
Terms and Conditions for Investment Services

1. Scope of the Agreement

1.1 These Terms and Conditions for Investment Services (“Terms and Conditions”) set out the 
terms upon which the Bank will provide Investment Services to the Client as more fully 
described in these Terms and Conditions. 

1.2 All defined terms used in these Terms and Conditions shall have the meaning ascribed to 
them in Clause 17.1 of the Terms and Conditions.

1.3 All Investments by the Client shall be made pursuant to instructions issued by or on behalf 
of the Client to the Bank or its agents.  The Bank does not provide investment advice or 
discretionary investment services under these Terms and Conditions.

1.4 The Client undertakes to maintain cash and/or Investment Products in the Investment 
Account in an amount not less than the Minimum NAV.

2. Information on Investment Products

2.1 The Bank will from time to time provide the Client with Information on Investment Products 
and Services and may make Information available for inspection or collection at its 
designated branches.

2.2 The Client agrees that, unless otherwise agreed by the Bank in writing, such Information 
is provided for information purposes only, and does not constitute a recommendation or 
investment advice. The Client’s decisions as to whether to invest in any Investment Product 
shall be based on the Client’s independent judgment, and the Bank accepts no responsibility 
and shall have no liability whatsoever to the Client:
a)  with regard to any Investment in respect of which it has provided Information to the 

Client; or
b)  for losses suffered or incurred by the Client as a result of or in connection with any 

acquisition, holding, disposal or redemption of any Investment or any other transaction 
made or omitted to be made by the Client on the basis of any Information provided by 
the Bank pursuant to these Terms.

 The Client is solely responsible for reading and understanding the terms and conditions of 
any Investment Product he proposes to invest in (including as to his eligibility to invest in such 
investment, applicable fees and charges and tax consequences, if any, of such an investment) 
and for understanding the risks relating to an investment of that nature. The Client shall 
seek independent legal and financial advice from a  qualified third party to understand an 
Investment Product or investment opportunity or the specific risks or conditions attached 
thereto.

2.3 If the Client wishes to raise any questions or seek further details in respect of information 
provided, the Client will address such questions to the Bank in writing and the Bank will 
use all reasonable endeavours to obtain a written response to such questions from the 
appropriate representative or issuer of the relevant Investment Product.

3. Acquisition, Holding and Redemption of Investments

3.1 If the Client decides to take advantage of the Bank’s services in order to purchase an 
Investment:
a)  the Client will instruct the Bank in accordance with Clause 6 and thereby will authorise 

the Bank, on its behalf and as its agent, to place a Investment Order with the appropriate 
representative or issuer of the relevant Investment Product;

b)  the Bank will place the Investment Order as an agent for and on behalf of the Client. 
The Client acknowledges that in placing the Investment Order the Bank may, if it has 
received Investment Orders from other clients for investments or disinvestments in 
the same Investment Product, aggregate the Client’s Investment Order with such other 
Investment Orders and place an aggregated Investment Order or, as the case may be, 
transfer the Investment Product from any other client to the Client; 

c)  the Client hereby authorises the Bank, upon receipt of instructions from the Client as 
described in (a) above, to debit the Investment Account with an amount equal to the 
subscription moneys and other charges, costs, and expenses (if any) required to be 
paid in connection with the acquisition of the Investment; and 

d)  the Client understands that where the Bank is acting as the distributor of an Investment 
Product, the Client’s Investment Order will not be completed until the issuer or manager 
of the Investment Product has accepted the Client’s Investment Order.

3.2 For the avoidance of doubt, the Client hereby expressly acknowledges and agrees that (a) 
the Bank will not be obliged to accept any Investment Orders in respect of Investments 
in whole or part; (b) neither the Bank nor the Third Party Service Provider shall have any 
responsibility or liability for ensuring that the provider of the relevant Investment allots the 
relevant Investment to the Client; (c) neither the Bank nor any Third Party Service Provider 
shall have any responsibility or liability for any Losses (including loss of profits) which the 
Client may suffer or incur as a result of any refusal by the Bank to accept any Investment 
Order or of a refusal to accept or delay in processing such Investment Order by the provider 
of the relevant Investment; and (d) where the Bank has accepted a Investment Order, the 
Bank’s responsibility is solely to implement the instructions of the Client subject to the terms 
hereof.

3.3 The Client understands that certain Investment Products are not issued or managed by the 
Bank. In such case, the Bank acts only as a distributor of the Investment Product and has no 
involvement in the issuance, management or performance of the Investment Product or of 
its underlying assets or investments. Where the Client invests in such a product, the Client 
will need to comply with all applicable conditions of the product and the Third Party Service 
Provider will have complete discretion to accept or reject the Client’s subscription request. 
The Client understands that the Bank shall bear no responsibility for the Third Party Service 
Provider’s acceptance or rejection of the Client’s application or for the performance of the 
Investment.

3.4 The Client acknowledges and agrees that any documents issued in respect of Investments 
will be delivered directly to the Client, Bank or the relevant Custodian. Where documents are 
delivered to the Bank or the Custodian, such documents shall be held by the Bank or the 
Custodian as custodian or nominee for and on behalf of the Client. 

3.5 If the Bank has placed an aggregate Investment Order in accordance with Clause 3.1 above 
but is allocated securities of a lesser amount, the Bank will use all reasonable endeavours 
to procure that the Custodian, the Bank or its agents will, upon receipt of the Investment 
Products in question allocate such Investment Products between the various purchasing 
clients (including the Client) in a manner determined by the Bank. The Bank will seek to fill all 
Investment Orders or to distribute the Investment Products pro rata amongst all clients who 
placed a Investment Order where possible.

3.6 The Client agrees that, subject to applicable laws of the Relevant Country, the Bank may from 
time to time provide to any Third Party Service Provider all or any information held by the 
Bank in respect of the Client and the Investment Account, provided that any such Third Party 
Service Provider and its Personnel will (save to the extent that it is required to disclose such 
information in order to comply with applicable laws or regulations or the requirements of any 
statutory or regulatory authorities or to carry out the duties and comply with the obligations 
referred to in these Terms) keep such information confidential and only use it for the purpose 
of carrying out the duties and complying with the obligations referred to in these Terms and 
Conditions.

3.7 If, at any time the Client wishes to redeem all or any of the Investments acquired pursuant 
to these Terms and Conditions, the Client shall instruct the Bank to (i) where the relevant 
Investment is redeemable: apply or procure that an application is made to the appropriate 
representative or issuer of the relevant Investment Product for the redemption of the Client’s 

اأحكام و�صروط خدمات االإ�صتثمار 

1-  نطاق االإتفاقية 

مبوجبها  البنك  م  يقد  التي  وال�سروط  االأحكام  هي  وال�سروط«(  )»االأحكام  اال�ستثمار  خلدمات  وال�سروط  االأحكام  هذه   1-1

خدمات اال�ستثمار اإىل العميل كما هي مذكورة ب�سكل اأكرث تف�سياًل يف هذه االأحكام وال�سروط.

يكون لكافة التعابري املعرفة امل�ستخدمة يف هذه االأحكام وال�سروط املعاين املحددة لكل منها يف البند )17-1( من االأحكام   2-1

وال�سروط.

يتم تنفيذ كافة ا�ستثمارات العميل مبوجب تعليمات �سادرة عن العميل اأو بالنيابة عنه اإىل البنك اأو وكالئه. وال يقدم البنك   3-1

اأي م�سورة ا�ستثمارية اأو خدمات اإدارة ا�ستثمار مبوجب هذه االأحكام وال�سروط.

يتعهد العميل باالإحتفاظ مببالغ نقدية و/اأو منتجات اإ�ستثمار يف ح�ساب اال�ستثمار مببلغ ال يقل عن احلد االأدنى ل�سايف قيمة   4-1

االأ�سول. 

املعلومات اخلا�صة مبنتجات اال�صتثمار  - 2

يقوم البنك من وقت اإىل اآخر مبوافاة العميل مبعلومات عن منتجات وخدمات اال�ستثمار ويجوز له اإتاحة املعلومات لالإطالع   1-2

اأو احل�سول عليها يف فروعه املحددة. 

ما مل يوافق البنك على خالف ذلك خطيًا، يوافق العميل على اأنه قد مت تقدمي تلك املعلومات بغر�ش العلم بها فقط وعلى   2-2

اأنها ال ت�سكل اأي تو�سية باال�ستثمار اأو م�سورة ا�ستثمارية. وتقوم قرارات العميل يف ما يتعلق باال�ستثمار يف اأي منتج اإ�ستثمار 

على اأ�سا�ش احلكم ال�سخ�سي امل�ستقل للعميل وال يقبل البنك اأي م�سوؤولية وال يتحمل اأي اإلتزام مهما كان جتاه العميل:

بخ�سو�ش اأي اإ�ستثمار يكون البنـــك قد قام مبوافاة العميل مبعلومات عنه، اأو  )اأ( 

بخ�سو�ش اخل�سائر التي يتحملها اأو يتكبدها العميل ب�سبب اأو يف ما يتعلق باأي ا�ستحواذ على اأو اإمتالك اأو ت�سرف  )ب( 

يف اأو ا�سرتداد الأي ا�ستثمار اأو اأي معاملة اأخرى يقوم بها العميل اأو يحجم عن القيام بها على اأ�سا�ش اأي معلومات 

مقدمة من قبل البنك مبوجب هذه االأحكام وال�سروط 

يتحمل العميل وحده كامل امل�سوؤولية عن االإطالع على وفهم االأحكام وال�سروط اخلا�سة باأي منتج اإ�ستثمار يزمع اال�ستثمار   

فيه )مبا يف ذلك اأهليته للدخول يف ذلك اال�ستثمار واالأتعاب والر�سوم املطبقة وال�سرائب املرتتبة، اإن وجدت، على ذلك 

اال�ستثمار( وعن فهم املخاطر املتعلقة باأي ا�ستثمار من ذلك النوع. ويجب على العميل ال�سعي للح�سول على م�سورة قانونية 

ومالية م�ستقلة من طرف ثالث موؤهل لفهم منتج اال�ستثمار اأو فر�ش االإ�ستثمار اأو املخاطر اأو ال�سروط املحددة املتعلقة بذلك 

اال�ستثمار.

اإذا رغب العميل يف توجيه اأي اأ�سئلة اأو احل�سول على املزيد من التفا�سيل بخ�سو�ش املعلومات املقدمة، على العميل توجيه   3-2

تلك االأ�سئلة اإىل البنك خطيًا، ويبذل البنك كافة املجهودات املعقولة للح�سول على رد خطي على تلك االأ�سئلة من ممثل اأو 

م�سدر منتج اال�ستثمار املعني.

امتالك وحيازة وا�صرتداد اال�صتثمارات.  - 3

اإذا قرر العميل اال�ستفادة من خدمات اال�ستثمار املقدمة من قبل البنك بغر�ش �سراء اأي ا�ستثمار:  1-3

على العميل اإ�سدار تعليماته اإىل البنك طبقًا الأحكام البند )6( يفو�ش مبوجبها البنك القيام بالنيابة عنه ب�سفة  )اأ( 

وكيل باإ�سدار اأمر اإ�ستثمار اإىل ممثل اأو م�سدر منتج اال�ستثمار املعني، 

اإىل  اال�ستثمار  اأمر  اإ�سداره  عند  اأنه  العميل  ويقر  العميل.  عن  وبالنيابة  وكيل  ب�سفته  ا�ستثمار  اأمر  البنك  ي�سدر  )ب( 

البنك، يجوز للبنك، اإذا كان قد اأ�ستلم اأوامر ا�ستثمار اأو بيع من عمالء اآخرين بخ�سو�ش نف�ش منتج اال�ستثمار، �سم 

اأمر اال�ستثمار ال�سادر عن العميل اإىل اأوامر اال�ستثمار االأخرى وتقدمي اأمر ا�ستثمار جممع اأو، ح�سبما تكون احلالة، 

حتويل منتج اال�سـتثمار من  اأي عميل الآخر اإىل العميل،

اإ�ستالم البنك من العميل تعليمات بالطريقة املذكورة يف الفقرة الفرعية )اأ(  يفو�ش العميل مبوجبه البنك، عند  )جـ( 

)اإن  االأخرى  وامل�ساريف  والتكاليف  والر�سوم  االكتتاب  قيمة  ي�ساوي  مبلغًا  اال�ستثمار  ح�ساب  من  خ�سم   ، اأعاله 

وجدت( املطلوب دفعها يف ما يتعلق باحل�سول على اال�ستثمار، و

اأمر اال�ستثمار ال�سادر عن العميل  اإ�ستثمار، ال يعترب  اأنه عند ت�سرف البنك ب�سفة موزع الأي منتج  يفهم العميل  )د( 

منجزًا حتى يتم قبول اأمر اال�ستثمار ال�سادر عن العميل من قبل م�سدر اأو مدير منتج اال�ستثمار.

بخ�سو�ش  اال�ستثمار  اأوامر  بقبول  ملزمًا  لي�ش  البنك  اأن  )اأ(  على:  �سراحة  مبوجبه  العميل  ويوافق  يقر  اللب�ش،  لتفادي   2-3

اإىل  اأي م�سوؤولية وال يخ�سعان  الثالث  ال يتحمالن  البنك ومزود اخلدمة الطرف  اأن  اأو جزئيًا، و)ب(   اال�ستثمارات كليًا 

اأي اإلتزام بتاأمني تخ�سي�ش اال�ستثمار املعني اإىل العميل من قبل مقدم اال�ستثمار املعني، و)ج( اأن البنك ومزود اخلدمة 

الطرف الثالث ال يتحمالن اأي م�سوؤولية وال يخ�سعان اإىل اأي اإلتزام باأي خ�سائر )مبا يف ذلك خ�سارة االأرباح( قد يتحملها 

اأو يتكبدها العميل نتيجة لرف�ش البنك قبول اأي اأمر اإ�ستثمار اأو عدم قبول اأو التاأخري يف قبول اأمر اال�ستثمار من قبل مزود 

اال�ستثمار املعني، و)د( حيثما يكون البنك قد قبل اأمر ا�ستثمار، تنح�سر م�سوؤولية البنك يف تنفيذ تعليمات العميل ال�سادرة 

طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط.

يدرك العميل اأن بع�ش منتجات اال�ستثمار لي�ست �سادرة عن اأو مدارة من قبل البنك. ويف هذه احلالة، يت�سرف البنك فقط   3-3

ب�سفة موزع ملنتج اال�ستثمار وال ي�سارك باأي طريقة يف اإ�سدار اأو اإدارة اأو اأداء منتج اال�ستثمار اأو االأ�سول اأو اال�ستثمارات 

امل�ستثمر فيها. وعند اال�ستثمار يف ذلك املنتج، يتعني على العميل االلتزام بكافة ال�سروط املنطبقة اخلا�سة باملنتج ويكون 

ملزود اخلدمة الطرف الثالث كامل ال�سالحية التقديرية لقبول اأو رف�ش طلب اال�ستثمار املقدم من العميل. ويدرك العميل 

اأن البنك ال يتحمل اأي م�سوؤولية عن قبول اأو رف�ش مزود اخلدمة الطرف الثالث طلب العميل اأو عن اأداء اال�ستثمار.

يقر ويوافق العميل على ت�سليم اأي م�ستندات �سادرة بخ�سو�ش اال�ستثمارات مبا�سرة اإىل العميل اأو البنك اأو اأمني اال�ستثمار   4-3

املعني. ويف حال ت�سليم تلك امل�ستندات اإىل البنك اأو اأمني اال�ستثمار يقوم البنك اأو اأمني اال�ستثمار باالحتفاظ بها ب�سفة 

اأمني اإ�ستثمار اأو وكيل باإ�سم وبالنيابة عن العميل. 

اإذا تقدم البنك باأمر ا�ستثمار جممع طبقًا الأحكام البند )3-1( اأعاله ولكن مت تخ�سي�ش اأوراق مالية بكمية اأقل من تلك   5-3

منتجات  بتخ�سي�ش  املعنية،  اال�ستثمار  منتجات  ا�ستالم  عند  وكالئه،  اأو  البنك  يقوم  املجمع،  اال�ستثمار  اأمر  املحددة يف 

اال�ستثمار بني خمتلف العمالء امل�سرتين )مبن فيهم العميل( بالطريقة التي يحددها البنك. وي�سعى البنك لتنفيذ والوفاء 

بكافة اأوامر االأ�ستثمار اأو توزيع منتجات اال�ستثمار بالتنا�سب بني كافة العمالء امل�سدرين الأمر اال�ستثمار حيثما اأمكن.  

يوافق العميل، مع مراعاة القوانني املطبقة يف البلد املعني، على اأنه يجوز للبنك من وقت اإىل اآخر  موافاة اأي مزود خدمة   6-3

طرف ثالث بكافة اأو اأي املعلومات يحتفظ بها البنك بخ�سو�ش العميل وح�ساب اال�ستثمار، �سريطة حفاظ مزود اخلدمة 

املعلومات بغر�ش  تلك  االإف�ساح عن  املعومات )اإال بقدر ما يكون مطلوب منهم  تلك  الثالث وموظفيه على �سرية  الطرف 

اأو ملمار�سة املهام والوفاء باالإلتزامات  اأو تنظيمية  اأي �سلطات قانونية  اأو مبتطلبات  اأو االنظمة املطبقة  االإلتزام بالقوانني 

اإليها يف هذه  اإليها يف هذه االأحكام وال�سروط( وا�ستخدامها فقط بغر�ش تنفيذ املهام والوفاء بااللتزامات امل�سار  امل�سار 

االأحكام وال�سروط. 

اإذا رغب العميل، يف اأي وقت، با�سرتداد كافة اأو اأي من اال�ستثمارات امل�ستحوذ عليها مبوجب هذه االأحكام وال�سروط، يجب   7-3

على العميل اإ�سدار تعليمات اإىل البنك )1( حيثما يكون اال�ستثمار املعني قابال لالإ�سرتداد : بتقدمي اأو التاأكد من تقدمي طلب 

اإىل ممثل اأو م�سدر منتج اال�ستثمار املعني الإ�سرتداد اال�ستثمار اخلا�ش بالعميل، اأو )2( حيثما ال يكون اال�ستثمار املعني 

قاباًل لال�سرتداد اأو عندما يكون اال�سرتداد غري حمبذ: الرتتيب لبيع اال�ستثمار اخلا�ش بالعميل يف الـــــــ�سوق الثانوية. وعنــد 



Investment; or (ii) where the relevant Investment is not redeemable or where redemption is 
not desirable: arrange for the Client’s Investment to be sold in the secondary market. Where 
the Bank is satisfied that such instructions have been given by the Client or by a relevant 
Authorised Person, the Bank will take the necessary steps (or procure that the Custodian will 
take the necessary steps) to effect such redemption or sale.

3.8 Upon any redemption or sale of Investments pursuant to these Terms and Conditions, the 
Bank will (or will procure that the Third Party Service Provider will) credit to the Investment 
Account such moneys (net of any losses, costs, fees or expenses incurred in connection 
with the redemption) as may be received in consideration for the Investment. The Client 
acknowledges that the early redemption of Investments may require the payment of a 
redemption fee and/or may result in full or partial loss of capital, and that any sale of illiquid 
Investments may result in receiving less than the quoted market price or net asset value of 
the Investment in question. Neither the Bank nor the Third Party Service Provider shall be 
responsible for the adequacy of the consideration received where Investments are sold or 
redeemed in accordance with the Client’s instructions.

3.9 If the Client wishes to transfer some or all of its Investments to another bank or custodian, 
the Client may either terminate its use of the Bank’s Investment Services pursuant to clause 
8.1 (this requires the transfer of all Investments), or may instruct the Bank to transfer such 
Investments without terminating its use of the Investment Services (this allows the transfer 
of some or all Investments). Transfer of Investments other than under clause 8 of these 
Terms (i) is at the Bank’s discretion, (ii) is subject to the payment of reasonable fees and 
charges incurred by the Bank and/or Custodian in connection with such transfer, and (iii) 
will not generally be permitted where the Client’s liabilities to the Bank and to the Bank’s 
subsidiaries, affiliates or agents have not been fully discharged and the transfer would result 
in the NAV of the Investment Account falling below the Minimum NAV.

3.10 The Bank will not be obliged under any circumstances to take any action which occurs 
outside normal banking business hours in the Relevant Country or which occurs outside of 
a Dealing Day for the relevant Investment Product(s). Subject to the aforesaid the Bank and 
the Client agree that:
a)  where the Bank receives the Client’s dealing instructions in respect of an Investment 

Product by 11am on the Dealing Day prior to the Trade Date, the Bank will use all 
reasonable endeavours to send by facsimile or deliver such instructions to the 
appropriate issuer or Third Party Service Provider in respect of the relevant Investment 
Product in time for the transaction to take place on the desired Trade Date; and

b)  if the Bank receives instruction from the Client later than the time specified in (a) 
above, the Bank will use reasonable endeavours to send by facsimile or deliver any 
such instructions to the appropriate recipient in respect of the relevant Investment 
Product in time for the transaction to take place on the next possible Trade Date,

 PROVIDED ALWAYS that in each case (i) any necessary subscription or other moneys 
required to be paid by or on behalf of the Client in respect of the proposed transaction are 
available in freely available cleared funds in the Investment Account, (ii) instructions should 
not be provided by the Client where they would result in a transfer in breach of Clause 3.9 
above, and (iii) the Bank shall not be liable to the Client for any losses which the Client may 
incur as a result of the Bank’s failure to send or deliver any Investment Orders or instructions 
unless such failure results directly from the gross negligence or wilful breach of duty of the 
Bank. Further information in respect of the Dealing Days and specified cut–off times for the 
receipt of Investment Orders and the other applications referred to above can be obtained 
from the Bank. 

3.11 The Client shall not place a Investment Order unless he has obtained all required approvals 
(if any) to invest in the relevant Investment Product and has taken steps to ensure that the 
placing of such a Investment Order will not give rise to any breach of applicable laws or 
regulations.

3.12 The Client understands that certain Investment Products may be subject to ownership or 
other restrictions (for example, certain securities may only be purchased by sophisticated 
or institutional investors or may not be offered to investors resident or domiciled in certain 
jurisdictions). Where a Client invests in such a product, the Client will need to comply with 
all applicable restrictions, and there may only be a very limited market for the product in 
question. Whilst the Bank will endeavour to sell any such product as and when instructed 
by the Client, transactions will be subject to, and may be rejected where they cannot be 
executed in accordance with, applicable laws and regulations, the terms of the Investment 
Product in question, and the Bank’s internal policies.

3.13 Clients who are resident or domiciled in certain jurisdictions may be subject to additional 
investment restrictions including receiving offering or marketing materials in respect of 
certain Investment Products. The Client shall be responsible for complying with all laws, rules 
and regulations that apply to the Client, and shall immediately inform the Bank of any such 
restrictions of which the Client is or becomes aware. The Bank reserves the right to refuse 
any transactions, orders, or other instructions that could give rise to a breach of applicable 
laws, rules or regulations.

3.14 If, at any time, for any reason, a Third Party Service Provider instructs the Bank, as registered 
holder of any Investment or custodian on behalf of the Client, to divest itself, transfer or 
otherwise dispose of any such Investment in accordance with the terms and conditions 
governing the operation of such Investment, the Bank shall promptly upon becoming aware 
of such instruction seek the Client’s instructions as to how (subject to these Terms) the Client 
wishes to proceed, and if no instructions are received within the time allotted for receipt 
of the same or if the Bank shall receive contradictory or conflicting instruction and/or a 
satisfactory course of action cannot be agreed with the relevant issuer or representative 
of the Investment within any relevant time period, the Bank shall have complete discretion 
to redeem or sell or procure that the Third Party Service Provider redeems or sells the 
relevant Investment and credits the proceeds to the Investment Account or to refuse to act 
altogether. 

4. Receipt and Disbursement of Moneys

4.1 The Investment Account shall be used for the purpose of transactions contemplated by these 
Terms and Conditions, and the Client shall at all times maintain sufficient cleared funds in 
the Investment Account to satisfy any obligations of the Client in respect of or in connection 
with the Investment Services as they fall due. All transactions of the Client under these Terms 
and Conditions shall be posted to the Investment Account.

4.2 The Bank shall, subject to these Terms and Conditions, hold in the Investment Account:
a)  all cash received by the Bank from or for the account of the Client for the purposes of 

acquiring Investments on behalf of the Client;
b)  all cash, received by the Bank and/or the Third Party Service Provider for the account 

of the Client as a result of the disposal or redemption of Investments on behalf of the 
Client; and

c)  all income, dividends or other payments received in respect of the Investments held 
on behalf of the Client pursuant to these Terms and Conditions. The Bank shall make 
arrangements for the collection and receipt of such payment into the Investment 
Account.

4.3 Subject always to the provisions of Clauses 4.4 and 13.1 the Bank shall make payments from 
the Investment Account without further instructions from the Client, and the Client hereby 
authorises the Bank to make such payments:
a)  upon the purchase of Investments for the account of the Client and/or in connection 

with the registration of such Investments in the name of a Custodian or nominee;
b)  for the payment on behalf of the Client (whether to the Bank, Custodian or otherwise) 

of all taxes, costs, fees or expenses properly payable by the Client pursuant to the 
sale terms and conditions or in respect of the acquisition, holding or disposal of 
Investments; 

c)  for any payments in connection with the switching or redemption of Investments held 
on behalf of the Client;

اإقتناع البنك باأن تلك التعليمـــات �سادرة عن العميل اأو بوا�سطة اأي �سخ�ش مفو�ش معني، يقـــــوم البنك باإتخاذ اخلطوات 

الالزمة )اأو التاأكد من قيام اأمني اال�ستثمار باإتخاذ اخلطوات الالزمة( لتنفيذ ذلك اال�سرتداد اأو البيع. 

الطرف  اخلدمة  مزود  قيام  من  يتاأكد  )اأو  البنك  يقوم  وال�سروط،  االأحكام  لهذه  طبقًا  ا�ستثمارات  بيع  اأو  اإ�سرتداد  عند   8-3

الثالث( باإ�سافة اإىل ح�ساب اال�ستثمار تلك املبالغ التي يتم احل�سول عليها مقابل بيع اال�ستثمارات )�سافية من اأي خ�سائر 

قد  لال�ستثمارات  املبكر  اال�سرتداد  باأن  العميل  ويقر  باالإ�سرتداد(.  يتعلق  ما  متكبدة يف  اأو م�ساريف  اأتعاب  اأو  تكاليف  اأو 

يتطلب دفع اأتعاب اإ�سرتداد و/اأو قد ينتج عنه خ�سارة كلية اأو جزئية لراأ�ش املال واأن اأي بيع ال�ستثمارات غري قابلة للت�سييل 

قد يوؤدي اإىل اإ�ستالم �سعر اأقل من ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق اأو اأقل من �سايف قيمة اأ�سول االإ�ستثمار املعني. وحيثما يتم بيع اأو 

اإ�سرتداد اال�ستثمارات مبوجب تعليمات العميل، ال يتحمل البنك اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث اأي م�سوؤولية عن كفاية املبلغ 

امل�ستلم مقابل البيع.

اإذا رغب العميل يف حتويل بع�ش من اأو كافة ا�ستثماراته اإىل بنك اآخر اأو اأمني ا�ستثمار اآخر، يجوز للعميل اإنهاء اإ�ستخدامه   9-3

خلدمات اال�ستثمار املقدمة من قبل البنك طبقًا الأحكام البند )8-1( )وهذا يتطلب حتويل كافة اال�ستثمارات(، اأو يجوز له 

اإ�سدار تعليمات اإىل البنك بتحويل تلك اال�ستثمارات دون اإنهاء ا�ستخدامه خلدمات اال�ستثمار املقدمة من قبل البنك )وهو 

ما ي�سمح بتحويل بع�ش من اأو كافة اال�ستثمارات(. ويكون حتويل اال�ستثمارات باأي طريقة بخالف تلك املن�سو�ش عليها يف 

البند )8( من هذه االأحكام وال�سروط )1( خا�سعا اإىل تقدير البنك، و)2( وخا�سعا اإىل دفع االأتعاب والر�سوم املعقولة التي 

تكبدها البنك و/اأو اأمني اال�ستثمار يف ما يتعلق بذلك التحويل، و)3( غري م�سموح به ب�سفة عامة اإذا مل يكن قد مت الوفاء 

بالكامل بجميع التزامات العميل اإىل البنك و�سركاته الفرعية اأو ال�سركات املرتبطة به اأو وكالئه واإذا كان من �ساأن التحويل 

اأن يوؤدي اإىل اإنخفا�ش �سايف قيمة اأ�سول اال�ستثمار يف ح�ساب اال�ستثمار اإىل ما دون احلد االأدنى ل�سايف قيمة اال�سول.

ال يكون البنك ملزمًا باأي حال من االأحوال باإتخاذ اأي اإجراء يقع خارج نطاق �ساعات االأعمال امل�سرفية املعتادة يف البلد   10-3

املعني اأو يقع خارج نطاق اأي يوم تداول ملنتج/ منتجات اال�ستثمار املعنية. ومع مراعاة ما �سلف اأتفق كل من العميل والبنك 

على ما يلي:

عند اإ�ستالم البنك لتعليمات التداول اخلا�سة بالعميل بخ�سو�ش اأي منتج اإ�ستثمار قبل ال�ساعة 11 �سباحًا يف يوم  )اأ( 

التداول ال�سابق لتاريخ التداول، يبذل البنك كافة اجلهود املعقولة الإر�سال تلك التعليمات بخ�سو�ش منتج اال�ستثمار 

املعني عرب الفاك�ش اأو ت�سليمها اإىل امل�سدر اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث يف املوعد املحدد لتنفيذ املعاملة بتاريخ 

التداول املطلوب، و

البنك جهود معقولة  يبذل  اأعاله،  )اأ(  الفقرة  املحدد يف  املوعد  بعد  العميل  تعليمات من  البنك  اإ�ستالم  )ب(  يف حالة 

الإر�سال تلك التعليمات عرب الفاك�ش اأو ت�سليمها اإىل امل�ستلم املعني بخ�سو�ش منتج االإ�ستثمار املعني يف املوعد املحدد 

لتنفيذ املعاملة بتاريخ التداول التايل املمكن.

�صـريطـة دائمًا، انه يف كـل حالة )1( يكون اأي مبلغ اكتتاب اأو اأي مبالغ اأخرى مطلوب دفعها من قبل اأو بالنيابة عن العميل   

بخ�سو�ش املعاملة املقرتحة، متاحة باأموال حم�سلة يف ح�ساب اال�ستثمار،و )2( يتعني على العميل عدم ا�سدار تعليمات 

يوؤدي تنفيذها اإىل خمالفة اأحكام البند )3-9( اأعاله، و)3( ال يكون البنك م�سوؤوال جتاه العميل عن اأي خ�سائر قد يتكبدها 

العميل نتيجة الإخفاق البنك يف اإر�سال اأو ت�سليم اأي اأوامر ا�ستثمار اأو تعليمات ما مل يكن ذلك االإخفاق ناجتا ب�سفة مبا�سرة 

عن اإهمال ج�سيم اأو خمالفة متعمدة من جانب البنك ملهامه. وميكن احل�سول على املزيد من املعلومات بخ�سو�ش اأيام 

التداول واآخر مواعيد ال�ستالم اأوامر اال�ستثمار والطلبات االأخرى امل�سار اإليها اأعاله من البنك. 

ال يجوز للعميل اإ�سدار اأي اأمر ا�ستثمار ما مل يكن قد ح�سل على كافة املوافقات املطلوبة )اإن وجدت( لال�ستثمار يف منتج   11-3

خمالفة  الأي  املعني  اال�ستثمار  اأمر  اإ�سدار  ت�سبب  عدم  من  للتاأكد  اخلطوات  كافة  اأتخذ  قد  يكن  مل  وما  املعني  اال�ستثمار 

للقوانني اأو االأنظمة املطبقة. 

يدرك العميل اأن بع�ش منتجات اال�ستثمار املعينة قد تخ�سع اإىل قيود امللكية اأو قيود اأخرى )على �سبيل املثال، ال يجوز �سراء   12-3

بع�ش االأوراق املالية املعينة اإال بوا�سطة م�ستثمرين ذوي خربة اأو م�ستثمرين من املوؤ�س�سات اأو ال يجوز طرحها على م�ستثمرين 

مقيمني يف بع�ش البلدان ( وعند قيام العميل باال�ستثمار يف اأي من تلك املنتجات، يحتاج اإىل االإلتزام بكافة القيود املنطبقة 

وقد يكون هناك �سوقًا حمدودة جدًا للمنتج املعني. وبالرغم من اأن البنك �سوف يبذل جهده لبيع اأي من تلك املنتجات كما 

وعندما ت�سدر تعليمات بذلك من العميل، تخ�سع املعامالت اإىل القوانني واالأنظمة املطبقة واأحكام و�سروط منتج اال�ستثمار 

املعني االنظمة الداخلية اخلا�سة بالبنك وقد يتم رف�سها عندما ال يكون من املمكن تنفيذها طبقا لتلك القوانني واالأحكام 

واالنظمة.

قد يكون العمالء املقيمني يف بلدان معينة خا�سعني اإىل قيود اإ�سافية مبا يف ذلك اأحكام متعلقة با�ستالم عرو�ش اأو مواد   13-3

ت�سويقية بخ�سو�ش منتجات ا�ستثمار معينة. ويتحمل العميل م�سوؤولية االإلتزام بكافة القوانني والقواعد واالأنظمة املنطبقة 

على العميل ويجب عليه اإبالغ البنك فورًا باأي من تلك القيود التي يكون اأو ي�سبح العميل على علم بها. ويحتفظ البنك بحق 

رف�ش اأي معامالت اأو اأي  تعليمات اأخرى ميكن اأن توؤدي اإىل خمالفة اأي قوانني اأو قواعد اأو اأنظمة منطبقة.

يف حال اإ�سدار مزود اخلدمة الطرف الثالث ، يف اأي وقت والأي �سبب، تعليمات اإىل البنك ، ب�سفته املالك امل�سجل اأو اأمني   14-3

اأي ا�ستثمار بالنيابة عن العميل تق�سي ببيع اأو نقل ملكية اأو الت�سرف باأي طريقة اأخرى يف ذلك اال�ستثمار طبقًا لالأحكام 

وال�سروط املطبقة على ت�سغيل ذلك اال�ستثمار، يقوم البنك باأ�سرع وقت ممكن فور علمه بتلك التعليمات بطلب احل�سول 

على تعليمات من العميل بخ�سو�ش الكيفية التي يرغب )مع مراعاة هذه االأحكام وال�سروط( بالت�سرف يف اال�ستثمارات 

بها. ويف حال عدم اإ�ستالم تعليمات خالل املدة املحددة ال�ستالم تلك التعليمات اأو يف حال ا�ستالم البنك لتعليمات متناق�سة 

اأو مت�ساربة و/اأو اإذا مل ميكن االتفاق على طريقة ت�سرف مر�سية مع م�سدر اأو ممثل اال�ستثمار املعني خالل فرتة زمنية 

معينة، يكون للبنك كامل ال�سلطة التقديرية با�سرتداد اأو بيع اأو التاأكد من قيام مزود اخلدمة الطرف الثالث با�سرتداد اأو 

بيع اال�ستثمار املعني واإ�سافة العوائد اإىل ح�ساب اال�ستثمار اأو رف�ش الت�سرف بالكامل. 

اإ�صتالم وتوزيع االأموال    -4

يتم اإ�ستخدام ح�ساب اال�ستثمار الأغرا�ش تنفيذ املعامالت املذكورة يف هذه االأحكام وال�سروط، ويجب على العميل يف جميع   1-4

االأوقات االحتفاظ باأموال متاحة كافية يف ح�ساب اال�ستثمار للوفاء باأي اإلتزامات مرتتبة على العميل بخ�سو�ش اأو يف ما 

يتعلق بخدمات اال�ستثمار يف مواعيد ا�ستحقاقها. ويتم قيد كافة معامالت العميل مبوجب هذه االأحكام وال�سروط يف ح�ساب 

اال�ستثمار.

مع مراعاة هذه االأحكام وال�سروط، يحتفظ البنك يف ح�ساب اال�ستثمار مبا يلي:  2-4

كافة املبالغ النقدية امل�ستلمة بوا�سطة البنك من اأو اإىل ح�ساب العميل الأغرا�ش الدخول يف ا�ستثمارات بالنيابة عن  )اأ( 

العميل، و

كافة املبالغ النقدية امل�ستلمة بوا�سطة البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث  حل�ساب العميل نتيجة ال�سرتداد اأو  )ب( 

الت�سرف يف اأي ا�ستثمارات بالنيابة عن العميل، و

الدخل اأو اأرباح االأ�سهم  اأو كافة الدفعات االأخرى امل�ستلمة بخ�سو�ش اال�ستثمارات املحتفظ بها بالنيابة عن العميل  )جـ( 

طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط. ويقوم البنك باتخاذ الرتتيبات الالزمة لتح�سيل واإ�ستالم تلك الدفعات يف ح�ساب 

اال�ستثمار.

مع مراعـاة دائما اأحكـام البند )4-4( والبند )13-1(، يقوم البنك بت�سديد الدفعات من ح�ساب اال�ستثمار دون احل�سول   3-4

على املزيد من التعليمات من العميل ويفو�ش العميل مبوجبه البنك بت�سديد تلك الدفعات:

عند �سراء ا�ستثمارات حل�ساب العميل و/اأو يف ما يتعلــــــق بت�سجيل تلك اال�ستثمارات باإ�سم اأمني اال�ستثمار اأو الوكيل،  )اأ( 

و

لدفع بالنيابة عن العميل )�سواء اإىل البنك اأو اأمني اال�ستثمار اأو خالفه(  كافة ال�سرائب اأو التكاليف اأو االأتعاب اأو  )ب( 

امل�ساريف امل�ستحقة الدفع ب�سكل �سحيح من قبل العميل طبقًا الأحكام و�سروط البيع اأو بخ�سو�ش اإمتالك اأو الدخول 

اأو الت�سرف يف اال�ستثمارات، و 

لت�سديد اأي دفعات يف ما يتعلق با�ستبدال اأو ا�سرتداد اال�ستثمارات املحتفظ بهـــا بالنيابة عن العميل، و )جـ( 



d)  in respect of fees, costs or charges incurred by the Bank or a Third Party Service 
Provider as a result of providing the Investment Services to the Client; and

e)  otherwise in accordance with the Client’s instructions.

4.4 The Client agrees at all times to maintain sufficient cleared funds in the Investment Account 
to pay for any purchase of Investments on the Client’s instructions and to pay any costs, fees, 
charges or expenses payable by the Client as they fall due. The Client acknowledges and 
agrees that if, at any time there are in the reasonable opinion of the Bank (having regard to 
other payments debited or due to be debited) insufficient funds in the Investment Account for 
these purposes, the Bank may:
a)  decline to place a Investment Order on the Client’s behalf;
b)  at the Bank’s sole discretion and without any obligation to do so on the part of the 

Bank, transfer funds as necessary from any other accounts maintained by the Client 
with the Bank to the Investment Account, without further instructions or sanction from 
the Client;

c)  at the Bank’s sole discretion and without any obligation to do so on the part of the Bank 
for the purpose of fulfilling a Investment Order or paying any such costs, charges, fees or 
expenses make available an Advance to the Client and debit the Current Account with 
the amount of the Advance and in that event the Client shall pay interest on the debit 
balance of the Current Account at the rate prescribed by the Bank from time to time. 
In addition, the Client shall forthwith upon demand by the Bank discharge the debit 
balance in the Current Account; to the extent that such debit balance arises by reason 
of the Advance and after demand pending such discharge the Bank shall be entitled to 
charge (after as well as before judgment) default interest at the rate prescribed by the 
Bank from time to time calculated on the amount which is the subject of such demand. 
If the Client fails to discharge the relevant debit balance in accordance with this Clause, 
the Bank shall be entitled in addition to the remedy in (d) below to redeem, sell or 
liquidate, or to procure that any relevant Third Party Service Provider redeems, sells or 
otherwise liquidates, one or more Investments (on terms reasonably determined by the 
Bank) to discharge the debit balance in the Current Account attributable to the Advance 
or any other outstanding Advances and procure that the proceeds of any such sale or 
redemption are remitted to the Current Account after deduction of all Liabilities; and

d)  if the Bank advances funds to the Client in accordance with (c) above such that a debit 
balance occurs in the Current Account or any existing debit balance in the Current 
Account is increased, the Bank may in, addition to the remedy described in (c) above, 
offset such debit balance or the increase in the debit balance (as the case may be) 
against any credit balance or balances in respect of any other accounts which the 
Client may hold with the Bank, without further instructions or sanction from the Client.

5. Custody of Investments

5.1 The Bank may itself provide custody services or arrange for one or more Third Party Service 
Provider to provide custody services in respect of the Client’s Investments. The Bank shall 
use all reasonable endeavours to procure that it and any Third Party Service Provider shall 
record and hold all Investments received and held by it from time to time for the account of 
the Client separate from its own Investments and shall use all reasonable endeavours to 
arrange for all Investments to be held in safe-custody in such manner as the Bank may in its 
absolute discretion determine. The Bank shall not be liable or responsible for the selection 
of the Third Party Service Provider or any act or omission of any Third Party Service Provider 
or any of its Personnel or agents in connection with the Investments in its custody.

5.2 The Bank shall be entitled (and shall be entitled to authorise each Third Party Service 
Provider) to appoint without the further consent of the Client one or more Third Party Service 
Providers to hold the Investments. Each Third Party Service Provider shall be entitled to 
further sub-delegate the holding of the Investments to another Third Party Service Provider 
where this is necessary or desirable. The Bank shall not be liable or responsible for any act 
or omission of any such Third Party Service Provider or any of their Personnel or agents in 
connection with the Investments in its custody.

5.3 Unless and until the Bank receives an instruction to the contrary, the Bank shall (and shall 
procure that each relevant Third Party Service Provider shall):
a)  (to the extent that the Bank, Third Party Service Provider has actual notice of the 

relevant event) present for payment any Investments which are called, redeemed or 
retired or otherwise become payable and all coupons and other income items which 
become payable for the account of the Client, and transfer the cash received to the 
Investment Account;

b)  hold for the account of the Client all Investments, dividends, rights and similar securities 
issued with respect to any Investments held pursuant to these Terms and Conditions,

c)  receive and collect all dividends, interest and other payments or distributions of 
income in respect of the Investments, and transfer the cash received to the Investment 
Account;

d)  exchange interim receipts or temporary securities for definitive securities;
e)  where moneys are payable in respect of any of the Investments in more than one 

currency, collect them in such currency or currencies as may be permissible by law as 
the Bank and/or the Third Party Service Provider may in its discretion determine; and 

f)  complete and deliver on behalf of the Client as beneficial owner any ownership 
certificates in connection with the Investments as may be required by applicable law or 
regulation.

5.4 Where the Third Party Service Provider does not communicate directly with the Client 
and make available to him reports and accounts produced by the issuers of Investments, 
the Bank shall use all reasonable endeavours to make available to the Client on request 
any such reports and accounts held on behalf of the Client pursuant to these Terms 
and Conditions and shall procure that all notices or circulars issued by such persons 
and received by a Third Party Service Provider in relation to the Client’s Investments are 
delivered to the Client.

5.5 The Bank will, and shall use all reasonable endeavours to procure that the Third Party Service 
Provider will:
a)  exercise any proxy, voting and other rights arising out of individual Investments only in 

the manner determined by and instructed by the Client in writing from time to time;  
b)  in the absence of specific written instructions from the Client as to the matters specified 

in (a) above, either exercise the same in the manner in which it appears to the Bank 
or Third Party Service Provider that the Client’s interests will be protected and, if this 
is not clear in the considered and absolute opinion of the Bank or Third Party Service 
Provider, not to exercise the same at all without bearing any responsibility whatsoever; 
and 

c)  not to make commitments which in effect will bind the Client (e.g. in respect of cash 
calls or rights issues) without the Client’s prior written consent, except to the extent 
contemplated by (b) above and provided that there are sufficient cleared funds in the 
Investment Account.

 The Bank shall, if required in accordance with the Client’s instructions, use all reasonable 
endeavours to procure the delivery to the Client of all notices, proxies and proxy soliciting 
materials in relation to the Investments.  

5.6 Upon being fully indemnified to the Bank’s reasonable satisfaction for costs and liabilities 
by the Client and upon production by the Client to the Bank of such evidence as may be 
requested by it, the Bank shall execute or shall procure the execution by the Third Party 
Service Provider of such ownership and other certificates and affidavits as may be reasonably 
requested by the Client for fiscal or tax purposes in connection with the Investments, and 
shall make or procure the making of such applications and reports as may be required under 
the laws of any jurisdiction in order to apply for or secure any tax privileges to which the Client 
is or may otherwise be entitled in connection with such Investments.

5.7 Where the Bank holds an Investment for and on behalf of the Client, the Bank will not assert 
any beneficial interest in such Investment or in any revenues resulting therefrom. The Bank 
will segregate all Investments from its own assets, will not include any revenues arising from 
the Investments in its profit and loss account, and will make its auditors fully aware of the 
fact, and record in all relevant books of account, that each Investment and each and all 

الثالث نتيجة لتقدمي  اأو مزود اخلدمة الطرف  البنك  الر�سوم املتكبدة من قبل  اأو  التكاليف  اأو  االأتعاب  بخ�سو�ش  )د( 

خدمات اال�ستثمار اإىل العميل، و

باأي طريقة اأخرى طبقًا لتعليمات العميل. )هـ( 

يوافق العميل على االحتفاظ يف جميع االأوقات باأموال متاحة كافية يف ح�ساب اال�ستثمار لدفع قيمة اأي �سراء لال�ستثمارات   4-4

بناًء على تعليمات العميل ولدفع اأي تكاليف اأو اأتعاب اأو ر�سوم اأو م�ساريف م�ستحقة الدفع من قبل العميل بتاريخ ا�ستحقاقها. 

ويقر ويوافق العميل على اأنه، اإذا كان هناك يف اأي وقت طبقًا لراأي البنك املعقول )مع اأخذ الدفعات االأخرى املخ�سومة من 

احل�ساب اأو املتعني خ�سمها( اأموال غري كافية يف ح�ساب اال�ستثمار لهذه االأغرا�ش، يجوز للبنك:

رف�ش تقدمي اأي اأمر ا�ستثمار بالنيابة عن العميل؛ و )اأ( 

اأي  الالزمة من  االأموال  تلك  للقيام بذلك، حتويل  البنك  التزام من جانب  اأي  للبنك ودون  املطلق  التقدير  ح�سب  )ب( 

ح�سابات اأخرى يحتفظ بها العميل لدى البنك اإىل ح�ساب اال�ستثمار دون احل�سول على اأي موافقــــات اأو تعليمات 

من العميل بهــــذا اخل�سو�ش، و

ح�سب التقدير املطلق للبنك ودون اأي التزام من جانب البنك للقيام بذلك، تقدمي �سلفية للعميل، بغر�ش تنفيذ اأي  )جـ( 

اأمر ا�ستثمار اأو دفع اأي من تلك التكاليف اأو الر�سوم اأو االتعاب اأو امل�ساريف، وخ�سم قيمة ال�سلفية من احل�ساب 

اجلاري. ويف هذه احلالة يدفع العميل فائدة على الر�سيد املدين يف احل�ساب اجلاري بالن�سبة املحددة من قبل البنك 

من وقت اإىل اآخر. وباال�سافة اإىل ذلك، يجب على العميل، فور طلب البنك ذلك، ت�سديد الر�سيد املدين يف احل�ساب 

اجلاري بالقدر الذي ين�ساأ فيه ذلك الر�سيد املدين ب�سبب ال�سلفية وبعد مطالبة  العميل بال�سداد وحتى ذلك الوقت 

الذي يتم فيه  ت�سديد ذلك الر�سيد املدين، يحق للبنك احت�ساب فائدة تاأخري )بعد وقبل احلكم الق�سائي( باملعدل 

املحدد من قبل البنك من وقت اإىل اآخر  على املبلغ مو�سوع ذلك الطلب. ويف حالة اإخفاق العميل يف ت�سديد الر�سيد 

املدين املعني طبقًا الأحكام هذا البند، يحق للبنك، باالإ�سافة اإىل التدابري املن�سو�ش عليها يف الفقرة )د( اأدناه، 

ا�سرتداد اأو بيع اأو ت�سييل اأو االإيعاز بقيام مزود اخلدمة الطرف الثالث با�سرتداد اأو بيع اأو ت�سييل باأي طريقة اأخرى 

اأي ا�ستثمار واحد اأو اأكرث )طبقًا الأحكام يقررها البنك ب�سكل معقول( لت�سديد الر�سيد املدين يف احل�ساب اجلاري 

النا�سىء ب�سبب ال�سلفية اأو اأي �سلفيات اأخرى مرت�سدة واالإيعاز بتحويل عوائد اأي من تلك البيوع اأو اال�سرتدادات اإىل 

احل�ساب اجلــــاري بعد خ�ســـم كافة االلتزامات، و 

يف حال تقدمي البنك �سلفيات اإىل العميل طبقًا الأحكام الفقرة )ج( اأعاله، توؤدي اإىل ن�سوء ر�سيد مدين يف احل�ساب  )د( 

اجلاري اأو زيادة مبلغ اأي ر�سيد مدين يف احل�ساب اجلاري، يجوز للبنك، باالإ�سافة اإىل التدابري املذكورة يف الفقرة 

تكون احلالة( مقابل  املدين )ح�سبما  الر�سيد  الطارئة على  الزيادة  اأو  املدين  الر�سيد  اأعاله، مقا�سة ذلك  )ج( 

اأي ر�سيد دائن اأو اأر�سدة دائنة قائمة يف اأي ح�سابات اأخرى يحتفظ بها العميل لدى البنك دون احل�سول على اأي 

تعليمات اأو موافقات من العميل بذلك.

حيازة اال�صتثمارات   - 5

يجوز للبنك تقدمي بنف�سه خدمات اأمني اال�ستثمار اأو اتخاذ الرتتيبات الالزمة لتعيني مزود خدمة طرف ثالث واحد اأو اأكرث   1-5

اأو  اأمني اال�ستثمار بخ�سو�ش ا�ستثمارات العميل. ويبذل البنك كافة املجهودات املعقولة للتاأكد من قيامه  لتقدمي خدمات 

قيام مزود اخلدمة الطرف الثالث  املعني بت�سجيل واالحتفاظ بكافة اال�ستثمارات امل�ستلمة واملحتفظ بها بوا�سطته من وقت 

اإىل اآخر  حل�ساب العميل بطريقة م�ستقلة ومنف�سلة عن اال�ستثمارات اخلا�سة به. ويبذل البنك كافة املجهودات املعقولة 

لعمل الرتتيبات الالزمة لتقدمي خدمات احلفظ االآمن لكافة اال�ستثمارات بتلك الطريقة التي يقررها البنك ح�سب تقديره 

املطلق. وال يتحمل البنك اأي التزام اأو م�سوؤولية عن اإختيار مزود اخلدمة الطرف الثالث  اأو عن اأي ت�سرف اأو اإغفال من 

جانب اأي مزود اخلدمة الطرف الثالث اأو اأي من موظفيه اأو وكالئه يف ما يتعلق باال�ستثمارات املوجودة يف حيازته.

دون  اأكرث  اأو  واحد  ثالث  طرف  خدمة  مزود  تعيني   ) ثالث  طرف  خدمة  مزود  لكل  الت�سريح  له  يحق  )كما  للبنك  يحق   2-5

احل�سول على اأي موافقة اأخرى من العميل. ويحق لكل مزود خدمة طرف ثالث تفوي�ش مزود خدمة طرف ثالث  اآخر حلفظ 

اال�ستثمارات حيثما يكون ذلك �سروريًا اأو مرغوبًا. وال يتحمل البنك اأي اإلتزام اأو م�سوؤولية عن اأي ت�سرف اأو اإغفال من 

جانب اأي مزود خدمة طرف ثالث  اأو اأي من موظفيهم اأو وكالئهم يف ما يتعلق باال�ستثمارات املحتفظ بها لديهم.

ما مل وحتى ي�ستلم البنك تعليمات بخالف ذلك، يقوم البنك )ويتاأكد من قيام كل مزود اخلدمة الطرف الثالث املعني مبا   3-5

يلي(:

)بقدر  ما يكون البنك اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث  قد ا�ستلم اإ�سعاًر فعليًا بالواقعة ذات ال�سلة( تقدمي للدفع  )اأ( 

اأي ا�ستثمارات يكون قد مت ا�ستدعائها اأو ا�سرتدادها اأو انتهت مدتها اأو اأ�سبحت م�ستحقة الدفع باأي طريقة اأخرى 

وكافة الق�سائم وبنود الدخل االأخرى التي ت�سبح م�ستحقة الدفع حل�ساب العميل وحتويل املبالغ النقدية امل�ستلمة اإىل 

ح�ساب اال�ستثمار، و

االحتفاظ حل�ساب العميل بكافة اال�ستثمارات واأرباح االأ�سهم واحلقوق واالأوراق املالية املماثلة ال�سادرة بخ�سو�ش  )ب( 

اأي اإ�ستثمار حمتفظ به طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط، و

ا�ستالم وحت�سيل كافة اأرباح االأ�سهم والفوائد والدفعات االأخرى اأو توزيعات الدخل بخ�سو�ش اال�ستثمارات وحتويل  )جـ( 

املبالغ النقدية امل�ستلمة اإىل ح�ساب اال�ستثمار، و

ا�ستبدال االإي�ساالت املرحلية اأو االأوراق املالية املوؤقتة باأوراق مالية نهائية، و )د( 

عندما تكون هناك مبالغ م�ستحقة الدفع بخ�سو�ش اأي من اال�ستثمارات باأكرث من عملة واحدة، حت�سيل تلك املبالغ  )هـ( 

البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف  القانون كما وقد يقرر  العمالت ح�سبما يكون م�سموحا مبوجب  اأو  العملة  بتلك 

الثالث  ح�سب تقديره، و

اإمتام وت�سليم بالنيابة عن العميل ب�سفته مالك منتفع، اأي �سهادات ملكية يف ما يتعلق باال�ستثمارات ح�سبما يكون  )و( 

مطلوبًا مبوجب القوانني اأو االأنظمة املطبقة.

حيثما ال يقوم مزود اخلدمة الطرف الثالث باالت�سال مبا�سرة بالعميل وموافاته بالتقارير واحل�سابات ال�سادرة عن م�سدر   4-5

بها  املحتفظ  واحل�سابات  التقارير  كافة  الطلب  عند  العميل  اإىل  الإتاحة  املعقولة  املجهودات  كافة  البنك  يبذل  اال�ستثمار، 

بالنيابة عن العميل طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط ويتاأكد البنك من ت�سليم اإىل العميل كافة االإ�سعارات اأو التعاميم ال�سادرة 

بوا�سطة هوؤالء االأ�سخا�ش وامل�ستلمة بوا�سطة اأي مزود خدمة طرف ثالث  يف مــــــــا يتعلق با�ستثمارات العميل.

يقوم البنك ببذل كافة املجهودات املعقولة للتاأكد من قيام مزود اخلدمة الطرف الثالث مبا يلي:  5-5

املحددة  بالطريقة  فقط  فردية  اإ�ستثمارات  اأي  عن  نا�سئة  اأخرى  وحقوق  ت�سويت  وحقوق  توكيالت  اأي  ممار�سة  )اأ( 

وال�سادر بها تعليمات خطية من العميـــــل، من وقت اإىل اآخر، و

اإما  اأعاله،  )اأ(  الفقرة  املحددة يف  االأمور  العميل بخ�سو�ش  قبل  تعليمات خطية حمددة من  يف حالة عدم وجود  )ب( 

ممار�سة تلك احلقوق بنف�ش الطريقة التي يبدو للبنك اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث اأنها توؤدي اإىل حماية م�سالح 

العميل واإذا مل يكن ذلك وا�سحًا ح�سب التقدير املطلق للبنك اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث ، عدم ممار�سة تلك 

احلقوق كليا دون حتمل اأي م�سوؤولية مهما كانت، و

عدم ترتيب اأي اإلتزامات ملزمة للعميل )مثل تلك املتعلقة باملطالبات النقدية اأو اإ�سدارات االأ�سهم( دون احل�سول  )جـ( 

على موافقة خطية من العميل اإال بالقدر املذكور يف الفقرة )ب( اأعاله و�سريطة وجود اأموال كافية متاحة يف ح�ساب 

اال�ستثمار.

كافة  العميل  ت�سليم  من  للتاأكد  املعقولة  املجهودات  كافة  ببذل  العميل،  لتعليمات  طبقًا  ذلك،  منه  طلب  اإذا  البنك،  يقوم   

االإ�سعارات و�سندات التوكيل واملواد املتعلقة ب�سندات التوكيل يف ما يتعلق باال�ستثمارات.

وااللتزامات  التكاليف  كافة  عن  معقول  ب�سكل  للبنك  مر�سية  بطريقة  العميل  من  كامل  تعوي�ش  على  البنك  ح�سول  عند   6-5

املتكبدة وعند تقدمي العميل اإىل البنك ذلك االإثبات الذي قد يكون مطلوبًا من قبل البنك، يقوم البنك بتنفيذ اأو االإيعاز اإىل 

مزود اخلدمة الطرف الثالث  بتنفيذ �سهادات امللكية وال�سهادات واالإفادات االأخرى ح�سبما يكون ذلك مطلوبًا ب�سكل معقول 

من قبل العميل الأغرا�ش حما�سبية  اأو �سرائبية يف ما يتعلق باال�ستثمارات، ويقوم بتقدمي اأو االإيعاز بتقدمي تلك الطلبات 

والتقارير ح�سبما يكون مطلوبًا طبقًا لقوانني اأي �سلطة ق�سائية بغر�ش التقدم للح�سول اأو تاأمني احل�سول على اأي امتيازات 

�سريبية م�ستحقة اأو قد تكون م�ستحقة للعميل باأي طريقة اأخرى يف ما يتعلق بتلك اال�ستثمارات. 

اأو يف  اال�ستثمارات  تلك  نفعية يف  اأي م�سلحة  البنك  يدعي  ال  العميل،  وبالنيابة عن  باإ�سم  با�ستثمار  البنك  اإحتفاظ  عند   7-5

عوائد نا�سئة عنها. ويقوم البنك بف�سل تلك اال�ستثمارات عن االأ�سول اخلا�سة به وال يقوم بت�سمني اأي عوائد نا�سئة عن 

 اال�ستثمارات يف ح�ساب االأرباح واخل�سائر اخلا�ش به ويبقي مدققي ح�ساباته على علم تام بتلك احلقيقة وت�سجيل يف كافة 



benefits, gains, revenues or losses arising therefrom belong beneficially to the Client and that 
the Bank has no proprietary interest therein.

5.8 The Bank will maintain full and complete records and accounts of all matters concerning 
individual Investments made under these Terms and Conditions by the Client. From time to 
time and upon written request (and against the payment of the Bank’s reasonable costs), the 
Client may require the exhibition and inspection of the same and may require to be furnished 
with photocopies of all or such relevant parts of the same as may be appropriate.  

5.9 The Bank will take all reasonable steps to ensure that it complies with any and all relevant 
statutory, regulatory and other requirements in the UAE and any other markets in which an 
Investment is made to the extent that such requirement is necessary for the performance 
of the Bank’s responsibilities and the Client shall indemnify the Bank in respect of all costs 
properly incurred in relation thereto. 

5.10 The Client acknowledges and understands that notwithstanding the terms of this agreement, 
in the event of the insolvency of the Bank or of a relevant Third Party Service Provider, a 
liquidator or other insolvency official may not recognise the Client’s beneficial ownership or 
other proprietary rights in the Investments which this agreement recognises, and the client 
may only have a contractual claim against the relevant institution’s insolvent estate with 
respect to any Investments held with that institution.  

6. Instructions

6.1 The Client shall within 14 days of the date of these Terms and Conditions complete one of the 
Bank’s signature cards (setting out the names and specimen signatures of such persons) for 
each Authorised Person. The Client shall promptly notify the Bank of any changes that may 
be made from time to time to the list of its Authorised Persons. The Client must immediately 
notify the Bank of any changes in the list of Authorized Persons and provide the Bank 
adequate time to act on such notification.  The Bank is entitled to rely on the list of Authorised 
Persons on record with the Bank and on any instruction given by a person included in such 
list.

6.2 Save as otherwise specified in these Terms and Conditions, any instructions shall be given:
a)  by letter delivered by hand or by courier or sent by prepaid postage duly signed by an 

Authorised Person; or
b)  by facsimile message duly signed by an Authorised Person; or
c)  by telephone.

6.3 Where the Bank receives instructions or purported instructions by facsimile, untested telex 
or telephone, the Bank may act, or procure that a Third Party Service Provider or agent of 
the Bank acts, without further enquiry as to the identity or authority of the person giving any 
such instructions or the authenticity of any facsimile, untested telex or telephone message 
and may treat the same as fully authorized by and binding on the Client notwithstanding 
the amount of the transaction and notwithstanding any error, misunderstanding, lack of 
clarity, fraud, forgery, or lack of authority in relation thereto, and without requiring further 
confirmation in any form, provided that the Bank officer concerned (having, where relevant, 
performed signature verification in accordance with the Bank’s usual practice and by 
reference to any signatures supplied pursuant to Clause 6.1 above) believed the instructions 
to be genuine at the time they were given.

6.4 The Bank may (but shall not be obliged to) require that any instructions given by telephone 
or untested telex should contain such Telephone Identity Number or other identifying code 
as the Bank may from time to time specify. The Client shall be responsible for any improper 
use of any such identity number code. The Bank may at its discretion record telephone 
instructions by writing and/or tape recording and/or by any other method and the Bank’s 
record of any such instructions shall in the absence of manifest error be conclusive and 
binding.

6.5 The Bank shall be entitled in its absolute discretion to refuse to comply with any instructions 
which, in the opinion of the Bank, are unclear or ambiguous or which would or might cause 
the Bank to contravene any law or regulations (whether or not having legal and binding effect) 
and the Bank shall not incur any liability to the Client as a result of its refusal to act in such 
circumstances.

6.6 Where instructions are given, forms are submitted, or execution pages of documents are 
provided, to the Bank by facsimile, PDF scan, email, photocopy or in any other form other 
than by providing the Bank with the Original, the Bank may refuse to act on such copy until 
it has received the Original. Where the Bank agrees to act in reliance on the Copy, the Client 
shall provide the Bank with the Original within 5 business days of the date on which the Bank 
received the Copy provided that if the Client fails to provide the Original to the Bank, the Bank 
shall not be responsible to reverse any action (including acting on Investments Orders) taken 
in reliance on the Copy. 

6.7 Without prejudice to the wider indemnity provisions set out in Clause 9.2, the Client 
undertakes to keep the Bank and any Third Party Service Provider from time to time and their 
respective Personnel or agents and correspondents from time to time indemnified against all 
costs or losses incurred by such persons arising out of or in connection with anything done or 
omitted pursuant to any instructions given by letter, facsimile, untested telex or telephone.

6.8 Instructions shall for the purposes of these Terms and Conditions be deemed to have been 
received upon receipt during normal business hours by the Bank’s dealing and administration 
unit or any replacement section or unit carrying out the same or similar functions from time 
to time. Where instructions are received outside business hours, they shall be deemed to 
have been received during business hours on the next following day on which that section or 
unit is open for business. 

6.9 Any communications or notices required to be given by the Bank or by a Third Party Service 
Provider on the Bank’s behalf to the Client may be given in writing sent by mail (postage 
prepaid) to the address on record with the Bank or to the facsimile number on record with 
the Bank. Any such communication or notice shall be deemed to have been received if sent 
by letter seven (7) days after posting and if sent by facsimile when sent provided that the 
transmission report reveals no error or break in transmission.

6.10 Recording of Conversations.  The Client (a) consents to the recording of telephone 
conversations between the Client and the Bank’s Personnel; (b) if applicable, agrees to 
obtain any necessary consent of, and give any necessary notice of such recording to, its 
Personnel; and (c) agrees, to the extent permitted by applicable law, that recordings may be 
submitted as evidence in any dispute between the Client and the Bank 

7. Fees, Charges and Expenses

7.1 Fees: the Client shall pay the Bank all fees for the Investment Services in accordance with 
the Bank’s fee scale which the Bank may prescribe from time to time. The Bank expressly 
reserves the right to amend its fee scale in accordance with Clause 14.7 and to charge 
special rates of fees in relation to services which the Bank considers exceptional in nature 
provided that such special rates shall where possible be disclosed to the Client before the 
relevant service is performed.  

7.2 Costs and Expenses: the Client shall pay or reimburse to the Bank all costs, fees, and 
expenses incurred by the Bank or by a Third Party Service Provider or agent of the Bank in the 
performance of its duties pursuant to or in connection with these Terms and to compensate 
the Bank and any such Third Party Service Provider or agent for any losses incurred by such 
person as a result.

7.3 If these Terms are terminated, the Bank shall be entitled to receive a proportionate amount 
of its fee calculated on a daily basis up to and including the date of termination together with 
full reimbursement of all out of pocket costs and expenses incurred by the Bank or by a Third 

الدفاتر املحا�سبية ذات ال�سلة اأن كل ا�ستثمار وكافة املزايا اأو االأرباح اأو العوائد اأو اخل�سائر النا�سئة عنه تعود نفعيًا اإىل   

العميل واأنه لي�ش للبنك اأي م�سلحة ملكية فيها.

يحتفظ البنك ب�سجالت وح�سابات كاملة بخ�سو�ش كافة االأمور املتعلقة باال�ستثمارات الفردية املنفذة من قبل العميل طبقًا   8-5

املتكبدة  املعقولة  التكاليف  اآخر ومبوجب طلب خطي )ومقابل دفع   اإىل  للعميل من وقت  وال�سروط. ويجوز  االأحكام  لهذه 

بوا�سطة البنك( طلب االإطالع على تلك ال�سجالت واحل�سابات ويجوز له طلب موافاته ب�سور �سوئية من كافة تلك االأجزاء 

ذات ال�سلة من تلك ال�سجالت واحل�سابات ح�سبما يكون منا�سبًا.

اإلتزامه باأي من وكافة املتطلبات القانونية والتنظيمية واملتطلبات  يقوم البنك باإتخاذ كافة اخلطوات املعقولة للتاأكد من   9-5

تلك  تكون  ما  بقدر  فيها  اال�ستثمار  تنفيذ  يتم  اأخرى  اأ�سواق  واأي  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  ال�سلة  ذات  االأخرى 

املتطلبات �سرورية لوفاء البنك مب�سوؤولياته ويجب على العميل تعوي�ش البنك عن كافة التكاليف املتكبدة ب�سكل �سحيح يف 

ما يتعلق بذلك.

يدرك ويقر العميل اأنه بالرغم من االأحكام الواردة يف هذه االتفاقية، يف حال اإع�سار البنك اأو اأي مزود خدمة طرف ثالث،   10-5

قد ال يعرتف اأي م�سفي اأو م�سوؤول اإع�سار اآخر بامللكية النفعية للعميل اأو اأي حقوق ملكية اأخرى يف اال�ستثمارات معرتف 

اأي  املعنية بخ�سو�ش  املع�سرة  املوؤ�س�سة  تركة  تعاقدية �سد  تقدمي مطالبة  اإال  للعميل  يجوز  وال  االتفاقية،  بها مبوجب هذه 

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لدى تلك املوؤ�س�سة.

التعليمات   - 6

يجب على العميل خالل 14 يومًا من تاريخ هذه االأحكام وال�سروط تعبئة واحدة من بطاقات التوقيع اخلا�سة بالبنك )تظهر   1-6

اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن باأي  اأ�سماء ومناذج توقيعات هوؤالء االأ�سخا�ش( لكل �سخ�ش مفو�ش.  ويجب على العميل 

باأي  البنك فورًا  اإبالغ  العميل  اآخر على قائمة االأ�سخا�ش املفو�سني من قبله. ويجب على  اإىل  تغيريات قد تطراأ من وقت 

للبنك  التعليمات. ويحق  تغيريات يف قائمة االأ�سخا�ش املفو�سني من قبله ومنح البنك فر�سة كافية للت�سرف طبقًا لتلك 

االعتماد على قائمة االأ�سخا�ش املفو�سني املحتفظ بها يف �سجالت البنك وعلى اأي تعليمات �سادرة بوا�سطة اأي �سخ�ش مدرج 

على هذه القائمة.

با�ستثناء ما هو من�سو�ش على خالفه حتديدًا يف هذه االأحكام وال�سروط، يتم اإ�سدار اأي تعليمات :  2-6

ح�سب  موقعًا  �سلفا  االأجرة  امل�سدد  بالربيد  اأو  الربيد  لت�سليم  �سركة  بوا�سطة  اأو  باليد  ت�سليمه  يتم  خطاب  مبوجب  )اأ( 

االأ�سول بوا�سطة �سخ�ش مفو�ش، اأو

بر�سالة عرب الفاك�ش موقعة ح�سب االأ�سول بوا�سطة �سخ�ش مفو�ش، اأو  )ب( 

عرب الهاتف. )جـ(  

عند اإ�ستالم البنك لتعليمات اأو تعليمات مزمعة عرب الفاك�ش اأو بر�سالة غري م�سفرة عرب التلك�ش اأو عرب الهاتف، يجوز للبنك   3-6

الت�سرف اأو االإيعاز اإىل مزود اخلدمة الطرف الثالث اأو وكيل البنك، بالت�سرف بناء على تلك التعليمات دون املزيد من 

اأو بخ�سو�ش �سحة وم�سداقية اأي ر�سالة موجهة  اأو التفوي�سات من قبل ال�سخ�ش امل�سدر لتلك التعليمات  اال�ستف�سارات 

اأنها تعليمات  التعليمات على  للبنك معاملة تلك  الهاتف. ويجوز  اأو عرب  التلك�ش  اأو بر�سالة غري م�سفرة عرب  الفاك�ش  عرب 

م�سرح بها بالكامل من قبل العميل وملزمة للعميل ب�سرف النظر عن قيمة املعاملة وبالرغم من اأي خطاأ اأو �سوء فهم اأو 

عدم و�سوح اأو تزوير اأو غ�ش اأو تدلي�ش اأو نق�ش يف ال�سالحية فيما يتعلق بتلك التعليمات ودون طلب املزيد من التاأكيدات 

باأي �سكل من االأ�سكال �سريطة اأن يكون امل�سوؤول املعني لدى البنك )حيثما يكون ذلك مطلوبا، قد حتقق من �سحة التوقيع 

طبقًا للممار�سات املعتادة لدى البنك وبالرجوع اإىل اأي مناذج توقيعات مقدمة اإىل البنك طبقًا الأحكام البند )6-1( اأعاله( 

قد اقتنع باأن التعليمات �سحيحة و�سليمة يف وقت اإ�سدارها.

التلك�ش  بر�سالة غري م�سفرة عرب  اأو  الهاتف  تعليمات موجهة عرب  اأي  اأن يطلب ت�سمني  اإلتزام(  للبنك )ولكن دون  يجوز   4-6

رقم التعريف الهاتفي اأو اأي رمز تعريف اآخر قد يحدده من وقت اإىل اآخر . ويتحمل العميل امل�سوؤولية عن اأي اإ�ستخدام غري 

�سحيح الأي من اأرقام التعريف تلك. ويجوز للبنك ح�سب تقديره، ت�سجيل التعليمات ال�سادرة عرب الهاتف خطيًا و/اأو على 

�سريط ت�سجيل �سوتي و/اأو بوا�سطة اأي طريقة اأخرى وتكون �سجالت البنك اخلا�سة باأي من تلك التعليمات،  يف حالة عدم 

وجود خطاأ ظاهر، حا�سمة وملزمة.

يحق للبنك ح�سب تقديره املطلق رف�ش االلتزام باأي تعليمات تكون، يف راأي البنك غري وا�سحة اأو يكتنفها الغمو�ش اأو قد   5-6

تت�سبب يف خمالفة البنك الأي قوانني اأو اأنظمة )�سواء كان اأم مل يكن لها اأي اآثار قانونية اأو ملزمة( وال يتحمل البنك اأي 

م�سوؤولية جتاه العميل نتيجة رف�سه للت�سرف بناًء على تلك التعليمــات يف ظل تلك الظروف.

عند اإ�سدار تعليمات اأو تقدمي مناذج اأو تقدمي �سفحات توقيع م�ستندات اإىل البنك عرب الفاك�ش اأو بوا�سطة امل�سح ال�سوئي   6-6

اأو الربيد االلكرتوين اأو الت�سوير ال�سوئي اأو باأي �سكل اآخر بخالف تقدمي االأ�سل اإىل البنك، يجوز للبنك رف�ش الت�سرف 

بناًء على تلك ال�سورة حتى اإ�ستالمه للن�سخة االأ�سلية. وعندما يوافق البنك على الت�سرف اعتماد على ال�سورة، يجب على 

العميل موافاة البنك بالن�سخة االأ�سلية خالل خم�سة )5( اأيام عمل من تاريخ ا�ستالم البنك لل�سورة �سريطة اأنه يف حـال 

اإخفاق العميل يف موافاة البنــــــك بالن�سخة االأ�سلية، ال يكون البنك م�سوؤواًل عن الرجوع يف اأي ت�سرف متخذ )مبا يف ذلك 

الت�سرف بناًء على اأوامر اال�ستثمارات( اعتمـــادًا على ال�سورة.

واأي مزود خدمة  البنك  بتعوي�ش  العميل  يتعهد  البند )2-9(،  االأكرث �سمولية املذكورة يف  التعوي�ش  باأحكام  دون االإخالل   7-6

اأو اخل�سائر  التكاليف  اآخر  عن كافة  اإىل  اأي منهم من وقت  اأو وكالء ومرا�سلي  اآخر  وموظفي  اإىل  طرف ثالث من وقت 

املتكبدة بوا�سطة هوؤالء االأ�سخا�ش النا�سئة عن اأو يف ما يتعلق باأي �سيء مت القيام به اأو االإحجام عن القيام به بناء على اأي 

تعليمات �سادرة مبوجب خطاب اأو بر�سالة عرب الفاك�ش اأو بر�سالة غري م�سفرة عرب التلك�ش اأو عرب الهاتف. 

وحدة  بوا�سطة  العادية  العمل  �ساعات  خالل  اإ�ستالمها  عند  م�ستلمة  التعليمات  تعترب  وال�سروط،  االأحكام  هذه  الأغرا�ش   8-6

التداول واالإدارة لدى البنك اأو اأي ق�سم بديل اأو وحدة بديلة متار�ش نف�ش االأعمال اأو اأعمال مماثلة من وقت اإىل اآخر. وعند 

اإ�ستالم تعليمات خارج �ساعات العمل، تعترب تلك التعليمات م�ستلمة خالل �ساعات العمل يف اليوم التايل الذي يكون فيه ذلك 

الق�سم مفتوحًا اأو تلك الوحدة مفتوحة ملمار�سة االأعمال.

يجوز توجيه اأي مرا�سالت اأو اإ�سعارات مطلوب توجيهها بوا�سطة البنك اأو بوا�سطة اأي مزود خدمة طرف ثالث بالنيابة عن   9-6

البنك اإىل العميل خطيًا بالربيد )امل�سدد االأجرة �سلفًا( اإىل العنوان الظاهر يف �سجالت البنك اأو اإىل رقم الفاك�ش الظاهر 

اأيام من  اإر�سالها بالربيد بعد �سبعة )7(  اأو االإ�سعارات م�ستلمة اإذا مت  يف �سجالت البنك. وتعترب اأي من تلك املرا�سالت 

تاريخ اإيــــداعها بالربيد واإذا مت اإر�سالها عرب الفاك�ش عند االإر�سال �سريطة عدم اإظهار تقرير االإر�سال حلدوث اأي خطــــــــاأ 

اأو انقطاع يف االإر�سال.

على  انطبق،  اإن  و)ب(  البنك،  وموظفي  العميل  بني  الهاتفية  املكاملات  ت�سجيل  )اأ(  على  العميل  يوافق  املكاملات:  ت�سجيل   10-6

احل�سول على اأي موافقة الزمة من موظفيه على الت�سجيالت وتوجيه اأي اإ�سعار الزم اإليهم بهذا اخل�سو�ش ، و)ج( بالقدر 

امل�سموح به مبوجب القانون املطبق، اإمكانية تقدمي تلك الت�سجيالت كدليل اإثبات يف اأي نزاع بني العميل والبنك.

االأتعاب والر�صوم وامل�صاريف    - 7

قبل  املحدد من  االأتعاب  اال�ستثمار طبقًا جلدول  االأتعاب مقابل خدمات  كافة  البنك  اإىل  دفع  العميل  االأتعاب: يجب على   1-7

البنك من وقت اإىل اآخر. ويحتفظ البنك �سراحة بحق تعديل جدول االأتعاب اخلا�ش به طبقًا الأحكام البند )14-7( وفر�ش 

معدالت خا�سة لالأتعاب يف ما يتعلق باخلدمات التي يعترب البنك اأنها ذات طبيعة ا�ستثنائية �سريطة اأن يتم االإف�ساح، حيثما 

اأمكن، عن تلك املعدالت اخلا�سة اإىل العميل قبل تقدمي اخلدمة املعنية.

التكاليف وامل�ساريف: يجب على العميل دفع اأو رد اإىل البنك كافة التكاليف واالتعاب وامل�ساريف املتكبدة من قبل البنك   2-7

اأو بوا�سطة اأي مزود خدمة طرف ثالث اأو وكيل للبنك اأثناء القيام مبهامه مبوجب اأو يف ما يتعلق بهذه االأحكام وال�سروط 

وتعوي�ش البنك واأي مزود خدمة طرف ثالث اأو وكيل عن اأي خ�سائر متكبدة بوا�سطة ذلك ال�سخ�ش نتيجة لذلك.

يف حالة اإنهاء هذه االأحكام وال�سروط، يحق للبنك احل�سول على مبلغ متنا�سب من اأتعابه املحت�سبة على اأ�سا�ش يومي حتى   3-7

ومبا يف ذلك تاريخ االإنهاء مع اال�سرتداد الكامل لكافة التكاليف وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك اأو بوا�سطة اأي مزود 

خدمة طرف ثالث  اأو وكيل للبنك مبا يف ذلك، لتفادي اللب�ش، اأي مفرو�سات اأو اأتعاب متكبدة بخ�سو�ش حتويل اال�ستثمارات 



Party Service Provider or other agent of the Bank including for the avoidance of doubt any 
levies or fees incurred in the transfer of Investments pursuant to Clause 8.3 below.

7.4 The Client acknowledges that the Bank may receive a selling or placing commission (however 
designated) from the issuer, promoter or seller of any Investment Products in respect of 
which it provides information to the Client under these Terms and the Client agrees that 
the Bank shall be entitled to retain such commission for its own benefit and shall have no 
obligations to account to the Client for all or any part of such commission.

8. Termination

8.1 The agreement set out in these Terms may be terminated at the Bank’s sole discretion at any 
time by the Bank and may be cancelled by the Client giving to the Bank not less than fourteen 
(14) days notice in writing. The Bank shall not be obliged to give reasons for the termination.

8.2 Upon the death or upon the legally recognised declaration of incapacity or incapability of 
the Client (or, in the case of more than one individual being the client of any one of such 
individuals) the agreement set out in these Terms shall, at the Bank’s discretion, either be 
terminated or suspended pending receipt of satisfactory evidence of the authority of any 
heirs, successors, executors or trustees, as the case may be but all acts performed by the 
Bank and/or a Third Party Service Provider prior to receiving written notice of such death, 
incapacity or incapability shall be valid and binding upon the Client and the successors in 
title of the Client.

8.3 Upon termination of the agreement set out in these Terms:
a)  the Bank shall be deemed to have been authorised by the Client to arrange the transfer 

of all Investments of the Client to an account in the name of the Client held with 
another bank or financial institution, and the Client shall provide the details of such an 
institution and his account details at that institution within 3 Business Days of the date 
on which he gave or received the notice of termination in accordance with Clause 8.1 
above, provided that the Client may also instruct the Bank to liquidate or sell some or 
all of his Investments in preference to transferring them to another bank or institution;

b)  any and all amounts due from the Client to the Bank or to an affiliate or subsidiary of the 
Bank under or in connection with the Investment Services (including any costs or fees 
incurred or to be incurred in connection with the termination and any contingent and 
future liabilities) shall become payable immediately, and the Client will be responsible 
for  the settlement of any unpaid sums;

c)  the Bank may (without any further notice to, or demand on, the Client) set off any 
amount standing to the credit of any account in the name of the Client (including the 
Investment Account as well as any other account of the Client) against any amount 
due to the Bank, or Third Party Service Provider or to an affiliate, agent or subsidiary of 
the Bank, Third Party Service Provider pursuant to sub-clause (b) above, and may for 
these purposes convert and set off credit and debit amounts in different currencies 
and make reasonable estimates as to the amount payable or due in respect of any 
future or contingent claim or obligation;

d)  the Bank may at its sole discretion and without any further notice to, or demand on, the 
Client, sell or redeem all or part of the Investments to ensure that there are sufficient 
cleared funds in the Investment Account to cover any amounts due to the Bank or to an 
affiliate or subsidiary of the Bank pursuant to sub-clause (b) above, or where the Bank 
in its sole discretion deems it impossible or impracticable to transfer such Investments 
to the bank or institution designated pursuant to sub-clause (a) above, or where the 
Client has failed to designate such bank or institution within the period described in 
sub-clause (a) above; the Bank shall not be responsible for any losses or lost profits 
suffered, or for any costs, fees or expenses incurred, by the Client as the result of such 
sale or redemption; and

e)  if any funds remain in the Investment Account following the settlement in full of all 
obligations owed by the Client to the Bank, the Third Party Service Provider or to one 
of the Bank’s subsidiaries or affiliates in connection with the Investment Services, the 
Bank shall within 7 Business Days, transfer such funds into an account designated by 
the Client, or may issue a demand draft in respect of such amount which may be sent to 
the Client’s last known address or may be retained at the relevant branch of the Bank 
for collection by the Client.

9. Liability and Indemnity

9.1 The Bank shall not be responsible for any loss to or depreciation in the value of the 
Investments which may arise by reason of the execution of the Client’s instructions. Nor 
shall the Bank be responsible for any loss resulting from the acts, omissions or insolvency of 
any issuer of Investment Product or broker, trader, market maker or dealer, exchange or any 
depository, Third Party Service Provider, agent or nominee selected by the Bank in good faith 
to effect any transaction in relation to the Investments or for the safe custody of any of the 
Investments. 

9.2 The Bank will not be liable to the Client for any act or omission in relation to its duties under 
these Terms and Conditions except to the extent that such act or omission arises from its 
gross negligence or wilful default. The Client shall indemnify the Bank and its agents and 
Personnel against any liability, loss, charge, demand, proceedings, cost or expense which 
the Bank may suffer, pay or incur as a result of or in connection with the performance by the 
Bank in good faith of its obligations and services under these Terms and Conditions. The 
Bank shall not be required to take any action on the Client’s behalf unless fully indemnified to 
its satisfaction for all costs and liabilities likely to be incurred or suffered by the Bank. In case 
of damage due to non-execution or belated execution of orders the Bank will be liable only for 
loss of interest. In no circumstances does the Bank accept liability for indirect, special, moral 
or consequential loss.

9.3 Nothing in these Terms and Conditions shall oblige the Bank to act in contravention of 
applicable laws, regulations, directions of authorities or regulators, market customs or 
practices. The Client accepts that the Bank is entitled to act in accordance with applicable 
laws, regulations, directions, customs and practices, and shall not be liable to the Client for 
the consequences of so doing.  Notwithstanding the Bank’s general willingness to provide the 
Client with the Investment Services, the Bank shall not be under any obligation to enter into 
any particular transaction, or to accept or act in accordance with any particular instruction.

9.4 The Client further agrees to be bound by all the terms and conditions pursuant to which 
the Bank and/or the Third Party Service Provider effects each purchase, switching, sale or 
redemption of any Investment(s).

9.5 Nothing in these Terms and Conditions or in the indemnities contained in this Clause shall 
operate to exclude or restrict any liability, the exclusion or restriction of which is prohibited by 
applicable law or regulation.

9.6 The Client irrevocably agrees that he shall increase any sum payable to the Bank under these 
Terms and Conditions by such amount as may be necessary to allow for any deductions or 
withholdings and (if the Bank so requires) authorises the Bank to pay such amounts on the 
Client’s behalf and debit any account(s) of the Client with the Bank accordingly with the full 
amount thereof. 

10. Non–Exclusivity

10.1 The Bank’s Investment Services are provided on a non-exclusive basis, and the Bank and its 
agents, the Third Party Service Provider shall be permitted to perform such services for such 
other persons as each of them, in its absolute discretion, deems fit, and none of them shall 
be liable or under any obligation:
a)  to account to the Client for any benefit received by the Bank and/or the Third Party 

Service Provider for providing such services to others; 
b)  to disclose to the Client any fact or thing which may come to the notice of the Bank 

and/or the Third Party Service Provider or of any of its/their Personnel in the course 

طبقًا الأحكام البند )8-3( اأدناه. 

يقر العميل اأنه يجوز للبنك اإ�ستالم عمولة بيع اأو عمولة تنفيذ اإ�ستثمار )من اأي م�سمى كانت( من م�سدر اأو مروج اأو بائع   4-7

الأي منتجات ا�ستثمار يقدم البنك بخ�سو�سها معلومات اإىل العميل مبوجب هذه االأحكام وال�سروط. ويوافق العميل على اأنه 

يحق للبنك االحتفاظ بتلك العمولة مل�سلحته اخلا�سة وال يكون البنك ملزما باإبالغ العميل بخ�سو�ش كامل اأو اأي جزء من 

تلك العمولة.

االإنهــاء   - 8

يجوز اإنهاء االإتفاق الوارد يف هذه االأحكام وال�سروط ح�سب التقدير املطلق للبنك يف اأي وقت من قبل البنك ويجوز اإلغاء   1-8

ذلك االتفاق بوا�سطة العميل مبوجب توجيه اإ�سعار خطي اإىل البنك قبل ما ال يقل عن اأربعة ع�سر )14( يومًا. وال يكون البنك 

ملزمـــــــًا باإبداء اأ�سباب لالإنهاء.

عند وفاة العميل اأواالإعالن بطريقة معرتف بها قانونًا عن عجز العميل اأو فقدانه لالأهلية القانونية )اأو اإذا كان العميل يتكون   2-8

من اأكرث من فرد واحد، وفاة اأو عجز اأو فقدان اأي من هوؤالء االأفراد  لالأهلية( يتم، ح�سب تقدير البنك، اإما اإنهاء االتفاقية 

الواردة يف هذه االأحكام وال�سروط اأو اإيقاف العمل بها حتى اإ�ستالم اإثبات كاٍف ل�سلطة و�سالحية اأي ورثة اأو خلفاء اأو منفذي 

و�سايا اأو اأمناء تركات، ح�سبما تكون احلالة ولكن تظل كافة الت�سرفات املنفذة بوا�سطة البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف 

الثالث قبل ا�ستالم اإ�سعار خطي بحالة الوفاة اأو العجز اأو فقدان االأهلية، �سارية املفعول و�ساحلة وملزمة للعميل وخلفائه يف 

امللكية.

عند اإنهاء االتفاق الوارد يف هذه االأحكام وال�سروط:  3-8

يعترب اأن العميل قد �سرح للبنك بعمل الرتتيبات الالزمة لتحويل كافة ا�ستثمارات العميل اإىل ح�ساب باإ�سم العميل  )اأ( 

لدى بنك اآخر اأو موؤ�س�سة مالية اأخرى، ويجب على العميل موافاة البنك ببيانات تلك املوؤ�س�سة وبيانات ح�سابه لدى 

تلك املوؤ�س�سة خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ توجيهه اأو ا�ستالمه الإ�سعار االإنهاء طبقًا الأحكام البند )8-1(، �سريطة 

اأنه يجوز للعميل اأي�سًا اإ�سدار تعليمات اإىل البنك تق�سي بتف�سيله لت�سييل اأو بيع جزء من اأو كامل ا�ستثماراته بداًل من 

حتويلها اإىل بنك اآخر اأو موؤ�س�سة اأخرى، و 

ت�سبح اأي من وكافة املبالغ امل�ستحقة من العميل اإىل البنك اأو اإىل اأي �سركة فرعية تابعة للبنك اأو �سركة مرتبطة  )ب( 

بالبنك مبوجب اأو يف ما يتعلق بخدمات اال�ستثمار )مبا يف ذلك اأي تكاليف اأو اأتعاب متكبدة اأو املزمع تكبدها يف ما 

يتعلق باالإنهاء اأو اأي التزامات حمتملة وم�ستقبلية( م�ستحقة الدفع فورًا ويكون العميل م�سوؤواًل عن ت�سوية اأي مبالغ 

غري مدفوعة، و 

يجوز للبنك )دون توجيه اأي اإ�سعار اأو طلب اإىل العميل( مقا�سة الر�سيد الدائن يف اأي ح�ساب باإ�سم العميل )مبا  )جـ( 

يف ذلك ح�ساب اال�ستثمار وكذلك اأي ح�ساب اآخر خا�ش بالعميل( مقابل اأي مبلغ م�ستحق للبنك اأو مزود اخلدمة 

الطرف الثالث اأو اأي �سركة مرتبطة اأو وكيل اأو �سركة فرعية تابعة للبنك اأو مزود خدمة طرف ثالث طبقًا الأحكام 

البند الفرعي )ب( اأعاله، ويجوز للبنك لهذه االأغرا�ش حتويل ومقا�سة املبالغ الدائنة واملدينة مبختلف العمالت 

وعمل تقديرات معقولة بخ�سو�ش املبلغ امل�ستحق اأو القابل للدفع بخ�سو�ش اأي مطالبات اأو اإلتزامات م�ستقبلية اأو 

حمتملة، و

يجوز للبنك، ح�سب تقديره املطلق، ودون توجيه اأي اإ�سعار اأو طلب اآخر اإىل العميل بيع اأو ا�سرتداد كامل اأو اأي جزء  )د( 

من اال�ستثمارات للتاأكد من وجود اأموال متاحة كافية يف ح�ساب اال�ستثمار لتغطية اأي مبالغ م�ستحقة اإىل البنك اأو 

اإىل اأي �سركة فرعية تابعة اأو مرتبطة بالبنك طبقًا الأحكام البند الفرعي )ب( اأعاله اأو عندما يعترب البنك، ح�سب 

املوؤ�س�سة املعينة مبوجب  اأو  البنك  اإىل  اأو غري العملي حتويل تلك اال�ستثمارات  اأنه من غري املمكن  تقديره املطلق، 

الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله اأو يف حالة اإخفاق العميل يف حتديد ذلك البنك اأو تلك املوؤ�س�سة خالل الفرتة املحددة 

يف البند الفرعي )اأ( اأعاله، ال يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سائر اأو خ�سارة لالأرباح يتحملها العميل اأو اأي 

تكاليف اأو اتعاب اأو م�ساريف يتكبدها العميل نتيجة لذلك البيع اأو اال�سرتداد، و

اإذا تبقت اأي اأموال يف ح�ساب اال�ستثمار بعد الت�سوية الكاملة لكافة االلتزامات امل�ستحقة من قبل العميل اإىل البنك اأو  )هـ( 

مزود اخلدمة الطرف الثالث اأو اأي �سركة تابعة اأو مرتبطة بالبنك يف ما يتعلق بخدمات اال�ستثمار، يقوم البنك خالل 

�سبعة )7( اأيام عمل بتحويل تلك االأموال اإىل ح�ساب يحدده العميل اأو يجوز للبنك اإ�سدار �سيك م�سريف بذلك املبلغ 

وهو ال�سيك الذي يجوز اإر�ساله اإىل العميل على اآخر عنوان معروف له اأو يجوز االحتفاظ به لدى فرع البنك املعني 

للتح�سيل بوا�سطة العميل.

االإلتزام والتعوي�ض   - 9

ال يتحمل البنك امل�سوؤولية عن اأي خ�سائر قد تلحق باال�ستثمار اأو عن اأي اإنخفا�ش يف قيمة اال�ستثمار قد تن�ساأ ب�سبب تنفيذ   1-9

تعليمات العميل. كما ال يكون البنك م�سوؤواًل عن اأي خ�سائر تن�ساأ عن ت�سرفات اأو اإغفاالت من جانب اأو اإع�سار الأي م�سدر 

ملنتج ا�ستثمار اأو و�سيط اأو تاجر اأو �سانع �سوق اأو مداول اأو بور�سة اأو اأي موؤ�س�سة اإيداع اأو مزود خدمة طرف ثالث اأو وكيل 

خمتار من قبل البنك بح�سن نية لتنفيذ اأي معاملة يف ما يتعلق باال�ستثمارات اأو احلفظ االآمن الأي ا�ستثمارات.

ال يكون البنك م�سوؤواًل جتاه العميل عن اأي ت�سرف اأو اإغفال يف ما يتعلق مبهامه مبوجب هذه االأحكام وال�سروط اإال بقدر ما   2-9

يكون ذلك الت�سرف اأو االإغفال نا�سئًا عن اإهمال ج�سيم اأو تق�سري متعمد من قبل البنك. ويجب على العميل تعوي�ش البنك 

ووكالئه وموظفيه عن اأي اإلتزامات اأو خ�سائر اأو ر�سوم اأو طلبات اأو اإجراءات قانونية اأو تكاليف اأو م�ساريف قد يتكبدها 

اأو يتحملها اأو يدفعها البنك ب�سبب اأو يف ما يتعلق بوفاء البنك بح�سن نية بالتزاماته وتقدمي خدماته مبوجب هذه االأحكام 

التكاليف  كافة  بالكامل عن  يكن معو�سًا  ما مل  العميل  بالنيابة عن  اإجراء  اأي  باإتخاذ  البنك مطالبًا  يكون  وال  وال�سروط. 

واالإلتزامات املحتمل تكبدها اأو حتملها بوا�سطة البنك. ويف حالة حدوث اأي اأ�سرار نتيجة لعدم تنفيذ اأي اأوامر اأو التاأخري 

يف تنفيذ اأي اأوامر، يكون البنك م�سوؤواًل فقط عن خ�سارة الفائدة. وال يقبل البنك باأي حال من االأحوال اأي م�سوؤولية عن اأي 

خ�سائر غري مبا�سرة اأو خا�سة اأو معنوية اأو تبعية.

ال يكون من �ساأن اأي �سيء وارد يف هذه االأحكام وال�سروط اإلزام البنك بالت�سرف بطريقة خمالفة للقوانني واالأنظمة املطبقة   3-9

للبنك  يحق  اأنه  العميل  ويقبل  االأ�سواق.  يف  املتبعة  املمار�سات  اأو  االأعراف  اأو  التنظيمية  اجلهات  اأو  ال�سلطات  وتوجيهات 

الت�سرف طبقًا للقوانني واالأنظمة والتوجيهات واالأعراف واملمار�سات املطبقة واملتبعة وال يكون ملزمًا جتاه العميل باأي اآثار 

ترتتب على ذلك. وبالرغم من اإ�ستعداد البنك ب�سفة عامة لتقدمي خدمات اال�ستثمار اإىل العميل، ال يخ�سع البنك اإىل اأي 

اإلتزام بالدخول يف اأي معاملة معينة اأو قبول اأو الت�سرف وفقًا الأي تعليمات معينة. 

الثالث مبوجبها  البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف  التي يقوم  وال�سروط  االأحكام  االإلتزام بكافة  اأي�سًا على  العميل  يوافق   4-9

بتنفيذ كل عملية �سراء اأو اإ�ستبدال اأو بيع اأو ا�سرتداد الأي ا�ستثمار/ ا�ستثمارات. 

ال يعترب اأن من �ساأن اأي �سيء وارد يف هذه االأحكام وال�سروط اأو يف التعوي�سات الواردة املذكورة يف هذا البند، ا�ستبعاد اأو   5-9

تقييد اأي اإلتزام يكون ا�ستبعاده اأو تقييده ممنوعًا مبوجب القوانني اأو االأنظمة املطبقة.

يوافق العميل ب�سفة نهائية ال رجعة فيها على زيادة اأي مبلغ م�ستحق الدفع اإىل البنك مبوجب هذه االأحكام وال�سروط بتلك   6-9

القيمة التي قد تكون �سرورية لل�سماح بعمل كافة اخل�سومات اأو املحتجزات و )اإذا طلب البنك ذلك( ي�سرح للبنك بدفع 

تلك املبالغ بالنيابة عن العميل وخ�سم هذه املبالغ بالكامل من اأي ح�ساب/ ح�سابات خا�سة بالعميل لدى البنك.

10-  عدم احل�صريـة 

يقدم البنك خدمات اال�ستثمار على اأ�سا�ش غري ح�سري، ويكون من امل�سموح للبنك ووكالئه ومزود اخلدمة الطرف الثالث   1-10

بتقدمي تلك اخلدمات اإىل هوؤالء االأ�سخا�ش الذي يعترب، ح�سب تقديره املطلق، اأنه من املنا�سب تقدمي هذه اخلدمات اإليهم 

اأو اإىل اأي منهم، وال يكون اأي من هوؤالء االأ�سخا�ش ملزمًا بالقيام باأي من االأمور التالية:

اإبالغ العميل عن اأي منفعة يح�سل عليها البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث مقابل تقدمي تلك اخلدمات اإىل  )اأ( 

اأ�سخا�ش اآخرين، اأو

االإف�ساح اإىل العميل عن اأي حقائق اأو اأمور قد تنمو اإىل علم البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث و/اأو اأي من  )ب( 

موظفيهما يف �سياق تقدمي تلك اخلدمات اإىل اأ�سخا�ش اآخرين اأو اأثناء ممار�ساتهم الأعمالهم باأي �سفة اأخرى اأو باأي 



of providing such services to others or in the course of its/their business in any other 
capacity or in any manner whatsoever otherwise than in the course of carrying out its/
their duties under these Terms and Conditions; or 

c)  to disclose to the Client any proprietary or other client investments which are not 
consistent with the Investments.

11. Representations of the Client

11.1 The Client (and if the Client is more than one individual, each of such individuals) hereby 
certifies that:
a)  he is acting as principal and not as agent on behalf of another person;
b)  he has and will have full power and capacity to enter into Terms and Conditions and  

into any transaction thereunder and to perform its duties and obligations in connection 
therewith;

c)  he will use the Investment Services provided by the Bank for investment and hedging 
purposes, and will not enter into any transactions under these Terms and Conditions 
for speculative purposes;

d)  he is aware that if the Investments are not registered under the U.S Securities Act of 
1933, he may not purchase, switch, sell or redeem such Investments if he is a citizen 
or resident of the United States of America, and that he may be in violation of United 
States law if he does so;

e)  he is aware that his tax liability (if any) will depend on his own particular circumstances, 
and that he will consult with a tax specialist before investing in specific Investments;

f)  he has satisfied himself as to the observance of any applicable laws or regulations, 
including obtaining any requisite government or other consents; 

g)  if his domicile or residence status changes, or appears likely to change, the Client will 
notify the Bank in writing as soon as reasonably practicable and in any event within 
thirty (30) days of such change or of the Client becoming aware of the likelihood of such 
change; and 

h)  all funds transferred by the Client to his Current or Investment Accounts have been 
earned by the Client in accordance with laws applicable to the Client including UAE laws 
and laws of his principal place of residence. 

11.2 The Client shall inform the Bank of any change in the Client’s contact details within 14 days 
of such change. 

11.3 Notwithstanding the Bank’s general power to terminate these Terms and Conditions pursuant 
to Clause 8.1 above, the Bank shall be entitled to terminate these Terms and Conditions 
without further notice to the Client where its reasonable attempts to communicate with the 
Client using the Client’s last know contact details have remained unsuccessful for 14 days. 
Where the Bank terminates the Terms pursuant to this clause 11.3, it shall be entitled to sell 
or redeem the Investments in accordance with Clause 8.3(d) above, to set off the proceeds 
against any amounts owed to the Bank or its subsidiaries or affiliates in accordance with 
Clause 8.3(c) above, and to issue a demand draft for the amount of any remaining funds 
which may be retained at the relevant branch of the Bank for collection by the Client in 
accordance with Clause 8.3(e) above. 

12. Accounts

12.1 The Bank is authorised (in its absolute discretion) to open and maintain for the purposes 
of providing the Investment Services in addition to the Investment Account any investment, 
current or other accounts as may be necessary for the sole purpose of administrating and 
recording payments by the Client and to combine and consolidate the balance(s) shown. 

12.2 The Client shall regularly review his accounts with the Bank and any reports and statements 
or transaction confirmations in relation thereto that are made available to the Client. The 
Client shall notify any inaccuracies in such a document to the Bank within 30 days of the 
document having been made available to the Client, and in the absence of such notification 
or manifest error the relevant statements or record shall be binding on the Client and shall 
constitute conclusive evidence of the transactions shown therein.

12.3 The Client will be liable for any overdraft or other facilities arising in connection with the 
Bank’s Investment Services and authorises the Bank to debit the Client with all interest 
(including compound interest, commission and other banking charges, costs, expenses and 
legal costs) incurred in connection therewith at such rates as may be determined by the Bank 
from time to time.

12.4 The Bank shall be entitled without notice to the Client to levy or impose all customary banking 
and other charges or expenses in connection with the Investment Services and any accounts 
opened in relation thereto.

12.5 The Client appreciates that there can be risks associated with maintaining accounts or 
investments denominated in a foreign currency. The Client represents and warrants that it 
understands those risks and agrees to bear responsibility for any resulting foreign exchange 
losses. Conversion from one currency to another shall be at the rate of exchange determined 
by the Bank (at its sole discretion) from time to time.

12.6 The Bank will upon the Client’s request to hold all mail, hold all mail addressed to the Client 
for a maximum period of three (3) months from receipt and such mail will be deemed to have 
been received by the Client on the date on which it would have been despatched but for the 
instruction to hold all mail. The Bank is authorised to charge a fee for this service and to hold, 
open and/or handle all such mail in such manner as the Bank deems fit. If the Client or an 
Authorised Person fails to collect such mail, such failure shall be the sole responsibility of the 
Client and the Bank shall be discharged from all responsibility or liability in relation thereto, 
howsoever arising.

13. Pledge and Set-Off

13.1 The Bank shall have a first and general lien on the Investment Account and all Investments 
held pursuant to these Terms and Conditions as a continuing security for the Liabilities. The 
Client irrevocably authorises the Bank and/or each relevant Third Party Service Provider at 
any time after the occurrence of a Sale Event to (i) sell (including to itself) or otherwise realise 
all or any of the Investments in such manner, at such time or times and to such person or 
persons as the Bank in its absolute discretion thinks fit; and (ii) apply the proceeds of sale 
in or towards discharge of the Liabilities in such order and manner as the Bank thinks fit, 
provided that the Bank will notify the Client  as soon as it becomes aware of a Sale Event or 
a potential Sale Event and will only exercise its rights under this Clause 13.1 if the Client fails 
to otherwise discharge the relevant Liability or Liabilities within 3 Business Days of receipt of 
notice. 

13.2 At any time after the occurrence of a Sale Event, the Bank shall have the right to purchase 
for value all or part of the Investments in or towards discharge of all obligations and 
liabilities owed by the Client to the Bank or a third party with whom the Bank has entered 
into transactions on the Client’s behalf. For this purpose, the Client agrees that the value of 
Investments shall be the realisable market value thereof (as determined in good faith by the 
Bank), together with any accrued but unposted interest, dividends, other distributions and/
or proceeds of redemption. The Client further agrees that the method of valuation provided 
for in this clause constitutes a commercially reasonable method of valuation.

13.3 The Bank may, in its absolute discretion, permit the Client to dispose of or otherwise deal with 
any of the Investments. The Client shall not otherwise be entitled to dispose of or otherwise 
deal with any of the Investments. If at any time the Bank consents to such disposition or 
dealing, such consent shall in no way constitute a waiver of the Bank’s right to refuse to give 
its consent to any other request, and the Client agrees to comply with any conditions and/or 
restrictions imposed by the Bank as a condition for such consent.

طريقة كانت بخالف اأثناء تاأدية مهامهم املن�سو�ش عليها يف هذه االأحكام وال�سروط ، اأو

االإف�ساح اإىل العميل عن اأي اإ�ستثمارات ملكية اأو اإ�ستثمارات العمالء االآخرين املتعار�سة مع اال�ستثمارات. )جـ( 

اإفادات العميـل   -11

ي�سهد العميل )واإذا كان العميل يتكون من اأكرث من فرد واحد، ي�سهد كل فرد منهم( مبوجبه مبا يلي:  1-11

اأنه يت�سرف ب�سفة اأ�سيل ولي�ش ب�سفة وكيل بالنيابة عن اأي �سخ�ش اآخر، و )اأ( 

والوفاء  مبوجبها  معاملة  اأي  ويف  وال�سروط  االأحكام  هذه  يف  للدخول  وال�سفة  وال�سالحية  ال�سلطة  كامل  لديه  اأن  )ب( 

باإلتزاماته واأداء مهامه يف ما يتعلق بها، و

اأي  بالدخول يف  يقوم  والتحوط ولن  اال�ستثمار  البنك الأغرا�ش  املقدمة من قبل  اال�ستثمار  �سي�ستخدم خدمات  اأنه  )جـ( 

معامالت مبوجب هذه االأحكام وال�سروط الأغرا�ش امل�ساربة، و

اأنه على علم تام باأنه اإذا مل تكن منتجات اال�ستثمار م�سجلة طبقًا لقانون االأوراق املالية للواليات املتحدة االأمريكية  )د( 

ل�سنة 1933، ال يجوز له �سراء اأو ا�ستبدال اأو بيع  اأو ا�سرتداد تلك اال�ستثمارات اذا كان مواطنا من الواليات املتحدة 

االأمريكية اأو مقيما فيها واأنه قد يرتكب بذلك خمالفة لقوانني الواليات املتحدة االأمريكية، و

م�ست�سار  مع  يت�ساور  �سوف  واأنه  اخلا�سة  ظروفه  على  تعتمد  وجدت(  )اإن  ال�سرائبية  التزاماته  باأن  علم  على  اأنه  )هـ( 

�سرائب متخ�س�ش قبل اال�ستثمار يف اأي منتجات ا�ستثتمارات معينة، و 

اأنه قد اأوفى بالتزاماته مبوجب القوانني املطبقة مبــا يف ذلك احل�سول علــى اأي موافقات حكومية اأو اأي موافقـــات  )و( 

اأخرى، و

يف حال تغيري مكان اإقامته اأو عنوانه اأو اإذا بدا اأنه من املحتمل تغيري مكان اإقامته، اأو عنوانه، اأنه يجب عليه اإبالغ  )ز( 

البنك خطيًا بذلك باأ�سرع وقت ممكن. وباي حال  خالل ما ال يتعدى ثالثني )30( يومًا من تاريخ حدوث ذلك التغيري 

اأو من تاريخ علم العميل باحتمال حدوث ذلك التغيري، و

اأن العميل قد حقق كافة االأموال املحولة بوا�سطته اىل ح�سابه اجلاري اأو ح�ساب اال�ستثمار اخلا�ش بـه  طبقا للقوانني  )ح( 

اخلا�سع اإليها العميل مبا فيها قوانني االإمارات العربية املتحدة وقوانني مكان اإقامته االأ�سا�سي.

تاريخ حدوث ذلك  يوما من  بالعميل خالل )14(  االإت�سال اخلا�سة  بيانات  تغيري يف  باأي  البنك  اإبالغ  العميل  يجب على   2-11

التغيري.

اإنهاء  بالرغم من ال�سالحية العامة للبنك باإنهاء هذه االأحكام وال�سروط طبقًا الأحكام البند )8-1( اأعاله، يحق للبنك   3-11

هذه االأحكام وال�سروط دون توجيه اأي اإ�سعار اإىل العميل اإذا باءت حماوالت البنك املعقولة لالإت�سال بالعميل با�ستخدام 

اآخر بيانات اأت�سال بالعميل معلومة للبنك بالف�سل ملدة )14( يومًا. وعند اإنهاء البنك لهذه االأحكام وال�سروط طبقًا الأحكام 

البند )11-3( هذا، يحق له بيع اأو ا�سرتداد اال�ستثمارات طبقًا الأحكام البند )8-3-د( اأعاله ومقا�سة العوائد مقابل اأي 

مبالغ م�ستحقة اإىل البنك اأو �سركاته الفرعية اأو ال�سركات املرتبطة به طبقًا الأحكام البند )8-3-ج( اأعاله واإ�سدار �سيك 

م�سريف بقيمة اأي مبالغ متبقية واالحتفاظ بذلك ال�سيك لدى الفرع املعني للبنك ليقوم العميل بتح�سيله طبقًا الأحكام البند 

)8-3-هـ( اأعاله. 

احل�صابات امل�صرفية    -12

يكون البنك خمواًل )ح�سب تقديره املطلق( فتح واإدامة الأغرا�ش تقدمي خدمات اال�ستثمار، باالإ�سافة اإىل ح�ساب اال�ستثمار،   1-12

اأي ح�سابات ا�ستثمار اأو ح�سابات جارية اأو ح�سابات اأخرى كما وقد يكون ذلك �سروريًا الأغرا�ش اإدارة وت�سجيل الدفعات 

املرتتبة على العميل ودمج وتوحيد الر�سيد الظاهر/ االأر�سدة الظاهرة يف تلك احل�سابات.

يجب على العميل القيام ب�سكل منتظم مبراجعة ح�ساباته لدى البنك واأي تقارير وك�سوف ح�سابات اأو تاأكيدات معامالت يف   2-12

ما يتعلق بتلك احل�سابات، يتم موافاة العميل بها. ويجب على العميل اإبالغ البنك بوجود اأي معلومات غري دقيقة يف اأي من 

تلك امل�ستندات خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ موافاة العميل بذلك امل�ستند، ويف حال عدم توجيه ذلك االإ�سعار اأو وجود 

خطاأ ظاهر يف ك�سوف اأو �سجالت احل�سابات املعنية، تكون تلك الك�سوف وال�سجالت ملزمة للعميل وت�سكل دلياًل حا�سمًا على 

املعامالت الظاهرة فيها.  

اأخرى تن�ساأ يف ما يتعلق بخدمات اال�ستثمار  اأي ت�سهيالت  اأو  اأي ت�سهيالت �سحب على املك�سوف  يكون العميل م�سوؤواًل عن   3-12

املقدمة بوا�سطة البنك. ويفو�ش العميل البنك باخل�سم من ح�ساباته كافة الفوائد )مبا يف ذلك الفوائد املركبة والعموالت 

بالن�سبة  الت�سهيالت  بتلك  يتعلق  ما  يف  املتكبدة  القانونية(  والتكاليف  االأخرى  امل�سرفية  والنفقات  والتكاليف  والر�سوم 

واملعدالت التي يحددها البنك من وقت اإىل اآخر.

يحق للبنك، دون توجيه اأي اإ�سعار اإىل العميل، فر�ش كافة الر�سوم امل�سرفية املعتادة والر�سوم وامل�ساريف االأخرى يف ما   4-12

يتعلق بخدمات اال�ستثمار واأي ح�سابات يتم فتحها يف ما يتعلق بتلك اخلدمات.

يدرك العميل اإمكانية وجود خماطر مرتبطة بح�سابات اأو ا�ستثمارات حمتفظ بها بعملة اأجنبية. ويتعهد وي�سمن العميل باأنه    5-12

يدرك تلك املخاطر ويوافق على حتمل امل�سوؤولية عن اأي خ�سائر قد تن�ساأ عن حتويل العملة االأجنبية. ويتم التحويل من عملة 

اإىل اأخرى ب�سعر ال�سرف املحدد  بوا�سطة البنك )ح�سب تقديره املطلق( من وقت اإىل اآخر. 

ملدة  العميل  اإىل  املوجهة  الربيدية  الر�سائل  بكافة  االحتفاظ  البنك  على  يجب  العميل،  من  بذلك  تعليمات  ا�ستالمه  عند   6-12

اأق�ساها ثالثة )3( اأ�سهر من تاريخ اال�ستالم، وتعترب هذه الر�سائل الربيدية م�ستلمة بوا�سطة العميل بالتاريخ الذي كان 

يفرت�ش اإر�سالها فيه لوال تعليمات االحتفاظ بكافة الر�سائل الربيدية. ويكون البنك خمواًل حت�سيل ر�سوم معقولة مقابل هذه 

اخلدمة وفتح و/اأو التعامل مع تلك الر�سائل الربيدية بتلك الطريقة التي يراها البنك منا�سبة. ويف حال اإخفاق العميل اأو 

 
ً
االأ�سخا�ش املفو�سني يف ا�ستالم تلك الر�سائل الربيدية، يتحمل العميل كامل امل�سوؤولية عن ذلك االإخفاق ويكون البنك مرباأ

من اأي م�سوؤولية اأو التزام يف ما يتعلق بذلك االإخفاق مهما كان �سببه. 

13-  الرهن واملقا�صـة 

يكون للبنك رهن حيازي اأول وعام على ح�ساب اال�ستثمار وكافة اال�ستثمارات املحتفظ بها طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط على   1-13

�سبيل �سمان م�ستمر لاللتزامات. ويفو�ش العميل ب�سفة نهائية ال رجعة فيها البنك  و/اأو كل مزود خدمة طرف ثالث معني 

للقيام مبا يلي يف اأي وقت بعد حدوث واقعة بيع )1( بيع )مبا يف ذلك اإىل نف�سه( اأو حتقيق قيمة كافة اأو اأي من اال�ستثمارات 

اأو هوؤالء االأ�سخا�ش الذين يرى البنك ح�سب تقديره  اأو تلك االأوقات واإىل ذلك ال�سخ�ش  بتلك الطريقة ويف ذلك الوقت 

املطلق انهم منا�سبون، و)2( اإ�ستخدام عوائد البيع يف اأو نحو اإبراء االلتزامات بذلك الرتتيب وبتلك الطريقة التي يراها 

البنك منا�سبة، �سريطة اأن يقوم البنك باإبالغ العميل فور علمه بحدوث واقعة بيع اأو واقعة بيع حمتملة وال ميار�ش حقوقه 

مبوجب البند )13-1( هذا اإال اإذا اأخفق العميل يف اإبراء االإلتزام املعني اأو االلتزامات املعنية باأي طريقة اأخرى خالل )3( 

اأيام عمل بعد ا�ستالم االأ�سعار. 

يحق للبنك، يف اأي وقت بعد حدوث واقعة بيع، �سراء كافة اأو اأي جزء من اال�ستثمارات مقابل القيمة ال�سوقية للوفاء اأو نحو   2-13

الوفاء بكافة االلتزامات امل�ستحقة من قبل العميل اإىل البنك اأو اأي طرف ثالث يكون البنك قد دخل معه يف معامالت بالنيابة 

عن العميل. ولهذا الغر�ش، يوافق العميل على اأن قيمة اال�ستثمارات �سوف تكون هي القيمة ال�سوقية القابلة للتح�سيل من 

اأخرى و/اأو  عوائد  توزيعات  اأي  اأو  اأ�سهم  اأرباح  اأي  اأو  اأي فوائد  نية( مع  البنك بح�سن  تلك اال�ستثمارات )كما ويحددها 

اإ�سرتداد م�ستحقة ولكن مل يتم قيدها بعد. كما يوافق العميل على اأن طريقة التقييم املذكورة يف هذا البند ت�سكل طريقة 

تقييم مقبولة جتاريا.

يجوز للبنك، ح�سب تقديره املطلق، ال�سماح للعميل بالت�سرف اأو التعامل باأي طريقة اأخرى يف اأي من اال�ستثمارات، وبخالف   3-13

ذلك، ال يحق للعميل الت�سرف اأو التعامل باأي طريقة اأخرى يف اأي من اال�ستثمارات. اإذا وافق البنك يف اأي وقت على ذلك 

الت�سرف اأو التعامل، ال ت�سكل هذه املوافقة  باأي حال من االأحوال تنازاًل عن حق البنك يف رف�ش منح موافقته على اأي طلب 

اآخر، ويوافق العميل على االإلتزام باأي �سروط و/اأو قيود مفرو�سة من قبل البنك ك�سرط للح�سول على تلك املوافقة.



13.4 The Bank shall at any time (without further notice to, or demand on, the client, and irrespective 
of whether a Sale Event has occurred) have the right to set off any amount standing to the 
credit of an account in the name of the Client (including the Investment Account as well as 
any other account of the Client) against any Liability or other amount owed by the Client to 
the Bank or to one of the Bank’s subsidiaries or affiliates.

13.5 The Bank may from time to time allow the Client to use funds made available to the Client 
under an overdraft facility on the Client’s Settlement Account or on another account of the 
Client to purchase Investments, may make a loan to the Client for the purpose of enabling him 
to purchase Investments, or may permit the client to borrow against its Investments. Whilst 
the terms of any such loan or overdraft will be documented separately, any Investments 
purchased pursuant to such an arrangement or used as security in connection with such an 
arrangement shall constitute Secured Assets for the purposes of Clause 13.1 above, and any 
failure by the Client to repay such loan or overdraft in accordance with its terms (which, in the 
case of an overdraft, may be on demand) shall constitute a Sale Event for the purposes of 
these Terms and Conditions.

14. General

14.1 The Bank shall provide the Client with a monthly statement of the Investment Account.

14.2 All references to dates and periods of time shall be constructed to be in accordance with the 
Gregorian calendar.

14.3 If the Client consists of more than one party, the liabilities of all such parties shall be joint 
and several.

14.4 The Bank shall be under no duty to take any action other than as specified in these Terms 
and Conditions with respect to any Investments or cash of the Client held by the Bank and/
or the Third Party Service Provider under these Terms and Conditions. The Bank shall be 
entitled to receive and to act upon advice of counsel without liability for any action taken or 
thing done in good faith in reliance upon such advice.

14.5 Nothing in these Terms and Conditions shall compel the Bank to proceed with a relevant 
proposed transaction on the Client’s behalf if:
a)  that transaction would be contrary to the laws and regulations of the UAE, particularly 

those related to Abu Dhabi Securities Exchange and Dubai Financial Market or any 
other market in which the transaction would take place; 

b)  that transaction would be contrary to the laws and regulations of the UAE Central Bank, 
particularly those related to Anti-Money Laundering; 

c)  that transaction would be contrary to the articles and memorandum of association of 
the Bank, as amended from time to time;

d)  that transaction would be contrary to the articles and memorandum of association of 
the entity in which the Client intends to invest; or

e)  the Bank or the relevant Third Party Service Provider (for its own account or on behalf 
of one or more other clients) already holds existing investments in the entity in which or 
related to which the Client intends to make an investment, and the Bank or the relevant 
Third Party Service Provider would as a result of the proposed transaction be compelled 
by law or by the articles of association of the relevant entity to take any/certain action, 
or refrain from taking any/certain action, in respect of its own shareholding, or in 
relation to any other shares in the entity concerned.  

14.6 Where a Client has committed a breach of any applicable law, regulation or exchange rule, 
the Bank may liquidate or sell some or all of the Investments of that Client with immediate 
effect and without further notice to, or demand on, the Client where the Bank, in its absolute 
discretion, considers it necessary or desirable to do so. The Bank shall not be responsible for 
any losses or lost profits suffered, or for any costs, fees or expenses incurred, by the Client as 
the result of such sale or redemption.

14.7 The Bank shall be entitled to amend these Terms and Conditions at any time by giving not 
less than fourteen (14) days notice to the Client or to an Authorised Person specifying the 
effective date of amendment and the changes to be made.

14.8 If any of the terms contained in these Terms and Conditions is held or deemed to be void or 
unenforceable, the other terms will remain in full force and effect.

15. Governing law and jurisdiction

15.1 These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United 
Arab Emirates. The Bank and the Client hereby irrevocably submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the civil courts of the United Arab Emirates and the Client irrevocably waives 
to the fullest extent all immunity (whether on grounds of sovereignty or otherwise) from suit 
or from enforcement, attachment or execution proceedings, provided that such submission 
shall not prejudice the rights of the Bank to bring proceedings against the Client in any other 
jurisdiction.

15.2 In case of any discrepancy, contradiction or differing interpretation between the English 
and Arabic versions of the Terms or any other document or file pertaining to my investment 
activities entered into with the Bank, the Arabic copy will be the main source, and will be used 
as the legal reference.

16. No Guarantees, Insurance or Advice; Risk Disclosure
a)  The Bank does not warrant the safety or performance of any investment in the 

Investment Products and does not guarantee their performance.
b)  The Client must take its own independent investment decision about investing in any 

Investment Product. 
c)  Information provided to the Client is for information purposes only. The Bank does not 

unless otherwise agreed in writing provide the Client with investment advice or make 
recommendations about investing in any Investment Product, and does not provide any 
investment appraisal service or advice or investment management service.

d)  The Bank is under no duty to comment on the suitability, advisability or appropriateness 
of any proposed transaction, and will not consider such factors when implementing the 
instructions it receives from the Client.

e)  Investing in Investment Products carries an inherent risk of loss. The value of Investment 
Products can fall as well as rise and there is no certainty in recouping the amount of 
money originally invested. Similarly, the income from certain investments can fluctuate 
in value in money terms. Past performance of investments is no guarantee of future 
results. The Client acknowledges that he is aware and understands the risks involved 
in investing in Investment Products.

f)  Certain Investment Products may not have a ready market. For these reasons 
information determining the current value of such Investments and the risks to which 
they are exposed may not be readily available.  

g)  The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign-
denominated products will be affected by fluctuations in foreign exchange rates, and it 
is possible that a person investing in a foreign currency denominated asset may suffer 
a loss or make a smaller-than-expected profit after converting the sale proceeds back 
into his home currency even where the price of the asset in question (as quoted in the 
foreign currency) increased during the holding period. Investments in foreign currency 
Investment Products may also be subject to exchange controls and repatriation costs.

h)  The Bank will not be liable for any imperfection, mechanical or operational failure or 
other failure with the relevant communication channels including internet, cable, telex, 
telephone or postal systems.

i)  The Bank will not be liable for any failure to perform obligations hereunder to the extent 
that such performance is restricted or prohibited by an act of God, act or omission of a 
Government or other force majeure event beyond the Bank’s control.

j)  Investment Products are not bank deposits and are not guaranteed or endorsed by, 
and do not constitute the obligations of, the Bank or any of its affiliates. The Bank is 

يكون للبنك، يف اأي وقت )دون توجيه اأي اإ�سعار اأو طلب اإىل العميل وب�سرف النظر عن ما اإذا كانت اأم مل تكن هناك حالة   4-13

اأي  العميل )مبا يف ذلك ح�ساب اال�ستثمار وكذلك  باإ�سم  الدائن الأي ح�ساب  اأي مبلغ يف الر�سيد  بيع(، احلق يف مقا�سة 

ح�ساب اآخر للعميل( مقابل اأي األتزام اأو اأي مبلغ اآخر م�ستحق من قبل العميل اإىل البنك اأو اإىل اإحدى ال�سركات الفرعية 

اململوكة للبنك اأو ال�سركات املرتبطة بالبنك.

يجوز للبنك، من وقت اإىل اآخر، ال�سماح للعميل با�ستخدام االأموال املتاحة اإىل العميل مبوجب ت�سهيالت �سحب على املك�سوف   5-13

يف ح�ساب الت�سوية اخلا�ش بالعميل اأو اأي ح�ساب اآخر خا�ش بالعميل ل�سراء ا�ستثمارات اأو تقدمي قر�ش اإىل العميل بغر�ش 

تلك  من  اأي  اأحكام  توثيق  من  وبالرغم  ا�ستثماراته.  مقابل  باالقرتا�ش  للعميل  ال�سماح  اأو  ا�ستثمارات  �سراء  من  متكينه 

الرتتيبات  تلك  �سراوؤها مبوجب  يتم  ا�ستثمارات  اأي  ت�سكل  املك�سوف ب�سفة منف�سلة،  ال�سحب على  ت�سهيالت  اأو  القرو�ش 

اأو ا�ستخدامها ك�سمان يف ما يتعلق بتلك الرتتيبات، اأ�سواًل م�سمونة الأغرا�ش البند )13-1( اأعاله، وي�سكل اأي اإخفاق من 

جانب العميل يف ت�سديد ذلك القر�ش اأو ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف تلك طبقًا الأحكامها )وهي االأحكام التي يجوز اأن 

تن�ش يف حالة ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف، على ال�سداد عند الطلب( حالة بيع الأغرا�ش هذه االأحكام وال�سروط.

14- اأحكام عامـة

يزود البنــك العميل بك�سف ح�ساب �سهري حل�ساب اال�ستثمار.  1-14

تف�سر جميع االإ�سارات اإىل التواريخ والفرتات الزمنية طبقًا للتقومي امليالدي.  2-14

اإذا كان العميل يتكون من اأكرث من فرد واحد يتحمل جميع هوؤالء االأفراد االلتزامات بالتكافل والت�سامن.  3-14

ال يكون البنك ملزمًا باإتخاذ اأي اإجراء بخالف ما هو حمدد يف هذه االأحكام وال�سروط بخ�سو�ش اأي ا�ستثمارات اأو مبالغ   4-14

نقدية خا�سة بالعميل حمتفظ بها بوا�سطة البنك و/اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث طبقًا لهذه االأحكام وال�سروط. ويحق 

للبنك احل�سول على اأي ن�سيحة اإ�ست�سارية والت�سرف طبقًا لتلك الن�سيحة دون حتمل اأي م�سوؤولية عن اأي ت�سرف يتخذ اأو 

�سيء ينفذ بح�سن نية اعتماًد على تلك الن�سيحة.

ال يكون من �ساأن اأي �سيء وارد يف هذه االأحكام وال�سروط اإلزام البنك بتنفيذ بالنيابة عن العميل اأي معاملة مقرتحة اإذا:  5-14

كانت تلك املعاملة خمالفة لقوانني واأنظمة دولة االإمارات العربية املتحدة، وب�سفة خا�سة تلك املتعلقة ب�سوق اأبوظبي  )اأ( 

لالأوراق املالية وال�سلع و�سوق دبي املايل اأو اأي �سوق اأخرى ميكن تنفيذ املعامالت فيها، اأو 

تلك  وب�سفة خا�سة  املركزي  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  واأنظمة م�سرف  لقوانني  املعاملة خمالفة  تلك  كانت  )ب( 

املتعلقة مبكافحة غ�سيل االأموال، اأو

كانت تلك املعاملة خمالفة الأحكام عقد التاأ�سي�ش والنظام االأ�سا�سي للبنك كما ويتم تعديلهما من وقت اإىل اآخر، اأو )جـ( 

كانت تلك املعاملة خمالفة لعقد التاأ�سي�ش والنظام االأ�سا�سـي للجهة التي يزمع العميل اال�ستثمار فيها، اأو )د( 

اأكرث(  اأو  اآخر  عميل  اأي  عن  بالنيابة  اأو  )حل�سابه  يحتفظ  املعني،  الثالث  الطرف  اخلدمة  مزود  اأو  البنك  كان  )هـ( 

با�ستثمارات يف اجلهة التي يزمع العميل اال�ستثمار فيها اأو يف اأي جهة مرتبطة بتلك اجلهة، وي�سبح البنك اأو مزود 

اخلدمة الطرف الثالث املعني نتيجة لتنفيذ املعاملة املقرتحة، ملزمًا مبوجب القانون اأو مبوجب النظام االأ�سا�سي 

للجهة املعنية باإتخاذ اأي اإجراء معني اأو االمتناع  عن اأتخاذ اأي اإجراء معني بخ�سو�ش ملكيته اأو يف ما يتعلق باأي 

اأ�سهم اأخرى يف اجلهة املعنية.

اأو كافة  اأو بيع بع�ش  اأي �سوق مايل، يجوز للبنك ت�سييل  اأو قواعد  اأو نظام مطبق  اإرتكاب العميل خمالفة الأي قانون  عند   6-14

ا�ستثمارات ذلك العميل باأثر فوري ودون توجيه اأي اإ�سعار اأو طلب اإىل العميل حيث يعترب البنك، ح�سب تقديره املطلق، اأنه 

من ال�سروري اأو املرغوب القيام بذلك. وال يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سائر اأو خ�سارة لالأرباح اأو اأي تكاليف اأو 

اأتعاب اأو م�ساريف يتحملها العميل نتيجة لذلك البيع اأو االإ�سرتداد.

يحق للبنك تعديل هذه االأحكام وال�سروط يف اأي وقت مبوجب توجيه اإ�سعار خطي م�سبق ال تقل مدته عن اأربعة ع�سر )14(   7-14

يومًا اإىل العميل اأو ال�سخ�ش املفو�ش، يحدد فيه تاريخ �سريان تلك التعديالت والتغيريات. 

يف حال اإعتبار اأي من االأحكام الواردة يف هذه االأحكام وال�سروط الغية اأو غري قابلة لالإنفاذ تظل جميع االأحكام االأخرى   8-14

�سارية املفعول ومنتجة الآثارها.

15-  القانون املطبق واالخت�صا�ض الق�صائي 

تخ�سع هذه االأحكام وال�سروط اإىل وتف�سر وفقًا لقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة. ويخ�سع كل من البنك والعميل ب�سفة   1-15

نهائية ال رجعة فيها اإىل االخت�سا�ش الق�سائي غري احل�سري للمحاكم املدنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. ويتنازل 

اأو خالفه(  ال�سيادة  اأ�سا�ش  على  )�سواء  كافة احل�سانات  اأق�سى حد ممكن عن  اإىل  فيها  رجعة  ال  نهائية  ب�سفة  العميل 

االخت�سا�ش  اإىل  اخل�سوع  �ساأن  من  يكون  ال  اأنه  بيد  التنفيذية.  االإجراءات  اأو  احلجز  اأو  االأحكام  اإنفاذ  اأو  الق�سايا  �سد 

الق�سائي ملحاكم دولة االإمارات العربية املتحدة االإخالل بحق البنك يف اإتخاذ اأي اإجراءات قانونية �سد العميل لدي اأي جهة 

اخت�سا�ش ق�سائي اأخرى.

يف حال وجود اأي اإختالف اأو تعار�ش اأو ت�سارب يف التف�سري بني الن�سني العربي واالإجنليزي لهذه االأحكام وال�سروط اأو اأي   2-15

م�ستند اأو ملف اآخر يتعلق باأي اأن�سطة ا�ستثمار لدى بنك اأبوظبي التجاري، تكون الن�سخة العربية هي امل�سدر الرئي�سي وتعترب 

املرجع القانوين. 

ال �صمانات والتاأمني اأو الن�صيحة واالإف�صاح عن املخاطر   -16

ال ي�سمن البنك اأن اأي ا�ستثمار يف منتجات اال�ستثمار يكون اآمنًا كما ال ي�سمن اأداءها. )اأ( 

يجب على العميل، وحده وب�سفة م�ستقلة، اإتخاذ القرارات اال�ستثمارية اخلا�سة باال�ستثمار يف اأي منتج ا�ستثمار. )ب( 

املعلومات املقدمة اإىل العميل هي الأغرا�ش العلم فقط. وما مل يتم االتفاق خطيًا على خالف ذلك، فاإن البنك ال  )جـ( 

يقدم للعميل اأي ن�سيحة ا�ستثمارية اأو اأي تو�سيات بخ�سو�ش اال�ستثمار يف اأي منتج ا�ستثمار وال يقدم اأي خدمات 

تقييم اأو خدمات ا�ست�سارية اأو خدمات اإدارة ا�ستثمارات.

ال يكون البنك ملزمُا بالتعليق على مدى مالءمة اأو منا�سبة اأي معاملة مقرتحة وال ياأخذ اأي من تلك العوامل بعني  )د( 

االعتبار عند تنفيذ التعليمات التي ي�ستلمها من العميل. 

ينطوي اال�ستثمار يف منتجات اال�ستثمار على خماطر باخل�سارة، حيث ميكن اأن تنخف�ش قيمة منتجات اال�ستثمار  )هـ( 

مثلما ميكن اأن ترتفع وال يوجد هناك اأي �سمانات اأو تاأكيدات بتعوي�ش املبلغ امل�ستثمر اأ�ساًل. وباملثل، فاإن الدخل 

اإن االأداء ال�سابق لال�ستثمارات ال ي�سمن  اأن ي�سهد تقلبات يف القيمة املالية.  املحقق من بع�ش اال�ستثمارات ميكن 

النتائج امل�ستقبلية. ويقر العميل اأنه يدرك ويفهم املخاطر املنطوي عليها اال�ستثمار يف منتجات اال�ستثمار.

املتعلقة بتحديد  املعلومات  تكون  املعينة، ولذلك فقد ال  اال�ستثمار  لبع�ش منتجات  �سوقًا جاهزة  قد ال تكون هناك  )و( 

القيمة اجلارية لتلك اال�ستثمارات واملخاطر املتعر�سة لها تلك اال�ستثمارات متوفرة بالفعل. 

تتاأثر اإحتماالت حتقيق اأرباح اأو تكبد خ�سائر ب�سبب معامالت منفذة يف اأ�سواق اأجنبية اأو يف منتجات بعمالت اأجنبية  )ز( 

بالتقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت، ويكون من املمكن اأن يتحمل اأي �سخ�ش ي�ستثمر يف اأ�سول بعملة اأجنبية خ�سارة 

اأو حتقيق اأرباح اأقل من املتوقع بعد حتويل عوائد البيع اإىل عملة بلده االأ�سلي حتى واإن كان �سعر االأ�سول املعنية )كما 

اأن تخ�سع اال�ستثمارات يف  اأي�سًا  باال�ستثمار. وميكن  اأثناء فرتة االحتفاظ  ارتفع  االأجنبية( قد  بالعملة  هو مذكور 

منتجات بعملة اأجنبية اإىل �سوابط �سرف العمالت وتكاليف اإعادة االأموال اإىل البلد االأ�سلي. 

اأنظمة  على  يطراأ  قد  اآخر  عطل  اأي  اأو  ت�سغيلي  اأو  ميكانيكي  عطل  اأو  خلل  اأي  عن  م�سوؤولية  اأي  البنك  يتحمل  ال  )ح( 

االت�ساالت مبا فيها االإنرتنت اأو التلغراف اأو التلك�ش اأو الهاتف اأو الربيد. 

ال يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن االإخفاق يف الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه االأحكام وال�سروط بقدر ما يتعر�ش هذا  )ط( 

الوفاء اإىل اأي قيود اأو منع اأو اإعاقة اأو عرقلة الأ�سباب تتعلق بحوادث الق�ساء والقدر اأو باأي ت�سرف اأو اإغفال من 

جانب اأي حكومة اأو اأي حاالت قوى قهرية اأخرى خارجة عن اإرادة و�سيطرة البنك. 

اأو  البنك  على  اإلتزام   اأي  ت�سكل  وال  البنك  قبل  من  م�سمونة  ولي�ست  البنك  لدى  ودائع  لي�ست  اال�ستثمار  منتجات  )ي( 

ال�سركات املرتبطة به  وال يتحمل البنك باأي طريقة من الطرق اأو اإىل اأي حد اأي م�سوؤولية عن االأداء املايل اأو اأي اأداء 



not in any way or to any extent responsible for the financial or other performance of 
Investments bought or sold by the Client under these Terms and Conditions.

k)  Even where a product is expressed to be principal protected or capital guaranteed, this 
is not a guarantee by the Bank but by of the issuer of the Investment Product that the 
amount invested will be returned on maturity. Repayment of such capital protected or 
guaranteed Investment Product is typically subject to the investment being held until 
maturity and to the credit-worthiness of the issuer.

l)  Obtaining leverage for investment in Investment Products shall increase the level of 
risk.

m) Certain Investments Products may not be liquid or be liquidated prior to maturity save 
at sever costs and penalties. 

17. Definitions and interpretation

17.1 In these terms and conditions the following expressions shall have the following meanings:

 “Advance” means the sum or sums made available by the Bank to the Client (through the 
Current Account) to effect an Investment Order relating to an Investment Product or for the 
purpose of paying costs, fees, charges or expenses under these Terms and Conditions. 

 “Authorised Person(s)” means the persons authorised from time to time to give and/or sign 
instructions on behalf of the Client in relation to the Investment Services.

 “Bank” means Abu Dhabi Commercial Bank PJSC.

 “Business Day” means a day on which commercial banks are open for general business in 
the United Arab Emirates and, if different, the Relevant Country.

 “Client” means the client who has executed these Terms and Conditions (where more than 
one, each one jointly and severally) and includes, unless the context otherwise requires, the 
Client’s heirs, executors and administrators.

 “Copy” means a facsimile, PDF scan, photocopy or other form of copy of a document. 

 “Current Account” means any current account of the Client with the Bank for purposes of 
disbursal of Advances and loans. 

 “Custodian” means a third party engaged by the Bank on behalf of the Client to perform 
services related to acquisition, holding, sale or redemption of Investments, and where the 
context so requires includes any Sub-Custodian appointed by the Bank or by a Custodian.

 “Dealing Day” means, in relation to each Investment Product, a day on which the relevant 
Investment Product is traded in the ordinary course of business.

 “Information” means and includes prospectuses, explanatory memoranda, illustrations, 
semi-annual and annual reports and accounts and other up to date promotional and 
advertising literature, publications, materials and statistical information relating to 
Investment Products as well as Investment Products terms and conditions including fees 
and charges schedules, insurance policies and insurance policy specification schedules.

 “Instructions” means any instruction given by the Client to the Bank for the purposes of 
these Terms and Conditions.

 “Investment” means any Investment Product acquired or held by or on behalf of the Client 
under these Terms and Conditions;

 “Investment Account” means the account(s) of the Client specified in the Investment 
Transaction Form and opened by the Bank to enable the Client to receive Investment 
Services under these Terms and Conditions. 

 “Investment Order” means an order to purchase, sell, redeem or exchange Investment 
Products for the account of a Client in the standard form of the Bank or of the Third Party 
Service Provider.

 “Investment Product” means shares or units in mutual funds, hedge funds, private equity 
fund, or bond funds, funds of funds or unit trusts structured notes or other structured 
products, exchange-traded funds, insurance products with or without an investment element, 
and the investments set out in (a) to (c) below where they have been issued by non-UAE 
companies and have not been admitted to trading on a securities exchange in the United 
States of America: 
a)  shares or warrants in companies and other securities equivalent to shares or warrants 

in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect 
thereof; 

b)  bonds or other forms of securitised debt, including depositary receipts in respect of 
such securities; 

c)  any other securities giving the holder a right to acquire or sell any such transferable 
securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable 
securities, currencies, interest rates or yields, commodities or other indices or 
measures. 

 “Investment Services” means the services to be provided hereunder by the Bank to the 
Client in connection with the investment by the Client in Investment Products of the Client’s 
choice.

 “Liabilities” means any obligation of the Client to the Bank under these Terms and Conditions 
or under any other agreement between the Bank and the Client including without limitation 
the obligation to pay a sum of money on its due date or on demand, charges, costs, fees, 
expenses (including legal fees), Losses incurred by the Bank or other liabilities. 

 “Losses” means any and all costs, fees, charges, expenses, disbursements, obligations, 
penalties, claims, demands, actions, proceedings, judgments, suits losses (including lost 
profits) or damages of whatsoever nature and (in so far as the same may arise) all taxes, 
duties and levies whatsoever whether payable in respect of any Investment acquired held or 
redeemed or otherwise howsoever.

 “Minimum NAV” means the minimum NAV of the Investments as determined by the Bank 
from time to time.

 “NAV” means the net asset value of the Investments as determined by the Bank. 

 “Original” means the original of any document. 

 “Personnel” means in relation to any party or entity, the directors, officers, employees and 
servants of that party or entity from time to time.

 “Relevant Country” means the country in which the Investment Product is purchased, sold, 
redeemed or exchanged.

 “Sale Event” means an act or omission of the Client involving the failure to meet Liabilities in 
accordance with the Terms and Conditions or otherwise constituting a breach of these Terms 
and Conditions by the Client. 

 “Sub-Custodian” means any bank, trust, company or member firm of any securities exchange 
appointed by the Bank or by a Custodian.

 “Telephone Identity Number” means the telephone identification number given by the Bank 
to the Client.

 “Third Party Service Provider” means any provider of services in connection with a 
Investment Product including a Custodian, Sub-Custodian, issuer of Investment Product, 
global distributor or other third party service provider in connection with an Investment 
Product

 “Trade Date” means the date on which a Investment Order relating to an Investment Product 
is transacted.

17.2 Reference to any clause shall be taken to be references to a clause of these Terms and 
Conditions. Clause headings are for the convenience of the parties only and shall not affect 
interpretation.

17.3 Unless, the context otherwise requires, words importing the singular number shall include the 
plural and vice versa and words importing the masculine gender shall include the feminine 
and neuter and words denoting natural persons include corporations and firms and all such 
words shall be construed interchangeably.

اآخر لالأ�ستثمارات امل�سرتاة اأو املباعة بوا�سطة العميل مبوجب هذه االأحكام وال�سروط.

حتى عندما ين�ش �سراحة على اأن املبلغ االأ�سلي م�سمون اأو على اأن راأ�ش املال م�سمون، فاإن ذلك ال ي�سكل �سمانة  )ك( 

من قبل البنك ولكن من قبل م�سدر منتج اال�ستثمار باأنه �سوف يتم اإعادة املبلغ امل�ستثمر بتاريخ اال�ستحقاق. وعادة 

يخ�سع اإعادة راأ�ش مال منتجات اال�ستثمار امل�سمونة اأو املحمية  اإىل االحتفاظ باال�ستثمار حتى تاريخ اال�ستحقاق 

واإىل املالءة االئتمانية للم�سدر. 

يوؤدي احل�سول على متويل للدخول يف منتجات  اال�ستثمار اإىل اأرتفاع م�ستوى املخاطر. )ل( 

قد تكون هناك بع�ش اال�ستثمارات املعينة غري �سائلة اأو غري قابلة للت�سييل قبل تاريخ اال�ستحقاق اإال بعد دفع تكاليف  )م( 

باهظة والتعر�ش لغرامات كبرية.

17- تعريف امل�صطلحات والتف�صري

يف هذه االأحكام وال�سروط، يكون للتعابري التالية املعاين املحددة مقابل كل منها فيما يلي:  1-17

اإ�ستثمار  اأمر  اإىل العميل )من خالل احل�ساب اجلاري( لتنفيذ  اأو املبالغ املتاحة بوا�سطة البنك  »ال�صلفية« ويعني املبلغ   
يتعلق باأحد منتجات االإ�ستثمار اأو بغر�ش دفع تكاليف اأو اأتعاب اأو ر�سوم اأو م�ساريف مبوجب هذه االأحكام وال�سروط. 

»ال�صخ�ض املفو�ض/ االأ�صخا�ض املفو�صون« ويعني االأ�سخا�ش املفو�سني من وقت اإىل اآخر باإ�سدار و/اأو توقيع تعليمات 
بالنيابة عن العميل يف ما يتعلق بخدمات اال�ستثمار.

»البنك« ويعني بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع.  

»يوم عمل« ويعني اأي يوم تكون البنوك التجارية مفتوحة فيه ملمار�سة اأعمالها العامة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأو   
يف البلد املعني، اإن كان خمتلفًا.

»العميل« ويعني العميل الذي قام بتوقيع  هذه االأحكام وال�سروط )وحيثما يكون اأكرث من �سخ�ش واحد كل واحد منهم   

بالتكافل والت�سامن( ويت�سمن، ما مل يتطلب �سياق الن�ش خالف ذلك، ورثة العميل ومنفذي و�ساياه ومديري تركاته.

من  اآخر  �سكل  اأو  ال�سوئي  الت�سوير  اأو  ال�سوئي  امل�سح  اأو  الفاك�ش  عرب  مر�سل  م�ستند  اأي  من  ن�سخة  اأي  ويعني  »�صورة« 
اأ�سكال الن�سخ.

»ح�صاب جاري« ويعني اأي ح�ساب جاري خا�ش بالعميل لدى البنك الأغرا�ش �سرف ال�سلفيات والقرو�ش.  

باال�ستحواذ على  العميل الأداء خدمات مرتبطة  بالنيابة عن  البنك  ثالث معني من قبل  ويعني طرف  »اأمني اال�صتثمار«   

اإ�ستثمارات اأو االحتفاظ بها اأو بيعها اأو ا�سرتداد قيمتها. وحيثما يتطلب �سياق الن�ش، يت�سمن هذا التعبري اأي اأمني فرعي 

لال�ستثمار معني من قبل البنك اأو بوا�سطة اأي اأمني ا�ستثمار. 

»يوم تداول« ويعني، يف ما يتعلق بكل منتج من منتجات اال�ستثمار، اأي يوم يتم تداول منتج اال�ستثمار املعني فيه يف �سياق   

االأعمال العادية.

»املعلومات« ويعني ويت�سمن ن�سرة االكتتاب واملذكرات التف�سريية واالأمثلة العملية والتقارير واحل�سابات اخلتامية الن�سف   

�سنوية وال�سنوية واملقاالت واملن�سورات واملواد الرتويجية واالإعالنية االأخرى املحدثة حتى اآخر تاريخ واملعلومات االإح�سائية 

اأحكام و�سروط منتجات اال�ستثمار مبا فيها جداول االأتعاب والر�سوم وبوال�ش  اإىل  املتعلقة مبنتجات اال�ستثمار باالإ�سافة 

التاأمني واجلداول املرفقة ببوال�ش التاأمني.

»التعليمات« ويعني اأي تعليمات �سادرة من قبل العميل اإىل البنك الأغرا�ش هذه االأحكام وال�سروط. 

العميل مبوجب هذه  بالنيابة عن  اأو  بوا�سطة  به  اأو االحتفاظ  يتم اال�ستحواذ عليه  اإ�ستثمار  اأي منتج  »اال�صتثمار« ويعني 
االأحكام وال�سروط.

»ح�صاب اال�صتثمار« ويعني ح�ساب/ ح�سابات العميل املذكورة يف منوذج طلب تنفيذ معاملة ا�ستثمار واملفتوحة بوا�سطة   

البنك لتمكني العميل من احل�سول على خدمات اال�ستثمار مبوجب هذه االأحكام وال�سروط.

النموذج  على  عميل  اأي  حل�ساب  اال�ستثمار  منتجات  مبادلة  اأو  اإ�سرتداد  اأو  بيع  اأو  ب�سراء  اأمر  اأي  ويعني  ا�صتثمار«  »اأمر 
القيا�سي اخلا�ش بالبنك اأو مزود اخلدمة الطرف الثالث.

اأو  اخلا�سة  االأ�سهم  �سناديق  اأو  التحوط  �سناديق  اأو  اال�ستثمار  �سناديق  يف  وحدات  اأو  اأ�سهم  ويعني  اال�صتثمار«  »منتج 
�سناديق ال�سندات اأو �سناديق اال�ستثمار يف �سناديق اأخرى ومنتجات التاأمني مع اأو دون اأي عن�سر ا�ستثمار واال�ستثمارات 

املذكورة يف الفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )ج( اأدناه التي يكون قد مت اإ�سدارها بوا�سطة �سركات لي�ست من دولة االإمارات 

العربيـة املتحدة ولـــم يتم ت�سجيلها للتداول يف اأ�سواق االأوراق املالية يف الواليات املتحدة االأمريكية: 

االأ�سهم اأو �سهادات االأ�سهم يف �سركات واالأوراق املالية االأخرى املوازية لالأ�سهم اأو �سهادات االأ�سهم يف �سركات اأو  )اأ( 

�سراكات اأو جهات اأخرى واإي�ساالت االإيداع بخ�سو�سها،

ال�سندات اأو االأ�سكال االأخرى من الديون امل�سمونة مبا فيها اإي�ساالت االيداع بخ�سو�ش تلك االأوراق املالية. )ب( 

اأي اأوراق مالية اأخرى متنح حاملها حق اال�ستحواذ على اأو بيع اأي من تلك االأوراق املالية القابلة للتحويل اأو املن�سئة  )جـ( 

ملدفوعات نقدية يتم حتديدها بالرجوع اإىل اأوراق مالية قابلة للتحويل اأو عمالت اأو معدالت فائدة اأو عوائد اأو �سلع 

اأو موؤ�سرات اأو مقايي�ش اأخرى. 

»خدمات اال�صتثمار« ويعني اخلدمات املتعني تقدميها مبوجب هذه االأحكام وال�سروط بوا�سطة البنك اإىل العميل يف ما   
يتعلق باال�ستثمار بوا�سطة العميل يف منتجات ا�ستثمار من اختيار العميل.

»االلتزامات« ويعني اأي اإلتزام مرتتب على العميل جتاه البنك مبوجب هذه االأحكام وال�سروط اأو مبوجب اأي اإتفاقية اأخرى 
بني البنك والعميل مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر،  االإلتزام بدفع اأي مبلغ بتاريخ اإ�ستحقاقه اأو عند الطلب اأو اأي 

اإلتزامات  اأي  اأو  البنك  بوا�سطة  املتكبدة  اأو اخل�سائر  القانونية(  االتعاب  اأو م�ساريف )�ساملة  اأتعاب  اأو  تكاليف  اأو  ر�سوم 

اأخرى.

اأو  اأو الغرامات  اأو االلتزامات  اأو املدفوعات  اأو امل�ساريف  اأو الر�سوم  اأو االأتعاب  »خ�صائر« ويعني اأي من وكافة التكاليف   
اأي  االأ�سرار من  اأو  اأو اخل�سائر  الق�سايا   اأو  اأحكام املحاكم  اأو  القانونية  االإجراءات  اأو  الدعاوى  اأو  الطلبات  اأو  املطالبات 

طبيعة كانت )يف حدود ما ين�ساأ عن ذلك( وكافة ال�سرائب والر�سوم واملفرو�سات مهما كانت، �سواء كانت م�ستحقة الدفع 

بخ�سو�ش اأي ا�ستثمار مملوك اأو حمتفظ به اأو م�سرتد اأو م�ستحق باأي طريقة اأخرى.

»احلد االأدنى ل�صايف قيمة االأ�صول« ويعني احلد االأدنى ل�سايف قيمة اأ�سول اال�ستثمارات كما ويتم حتديده من قبل 
البنك من وقت الآخر.

»�صايف قيمة االأ�صول« ويعني �سايف قيمة اأ�سول اال�ستثمارات كما هو حمدد من قبل البنك.  

»اأ�صل« ويعني الن�سخة االأ�سلية من اأي م�ستند.  

»موظفون« ويعني يف ما يتعلق باأي طرف اأو جهة، اأع�ساء جمل�ش اإدارة وم�سوؤويل وموظفي وم�ستخدمي ذلك الطرف اأو تلك   
اجلهة من وقت اإىل اآخر.

»البلد املعني« ويعني البلد الذي مت �سراء اأو بيع اأو ا�سرتداد اأو مبادلة منتج اال�ستثمار فيهــا.  

لالأحكام  بااللتزامات طبقًا  الوفاء  االإخفاق يف  ينطوي على  العميل  اإغفال من جانب  اأو  ت�سرف  اأي  ويعني  »حالة بيع« 
وال�سروط اأو ي�سكل خمالفة باأي طريقة اأخرى لهذه االأحكام وال�سروط من جانب العميل. 

»االأمني الفرعي لال�صتثمار« ويعني اأي بنك اأو �سركة خدمات مالية اأو �سركة اأو اأي موؤ�س�سة مدرجة يف اأي �سوق لالأوراق 
املالية يتم تعيينه بوا�سطة البنك.

»رقم التعريف الهاتفي« ويعني رقم التعريف الهاتفي املمنوح اإىل العميل بوا�سطة البنك.  

»مزود خدمة طرف ثالث« ويعني اأي مزود خدمة متعلقة باأي منتج ا�ستثمار مبا يف ذلك اأمني اال�ستثمار اأو االأمني الفرعي 
لال�ستثمار اأو م�سدر منتج اال�ستثمار اأو املوزع العاملي اأو اأي مزود خدمة طرف ثالث فيما يتعلق مبنتج اال�ستثمار. 

»تاريخ التداول« ويعني التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ اأمر اال�ستثمار املتعلق مبنتج اإ�ستثمار.

هذه  الواردة يف  البنود  عناوين  وتكون  وال�سروط  االأحكام  بنود هذه  من  بند  اإىل  اإ�سارة  بند مبثابة  اأي  اإىل  االإ�سارة  تعترب   2-17

االأحكام وال�سروط الأغرا�ش ت�سهيل الرجوع اإليها فقط وال توؤثر على تف�سري هذه االأحكام وال�سروط.

ما مل يتطلب �سياق الن�ش خالف ذلك، تت�سمن الكلمات والتعابري الواردة يف هذه االأحكام وال�سروط ب�سيغة املفرد الكلمات   3-17

والتعابري املقابلة لها ب�سيغة اجلمع والعك�ش �سحيح وتت�سمن الكلمات والتعابري الواردة ب�سيغة املذكر الكلمات والتعابري 

املقابلة ب�سيغة املوؤنث والعك�ش �سحيح وت�ستمل التعابري الدالة على اأ�سخا�ش طبيعيني على ال�سركات واملوؤ�س�سات ويتم تف�سري 

جميع هذه التعابري بالتبادل.




