالية املرخ�ش من قبل الهيئة، والذي يتم من خالله عمليات 

بيع و�رشاء االأوراق املالية.
ال�سوق:

The Securities:

The financial shares, bonds and bills issued by 
shareholding companies as well as those bonds 
and bills issued by the federal government, 
local governments, general authorities and 
general associations in the state along with any 
other local or non-local financial instruments 
approved by the Authority.

امل�ساهمة  ال�رشكات  ت�سدرها  التي  املالية  واالأذونات  وال�سندات  االأ�سهم 

املحلية  واحلكومات  االحتادية  التي ت�سدرها احلكومة  واالأذونات  وال�سندات 

اأخرى  مالية  اأدوات  واأية  الدولة  يف  العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  والهيئات 

حملية اأو غري حملية تقبلها الهيئة. االأوراق املالية:

Investor's No.:
The Identification number given to the Client by 
the Market رقم التعريف اخلا�ش واملمنوح للعميل من قبل ال�سوق. رقم امل�ستثمر:

Trading Account:
This means the Client's Account at the Company 
through which the trading of securities is carried 
therein.

هو ح�ساب العميل لدى ال�رشكة والذي يتم من خالله تداول االأوراق املالية. ح�ساب التداول:

Trading:
This means those selling and purchasing 
transactions conducted on securities in the 
market.

عمليات البيع وال�رشاء التي تتم على االأوراق املالية يف ال�سوق. التداول:
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Third Article: Risk Disclosure البند الثالث: بيان املخاطر: 

Dealing with securities usually entails several risks that may lead to 
partial or complete loss of Client’s capital. As the prices of securities 
are subject to appreciation, they may also fall dramatically causing the 
Client to endure losses due to price fluctuations. Therefore, the process 
of liquidating the securities and selling the same becomes difficult due 
to the low demand on them. In addition, the Client is subject to several 
other risks.

ماله  لراأ�ش  العميل  خ�سارة  اإىل  توؤدي  قد  خماطر  عدة  على  ينطوي  املالية  باالأوراق  التعامل  اإن 

امل�ستثمر، اأو جزء منه، فكما اأن اأ�سعار االأوراق املالية قابلة لالرتفاع فاإنه ميكن لهذه االأ�سعار اأي�سا 

اأن تنخف�ش بن�سبة كبرية قد توؤدي اإىل اإحلاق خ�سائر بالعميل ب�سبب التقلبات يف االأ�سعار، وكذلك 

قد ت�سبح عملية ت�سييل االأوراق املالية وبيعها نظرا النخفا�ش الطلب عليها، هذا باالإ�سافة اإىل 

خماطر اأخرى عديدة قد يتعر�ش لها العميل.

Fourth Article: The Company's Rights البند الرابع: حقوق ال�رشكة 

Pursuant to the agreement hereof, the Company is entitled to the 
following:
1. To receive value of buy transactions prior to executing any purchase 

orders, and prior to the settlement date at a maximum.
2. To receive the specified commission for executing trading transactions, 

in accordance with applied regulations and resolutions.
3. To receive nil fees for giving the Client another copy of the papers or 

documents, or issuing new cheques instead of lost or expired ones. As 
for the account statement and the information related to the Client's 
balances of securities, the Client may request the same without any 
additional fees.

4. The securities bought by the Company in the name of the Client shall 
be sold if the Client has not discharged its obligations thereto prior to 
the date of settlement, as follows:

a. The sale shall be made within a period not exceeding 1 (one) working 
day  (for the purposes of this agreement a working day is any day 
on which the exchanges referred to in this Agreement are open 
for normal business) As of the date of settlement and based on the 
market price as at that date 

b. The approval of the Market shall be obtained before making the sale 
and after the expiration of the settlement period

c. If the income from the sale of the securities is not sufficient to discharge 
the payable amounts, the Company reserves the right to claim for the 
outstanding amount and any compensation if so justified.

d. The Client shall bear the loss resulting from the sale and in all cases 
any realised profits resulting from the sale made in accordance with 
the provisions of this Article shall be deposited in the account of the 
Investor Protection Fund.

5. The Client authorizes the Company to settle any debit balances that 
appear in its account with the Company or any other company that 
is a an affiliate or subsidiary of the Broker in the EFG Hermes group 
(Group companies) as a result of executing any buy transactions 
on any stock market in any local or foreign currencies by the using 
credit balance in its account with any of the Group companies or 
with the Broker according to the Company’s bank official rate on the 
conversion date.    

يحق لل�رشكة يف اإطار هذه االتفاقية االآتي:

احل�سول على املقابل عن عمليات ال�رشاء قبل تنفيذ اأي اأوامر �رشاء، وبحد اأق�سى قبل تاريخ   .1

الت�سوية.

والقرارات  لالأنظمة  وفقا  وذلك  التداول  عمليات  لتنفيذ  املقررة  العمولة  على  احل�سول   .٢

املطبقة.

احل�سول على ر�سم قدره )ال �سيء( لقاء اإعطاء العميل ن�سخة اأخرى عن االأوراق اأو امل�ستندات   .3

اأو مقابل اإ�سدار �سيكات جديدة بدل ال�سيكات املفقودة اأو منتهية ال�سالحية، اأما ك�سف 

احل�ساب، والبيان باأر�سدة العميل من االأوراق املالية اخلا�سة به، فيجوز للعميل طلبها دائما 

بدون ر�سوم.

قام  قد  يكن  مل  اإذا  العميل  وحل�ساب  با�سم  �رشاءها  لل�رشكة  �سبق  التي  املالية  االأوراق  بيع   .4

ب�سداد التزامه عنها حتي تاريخ الت�سوية علي النحو التايل:

يتم البيع خالل فرتة ال تتجاوز يوم عمل واحد )والأغرا�ش هذه االتفاقية يٌعرف يوم العمل علي  اأ . 

انه اليوم الذي تعمل فيه اال�سواق بطريقة اعتيادية( من تاريخ الت�سوية ويتم البيع ب�سعر 

ال�سوق.

احل�سول على موافقة ال�سوق املايل قبل اإجراء عملية البيع، وذلك بعد انق�ساء املهلة امل�سار  ب. 

اإليها يف الفقرة االويل من هذا البند.

يف حال عدم كفاية ناجت عملية البيع للمبالغ واجبة ال�سداد فاإن ال�رشكة حتتفظ بحقها يف  ج. 

املطالبة بباقي املبالغ والتعوي�سات اإن كان ثمة وجه لذلك.

يتحمل العميل اخل�سارة النا�سئة عن البيع ويف جميع االحوال يتم ايداع اي ارباح نا�سئة عن  د. 

�سفقة البيع التي تتم فقا الحكام هذه املادة يف ح�ساب �سندوق حماية امل�ستثمرين.

اأو  ال�رشكة  لدي  ح�سابه  يف  تظهر  قد  مدينة  اأر�سدة  اأي  بت�سوية  ال�رشكة  العميل  يفو�ش   .5

احدي ال�رشكات ال�سقيقة او التابعة ملجموعة �رشكات املجموعة املالية هريمي�ش )�رشكات 

املجموعة( نتيجة لتنفيذ عمليات �رشاء يف اأي من االأ�سواق املالية وباأي عملة حملية اأو اأجنبية 

وذلك با�ستخدام الر�سيد الدائن يف ح�سابه مع اأي من �رشكات املجموعة اأو مع ال�رشكة وفقا 

ل�سعر ال�رشف الر�سمي للبنك يف تاريخ التحويل.

Fifth Article: The Company's liabilities البند اخلام�س: التزامات ال�رشكة

Pursuant to the agreement hereof, the Company shall be obligated 
to the following:
1. Undertake due diligence in conducting its transactions, in 

accordance with the provisions of law and its regulations issued 
there under; and to consider the conditions and regulations 
that licenses were issued thereupon, trade norms, principles of 
honesty, justice, equality; preserve the interests of Clients and 
implement their orders issued to the Company in accordance with 
their priority of precedence.

2. Always act honestly and fairly serving the Client’s interest and to 
refrain from any act, which shall harm the Client, other brokers 
or Market, such as giving a misleading or incorrect information 
concerning the price of the securities or trading volume thereof.

تلتزم ال�رشكة يف اإطار هذه االتفاقية مبا يلي:

بذل عناية الرجل احلري�ش يف تعامالتها وفقا الأحكام القانون واالأنظمة ال�سادرة تنفيذا له،   .1

التجارية  واالأعراف  الرتخي�ش  اأ�سا�سها  على  �سدر  التي  وال�سوابط  ال�رشوط  دوما  تراعي  واأن 

ومبادئ االأمانة والعدالة واحلر�ش على م�سالح العمالء، وتنفيذ اأوامرهم ال�سادرة اإليها وفقا 

الأ�سبقية ورودها.

اإىل  يوؤدي  عمل  اأي  عن  واالمتناع  العميل  م�سلحة  فيه  ملا  والنزاهة  باالأمانة  دوما  الت�رشف   .٢

االإ�رشار بالعميل اأو الو�سطاء االآخرين، اأو ال�سوق، كاإعطاء �سورة م�سللة اأو غري �سحيحة عن 

�سعر الورقة املالية اأو حكم تداولها.
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Fifth Article: The Company's liabilities Continued تابع البند اخلام�س: التزامات ال�رشكة

3. Separate between its accounts and the Client’s account(s), in 
accordance with the rules and mechanism set for separating accounts 
at the brokerage firms, issued by the Authority.

4. Place sell and buy orders into the trading system once they are received 
from the Client, provided that placing shall be done according to the 
precedence of receiving such orders.

5. Add the revenue of the sale of securities in the Client's account on the 
same day of settling the transaction in accordance with the regulatory 
rules of the Market or as per what is agreed upon.

6. Notify the Client in writing or by any means agreed upon in the 
agreement hereof, of the processes executed on his account 
immediately after execution. Hence the Client has the full right to 
object to any process by informing the Company, using the same 
means, about any error or object to the transactions executed on his 
account within 1(one)  working day from the date of notification.

7. Not to execute any order received by any other means, other than 
those specified under law or agreed upon in this agreement.

8. To only to execute a sell transaction after first confirming the 
ownership of the seller of shares.

9. Provide the Client with a detailed statement of account quarterly 
– in case there is an activity in the account - without prejudice to 
the Client’s right of requesting a detailed statement of account or 
statement of their balances of securities at any time.

10. Not to sub-contract for the purpose of concluding this agreement 
except only after obtaining the approval of the Client to do so.

11. Maintain the confidentiality of all data pertaining to the Client, which 
was obtained under this agreement, without prejudice to the duty of 
the Company to disclose information in accordance with the law and 
regulations.

لدى  احل�سابات  ف�سل  واآلية  ل�سوابط  وفقا  العمالء  وح�سابات  ح�ساباتها  بني  الف�سل   .3

الو�سطاء ال�سادرة عن الهيئة.

اإدخال اأوامر البيع وال�رشاء اإىل نظام التداول فور تلقيها تقليها االأوامر من العميل، على اأن يتم   .4

االإدخال وفقا الأ�سبقية تلقي االأوامر.

وفقا  العملية  ت�سوية  يوم  ذات  يف  العميل  ح�ساب  يف  املالية  االأوراق  عمليات  ناجت  اإ�سافة   5

للقواعد املنظمة لذلك لدى ال�سوق، اأو بح�سب االتفاق.

اإخطار العميل كتابة او ح�سب الو�سيلة املتفق عليها يف هذه االتفاقية بالعمليات املنفذة   .6

على ح�سابه فور تنفيذها، وللعميل االعرتا�ش على اأية عملية باإبالغ ال�رشكة بذات الو�سيلة 

اأو اعرتا�ش على العمليات التي مت تنفيذها حل�سابه خالل فرتة ال تتجاوز يوم عمل  باأي خطاأ 

واحد من تاريخ االخطار.

املتفق عليها يف هذه  اأو  قانونيا  املن�سو�ش عليها  الطرق  بغري  اإليها  يرد  اأمر  اأي  تنفيذ  عدم   .7

االتفاقية.

عدم تنفيذ اأي عملية بيع اإال بعد تاأكدها من ملكية البائع لالأ�سهم.  .8

تزويد العميل بك�سف ح�ساب تف�سيلي ربع �سنوي – حال وجود حركة علي احل�ساب  ،دون اأن   .9

يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بك�سف ح�ساب تف�سيلي اأو بيان باأر�سدة العميل من 

االأوراق املالية اخلا�سة به يف اأي وقت. 

عدم التعاقد من الباطن الإمتام هذه االتفاقية اإال بعد احل�سول على املوافقة من العميل.  .10

املحافظة على �رشية كافة البيانات املتعلقة بالعميل التي مت احل�سول عليها بناءً على هذه   .11

االتفاقية، وذلك دون االإخالل بواجب ال�رشكة باالإف�ساح عن املعلومات وفقا للقانون واالأنظمة.

Sixth Article: The Client’s Rights البند ال�ساد�س: حقوق العميل

The Client is entitled under this agreement to the following: 
1. To give buy and sell orders to the Company, though the Company 

shall not execute any transactions without an order from the Client, 
except in those cases where applicable laws and regulations permit 
so, and in accordance with the provisions of this agreement.

2. To cancel or modify any orders submitted to the Company, which 
have not been carried out yet through the trading systems, as long as 
they may be cancelled or modified by the Company.

3. To be notified in writing or by any method agreed upon in this 
Agreement with those transactions executed on his account 
immediately after execution, hence he has the full right to object to 
any transaction by informing the Company, using the same method, 
of any error or objection to those transactions executed on his 
account within one working day from the date of notification.

يحق للعميل يف اإطار هذه االتفاقية االآتي:

اإعطاء اأوامر ال�رشاء والبيع لل�رشكة، واأال تقوم ال�رشكة بتنفيذ اأي عمليات بدون اأمر منه، اإال يف   .1

احلاالت التي جتيز فيها القوانني واالأنظمة املطبقة الطبقة ذلك ووفقا الأحكام هذه االتفاقية.

اإلغاء اأو تعديل اأية اأوامر مت تقدميها لل�رشكة ومل يتم تنفيذها باأنظمة التداول بعد، طاملا كان   .٢

باإمكان الو�سيط اإلغاوؤها اأو تعديلها.

اأن يتم اإخطاره كتابة اأو ح�سب الو�سيلة املتفق عليها يف هذه االتفاقية بالعمليات املنفذة   .3

على ح�سابه فور تنفيذها، وله االعرتا�ش على اأية عملية باإبالغ ال�رشكة بذات الو�سيلة باأي 

خطاأ اأو اعرتا�ش على العمليات التي مت تنفيذها على ح�سابه خالل فرتة ال تتجاوز يوم عمل 

واحد.

Seventh Article: The Client's liabilities البند ال�سابع: التزامات العميل

The Client, under the agreement hereof, shall be liable for the 
following:
1. To provide the Company with all information requested to verify 

it’s identity.
2. To pay for the buy transaction of securities, commissions and 

any other fees or expenses within the limits prescribed by law, 
resolutions or regulations issued in this regard and in accordance 
with the provisions of the agreement hereof, provided that the 
Company shall deduct such commissions, fees or expenses from 
the Client’s account without necessity to obtain his approval.

3. To authorize the company - under this agreement - to disclose 
any information concerning the Client or his dealings, as may be 
required by the Authority, markets or law enforcement bodies in 
the state.

4. Pre fund its account with the Company and the Client 
acknowledges that the Company shall not be obligated to 
undertake any orders unless there are sufficient funds in the 
Client’s account.

يلتزم العميل يف اإطار هذه االتفاقية مبا يلي:

تزويد ال�رشكة بكافة املعلومات التي تطلبها للتحقق من هويته او التحقق من   .1

م�سادر االموال امل�ستثمرة يف �رشاء االوراق املالية.

م�ساريف  اأو  ر�سوم  واأية  والعموالت  املالية  لالأوراق  ال�رشاء  عمليات  قيمة  �سداد   .٢

اأو االأنظمة ال�سادرة يف هذا  اأو القرارات  اأخرى يف احلدود التي ين�ش عليها القانون 

ال�ساأن ووفقا الأحكام هذه االتفاقية، وعلى اأن تقوم ال�رشكة بخ�سم هذه العموالت 

العمالت اأو الر�سوم اأو امل�ساريف من ح�ساب العميل لديها دون احلاجة اإىل احل�سول 

على موافقته.

اأي معلومات قد تطلبها  تخويل ال�رشكة ـ مبوجب هذه االتفاقية ـ االإف�ساح عن   .3

الهيئة اأو االأ�سواق اأو جهات اإنفاذ القانون يف الدولة تتعلق بالعميل اأو تعامالته.

غري  ال�رشكة  باأن  العميل  ويقر  ال�رشكة  مع  ح�سابه  يف  للر�سيد  امل�سبق  االيداع   .4

ملزمة بتنفيذ اي اوامر اال اذا وجد ر�سيد كايف يف ح�ساب العميل.
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Eighth Article: Additional Provisions البند الثامن: �رشوط اإ�سافية

•	 The	Company	executes	trading	on	behalf	of	its	Clients,	in	its	capacity	
as an executing broker, at NASDAQ Dubai market, which is licensed 
by the Dubai International Financial Services Authority. This activity 
is subject to all the Articles mentioned in the agreement hereof. In 
addition, this activity is executed in accordance with the regulations 
of the Dubai International Finan cial Centre, when required.

•	 The	Company	shall	be	entitled	to	deduct	any	fees	or	fines	collected	by	
the financial market from the Client's account due to any transactions 
or violations committed by the Client.

•	 The	 Company	 reserves	 its	 right	 to	 accept	 or	 reject	 the	 Client’s	
instructions, whether he has provided the Company with part, whole 
or none of the required funds, and giving reasons, if requested, by the 
Authority.

•	 The	 Client	 agrees	 on	 that	 in	 the	 event	 of	 a	 dispute	 between	 the	
two parties, the Company is entitled to utilize his documents and 
correspondence held at his possession as evidence against the Client.

•	 The	 Client	 undertakes	 to	 notify	 the	 Company	 in	 the	 event	 of	 any	
material changes in the information specified in this agreement.

•	 The	 Client	 acknowledges	 and	 guarantees	 that	 all	 information	
submitted by him to the Company, under this agreement, is true, 
accurate and complete.

•	 The	Client	acknowledges	and	guarantees	that	it	is	the	beneficiary	and	
the sole owner of the existing account(s).

•	 The	Company	 is	entitled	to	obtain	full	and	actual	compensation	for	
all losses, costs, damages and expenses from the Client regarding 
all the losses incurred and liabilities assumed by the Company due 
to negligence, fraud, failure or willful violation to this agreement 
conducted by the Client, his representatives or commissioners, or their 
officials, employees, representatives, or commissioners.

•	 In	case	of	breach	by	a	party	of	its	obligations	under	the	Agreement	or	
obligations imposed by the law, the breaching party shall indemnify 
the other party for all damages and losses caused by such breach 
provided that the breach shall have been finally determined by a court 
of competent jurisdiction.

		•	 Complaints:	Any	objection	or	complaint	by	the	client	shall	be	addressed	
to the Compliance department, attention of the “Compliance Officer” 
via the following email, uaecomplaints@EFG-HERMES.com      

•	 Client	to	admit	his	full	awareness	of	the	disclosure	and	transparency	
requirements issued by the Authority (including but not limited to the 
Authority’s Board of Directors Decision No. (3) of 2000 Concerning the 
Regulations as to Disclosure and Transparency) (Disclosure Regulations)  
as may be amended, accordingly and on any execution, the Client must 
notify the Company whenever reaching or continuing to exceed any of 
the disclosure percentages as set out in in the Disclosure Regulations.

•	 If	the	Client	opens	an	account	containing	multiple	currencies,	and	there	
is a debit in one currency, the Company is entitled to cover the that 
debit with a transfer from another currency in that account, without 
prior notice to the Client. Any transfer will be made at the official 
exchange rate provided by the Company’s bank on the conversion 
day.   

		•	 The	 Company	 shall	 exert	 utmost	 efforts	 and	 care	 to	 execute	 the	
Client's orders; however, if Company could not execute the whole 
amount listed in the order of the Client, the Client is not entitled to 
refrain from accepting the amount executed for him,     unless the order 
explicitly provides for the contrary.  

		•	 The	Client	acknowledges	 that	 in	case	of	depositing	cash	or	cheques	
for the account of the Company in foreign currencies, the Company 
takes no responsibility for the fluctuations of exchange rate of 
these currencies, knowing that these accounts shall be subject to all 
applicable cash rules and instructions. 

منفذ  و�سيط  ب�سفتها  لعمالئها،  بالتداول  للتداول  املالية هريمي�ش  املجموعة  تقوم �رشكة  	•
العاملية، ويخ�سع هذا  املالية  نا�سداك دبي وهو �سوق مرخ�ش من قبل �سلطة دبي  يف �سوق 

الن�ساط جلميع البنود املذكورة يف هذه االتفاقية كما يتم االحتكام اإىل لوائح مركز دبي املايل 

العاملي ح�سبما يقت�سي االأمر.

يحق لل�رشكة اخل�سم على ح�ساب العميل اأية ر�سوم اأو غرامات يقوم ال�سوق املايل بتح�سيلها  	•
من ال�رشكة نظري معامالت اأو خمالفات تخ�ش العميل.

حتتفظ ال�رشكة بحقها يف قبول اأو رف�ش تعليمات العميل �سواء كان العميل قد قام بتزويد  	•
ال�رشكة بجزء اأو كل املبالغ املطلوبة اأو مل يزوده باأية مبالغ على االإطالق مع اإبداء االأ�سباب يف 

حال طلبها من قبل الهيئة.

ا�ستخدام  لل�رشكة  يحق  فاإنه  الطرفني  بني  خالف  وقوع  حال  يف  اأنه  على  العميل  يوافق  	•
امل�ستندات واملرا�سالت اخلا�سة به واملحتفظ بها لدى ال�رشكة كدليل يف مواجهة العميل.

هذه  مبوجب  لل�رشكة  العميل  بوا�سطة  املقدمة  املعلومات  كافة  اأن  وي�سمن  العميل  يقر  	•
االتفاقية �سحيحة ودقيقة وكاملة.

يقر العميل وي�سمن اأنه امل�ستفيد واملالك الوحيد للح�ساب )احل�سابات( القائمة. 	•

يحق لل�سم�سار احل�سول على تعوي�ش كامل وفعلي عن جميع اخل�سائر والتكاليف واالأ�رشار  	•
حتملها  التي  وامل�سئوليات  تكبدها  التي  اخل�سائر  كل  بخ�سو�ش  العميل  من  وامل�ساريف 

لهذه  املتعمد  االنتهاك  اأو  املتعّمد  االإخفاق  اأو  االحتيال  اأو  االإهمال  عن  الناجمة  ال�سم�سار 

االتفاقية بوا�سطة العميل اأو وكالئه اأو مفو�سيه اأو م�سوؤوليهم اأو موظفيهم اأو وكالئهم اأو 

مفو�سيهم.

اإذا اأخل اأي من الطرفني باأي من التزاماته الواردة بهذا العقد اأو التي يوجبها القانون فانه يكون  	•
ملتزما بتعوي�ش الطرف االخر عن كافة اال�رشار واخل�سائر التي ا�سابته جراء هذا االخالل والتي 

مت حتديدها ب�سورة نهائية من قبل املحكمة املخت�سة.

ال�سكاوى: اأي اعرتا�ش اأو �سكوى من العميل توجه لق�سم الرقابة الداخلية لدى ال�رشكة عناية  	•
uaecomplaints@EFG-HERMES.com املراقب الداخلي علي الربيد االليكرتوين

املثال  �سبيل  )وعلي  الهيئة  من  ال�سادرة  وال�سفافية  االإف�ساح  بقواعد  باإملامه  العميل  يقر  	•
النظام اخلا�ش بالإف�ساح  ٢000 يف �ساأن  3 ل�سنة  الهيئة رقم  ادارة  ولي�ش احل�رش، قرار جمل�ش 

وال�سفافية وتعديالته(، من ثم يلتزم العميل باإخطار ال�رشكة قبل تنفيذ اأي عملية �رشاء اأو 

بيع من �ساأنها الو�سول بن�سبة امللكية اإىل اإحدى ن�سب االإف�ساح املذكورة يف القانون.

يف حالة فتح العميل حل�ساب ذو عمالت متعددة يحق للمجموعة املالية هريمي�ش االإمارات ان  	•
تغطي احل�ساب املدين من اي ح�ساب اخر دون اخطار م�سبق وذلك وفقا ل�سعر ال�رشف الر�سمي 

يف البنك وقت التحويل.

تبذل ال�رشكة اق�سي درجات العناية المتام تنفيذ اوامر العميل اال انه اذا مل ي�ستطيع الطرف  	•
قبول  عن  االمتناع  العميل  حق  من  فلي�ش  العميل  امر  يف  املدرجة  الكمية  كل  تنفيذ  االول 

الكمية املنفذه ل�ساحله. اال اذا كان هناك ن�ش �رشيح يف االمر بغري ذلك.

فان  االجنبية  بالعمالت  ال�رشكة  حل�ساب  �سيكات  او  نقدية  ايداع  حاله  يف  بانه  العميل  يقر  	•
هذه  باأن  علما  العمالت  هذه  �رشف  ا�سعار  تقلبات  ب�ساأن  م�سئولية  اية  تتحمل  ال  ال�رشكة 

احل�سابات تخ�سع لكافة القواعد والتعليمات النقدية ال�سائدة.
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توقيع العميل:

توقيع مدير احل�ساب:

Client Signature:

Account Officer Signature:

Ninth Article: General Provisions. البند التا�سع: اأحكام عامة.

1. The Client acknowledges that all documents and information submitted 
by him are legally sound, and the sources of the trading funds through 
the brokerage firm are all legitimate.

2. The client undertakes to inform the Company on any information or 
data that may change in future, once occurred.

3. The Client acknowledges that he has read all the provisions of this 
agreement and understood the risks related to trading in the securities 
markets.

يقر العميل باأن جميع امل�ستندات واملعلومات املقدمة منه �سليمة قانونا، واأن م�سادر االأموال   .1

التي يتعامل بها من خالل �رشكة الو�ساطة جميعها �رشعية.

يتعهد العميل باإعالم ال�رشكة باأية معلومات اأو بيانات تتغري يف امل�ستقبل فور حدوثها.  .٢

يقر العميل باطالعه على كافة اأحكام هذه االتفاقية وعلمه باملخاطر املتعلقة بالتداول يف   .3

اأ�سواق االأوراق املالية. 

Tenth Article: Amendment and Addendum. البند العا�رش: التعديل واالإ�سافة. 

1. If either party during the term of this agreement desires to make any 
amendment or addendum to the terms and conditions contained 
herein, they shall submit a written request to the other party stating 
the details of such required amendment or addendum to the address 
specified in the parties’ information annexed to this agreement. Any 
amendment, modification or addendum shall not be taken into 
consideration unless it is done by mutual agreement of parties and 
in writing form that bearing both signature.

2. The parties may not agree on making any amendment to any of 
the provisions of this agreement in violation of the provisions of 
the law, regulations and decisions issued pursuant thereto.

اإذا رغب اأي من الطرفني اأثناء �رشيان هذه االتفاقية يف اإجراء اأي تعديل اأو اإ�سافة على ال�رشوط   .1

االآخر يو�سح فيه تفا�سيل  للطرف  ير�سل طلباً مكتوباً  اأن  الواردة فيها، فعليه  وال�سوابط 

التعديل اأو االإ�سافة املطلوبة على العنوان املحدد يف بيانات الطرفني املرفقة بهذه االتفاقية، 

الطرفني  باتفاق  ذلك  يتم  ما مل  االتفاقية  هذه  اإىل  اإ�سافة  اأو  تغيري  اأو  تعديل  باأي  يعتد  وال 

ب�سكل مكتوب وبتوقيعهما معاً.

وذلك  االتفاقية  هذه  اأحكام  من  اأي  على  تعديل  اأي  اإجراء  على  االتفاق  للطرفني  يجوز  ال   .٢

باملخالفة الأحكام القانون واالأنظمة والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه.

Eleventh Article: Termination of Agreement. البند احلادي ع�رش: اإنهاء االتفاقية.

The agreement shall terminate in the following cases:
1. Agreement of both parties in writing to terminate the agreement.
2. Either one of the parties desires to terminate the agreement, 

the party who is willing to terminate it shall notify the other in 
writing prior to 30 calendar days from the date when it wants 
to terminate the same, provided that all rights and liabilities 
resulting from implementing the agreement shall be settled.

In all cases, the termination of the agreement shall not affect any 
arisen rights and liabilities between both parties, and they shall 
remain into force between the parties till they are settled.

تنتهي االتفاقية يف احلاالت التالية:

اتفاق الطرفني كتابة على اإنهاء االتفاقية.  .1

رغبة اأحد الطرفني يف اإنهاء االتفاقية، ويلتزم الطرف الراغب يف اإنهائها باإخطار الطرف الثاين   .٢

كتابة قبل ثالثني يوماً من التاريخ الذي يرغب يف اإنهائها فيه، �رشيطة ت�سوية كافة احلقوق 

وااللتزامات املرتتبة عند تنفيذ االتفاقية.

ويف جميع االأحوال، ال يخل اإنهاء االتفاقية مبا ن�ساأ من حقوق والتزامات بني طرفيها وتبقى �سارية 

املفعول بني الطرفني اإىل اأن يتم ت�سويتها.

Twelfth Article: Notifications. البند الثاين ع�رش: االإخطارات.

The parties agreed that any notification required by this agreement 
hall be made by any of the means of notification specified in Article 
(4) of the Parties’ data annexed to the agreement hereof.

اأن يتم باإحدى و�سائل االإخطار  اأن كل اإخطار تقت�سيه هذه االتفاقية يجب  اتفق الطرفان على 

املحددة يف البند )4( من بيانات الطرفني املرفق بهذه االتفاقية.

Thirteenth Article: I interpretation of the Agreement and 
Disputes. البند الثالث ع�رش: تف�سري االتفاقية واملنازعات.

This agreement as well as the rights and liabilities for parties thereto 
shall be interpreted in accordance with the applicable laws and regu-
lations of the United Arab Emirates. Disputes arising between the two 
parties shall be settled firstly be amicable means. In the event of failure 
to settle such disputes within (7) days, they shall be referred to the com-
petent court in the United Arab Emirates (1).

واالأنظمة  للقوانني  اً  املرتتبة على طرفيها طبق  االتفاقية واحلقوق وااللتزامات  يتم تف�سري هذه 

املعمول بها يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ويتم الف�سل يف املنازعات النا�سئة بني الطرفني 

من خالل الطرق الودية، ويف حال عدم التمكن من حلها خالل)7( اأيام يتم الف�سل فيها من قبل 

املحكمة املخت�سة بدولة االإمارات العربية املتحدة )1(.

Fourteenth Article: I ssuing the Agreement and the signing 
hereof. البند الرابع ع�رش: حترير االتفاقية والتوقيع عليها. 

1. This agreement has been issued into two original copies in Arabic 
language, and each party received a copy thereof to act according 
to the same (2).

2. This agreement was signed by the two Parties, and thus became 
valid and completely binding to the both Parties.

حررت هذه االتفاقية من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية، وت�سلم كل طرف ن�سخة منها   .1

للعمل مبوجبها )٢(.

وقع الطرفان على االتفاقية، واأ�سبحت بذلك �سارية املفعول وملزمة لالأطراف اإلزاماً تاماً.   .٢
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Note: مالحظة: 

1. In the case that both parties desire to resort to arbitration, resorting 
to arbitration shall be adopted instead of referring disputes to the 
competent court by writing an arbitration clause, in accordance 
with the arbitration system approved by the Authority.

2. In case of any dispute between the two parties arises, the Arabic 
version of this agreement will prevail.

للمحكمة  اللجوء  عن  اال�ستعا�سة  يتم  التحكيم،  اإىل  باللجوء  الطرفني  رغبة  حال  يف   .1

املخت�سة بالتحكيم وذلك بكتابة �رشط حتكيم وفقاً لنظام التحكيم لدى الهيئة.

تعتمد الن�سخة العربية من هذه االتفاقية يف حالة وجود اأي نزاع بني الطرفني.  .٢

Client Signature: توقيع العميل:

For internal use only ال�ستخدام ال�رشكة فقط

Account Officer Name: ا�سم مدير احل�ساب:

Signature: توقيع مدير احل�ساب:

Compliance Officer Name: ا�سم م�سئول الرقابة الداخلية:

Signature: اعتماد م�سئول الرقابة الداخلية:

General Manager\His Representative Name ا�سم املدير العام او من ينوب عنه:

Signature: التوقيع: 




