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اتفاقية خدمات االستثمار وطلب فتح الحساب

This agreement is made at Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia this 

       day of         .

Between

SICO Capital, 11th Floor, Tamkeen Tower, Al Yasmin District, 
P.O.Box: 64666, Riyadh 11546, Tel.: 800 11 80180, CMA Authorisation 
No. 08096-37, C.R. 1010259328 COC 208228, Riyadh, Saudi Arabia

And

This agreement is made on:         /       / 201   between

Name:

Address:

Primary contact #:

Occupation or main activity (for companies): 

Identification document # (CR or National ID)

with expiry date of

Hereafter “the Client”

It is agreed between the Parties as follows:

Definitions

In these Terms of Business the following definitions shall apply:

“Account” means each account that is opened by the SICO Capital 
in the Client’s name pursuant to this Agreement to which shall 
comprise the Securities held in the Securities Account and the cash 
held in the Bank Account. 

“Affiliate” means any entity controlled directly or indirectly by the 
SICO Capital and any entity that controls, directly or indirectly the 
SICO Capital or any entity that is directly or indirectly under common 
control with the SICO Capital . 

“Agreement” means, together, the Account Opening Form, this 
agreement, any applicable supplementary terms and conditions 
relative to a specific service offered by the SICO Capital and any 
applicable documentation supplied by the SICO Capital in order to 
open the Investment Services Account and/ or expressly stated by 
the SICO Capital to form part of the Agreement. 

“Authorised Persons Regulations” means the regulations of the 
same name made by the Authority pursuant to the Capital Market 
Law under Resolution No. 1-83-2005 on 21/05/1426H (as 
amended or re-enacted from time to time)

“Authority” means the Capital Market Authority, including where the 
context premits any commitee, sub-committee, employee or agent 
to whom any function of the Authority may be delegated.

“Bank Account” means the bank account designated by the Client in 
the Account Opening Form.

“Base Currency” means Saudi Riyal. 

“Business Day” means a day on which the Banks are open for 
business in Riyadh.

“Capital Market Law” means the Capital Market Law issued by Royal 
Decree No. M/30 dated 2/6/1424H  (as amended or re-enacted 
from time to time)

“Client” means the person or entity in whose name the Portfolio 
Account has been established.

فــي  السعـوديــــــة  العربيــــــة  بالمملكــــــة  الريـــــاض  مدينــــــة  فــي  االتفاقيــة  هــــــذه  أبـرمــــت 

يــوم    م.

بين كل من

شركـة سيكـو الماليـة، برج تمكين, الطابق 11 , حي الياسمين ، ص. ب. 64666، الرياض  11546
هـاتـف: ٨٠١٨٠ ١١ ٨٠٠، ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٣٧ - ٠٨٠٩٦، السجـــل التجــــاري رقـــم 

1010259328 غ ت  عضـويــة 208228 ، الرياض، المملكة العربية السعودية 
و

 وتم العمل بهذه االتفاقية بتاريخ:        /           /    201  بين

االسم:

العنوان:

رقم الهاتف الرئيسي:

النشاط الرئيسي:

رقم الهوية أو االقامة:

تاريخ انتهاء الـ

سيشار إليه فيما يلي بـ ”العميل“

وقد تم االتفاق بين الطرفين على ما يلي:

التعريفات

بالنسبة التفاقية شروط ا�عمال هذه يجب أن تسري التعريفات التالية:

«الحساب» يعني كل حساب يتم فتحه في شركة سيكو المالية باسم العميل وفقا 
ا�وراق  حساب  في  الموضوعة  المالية  ا�وراق  تشكل  أن  يجب  التي  االتفاقية  لهذه 

المالية والنقد الموضوع في حساب البنك.

«الشركة التابعة» تعني أي جهة تدار  بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل سيكو 
المالية، وأي جهة تدير بصورة مباشرة أو غير مباشرة سيكو المالية أو أي جهة تخضع 

Ãدارة عامة مباشرة أو غير مباشرة من قبل سيكو المالية.

وشروط  أحكام  وأي  معا،  االتفاقية  وهذه  الحساب  فتح  نموذج  وتعني  «االتفاقية» 
ملحقة معمول بها ذات صلة بالخدمات المقدمة من سيكو، وأي توثيق معمول به 
يقدمه سيكو بهدف فتح حساب خدمات االستثمار و/أو ما تم النص عليه صراحة من 

سيكو ليشكل جزء من االتفاقية. 

«الئحة ا�شخاص المرخص لهم» تعني ا�نظمة التي تحمل نفس االسم والصادرة 
وتاريخ   2005-83-1 رقم  بالقرار  وذلك  المال  سوق  نظام  �حكام   Èوفق الهيئة  عن 

1426/05/12هـ.(بصيغتها المعدلة أو التي يعاد إصدارها من وقت Éخر).

«الهيئة» تعني هيئة السوق المالية، التي تشمل، (حيثما يسمح السياق بذلك)، أية 
لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل تسند له الهيئة أية مهمة من مهامها.

في  العميل  قبل  من  المخصص  المصرفي  الحساب  يعني  المصرفي»  «الحساب 
نموذج فتح الحساب. 

«العملة ا�ساسية» تعني الريال السعودي.

«يوم العمل» يعني اليوم الذي يكون فيه البنك مفتوحÈ لممارسة نشاطاته التجارية. 

الملكي  بالمرسوم  الصــادر  الماليـــة  الســـوق  نظــام  يعني  المالية»  السوق  «نظام 
رقم م30/ وتاريخ 1424/06/02هـ. (بصيغته المعدلة أو التي يعاد إصدارها من وقت Éخر). 

«العميل» يعني الشخص أو الجهة االعتبارية الذي يوجد باسمه حساب المحفظة االستثماري
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“Commission” shall mean amounts payable by the Client to the SICO 
Capital for Services rendered by the SICO Capital under this 
Agreement. 

“Foreign Currency” means a currency other than the Base Currency. 

“Instruction” means on instruction by the Client to SICO Capital in 
relation to the execution of a transaction in an investment given in 
accordance with Clause 3 hereof.

“Investment(s)" means:

equity securities of all types, whether listed on an exchange or 
otherwise, including, without limitation, stocks of any kind, 
convertible and preferred securities, tracking stocks, depository 
receipts, interests in any group of equity securities or index 
thereof, any interest relating in any manner to the value of an 
equity security;

debt securities of all types, whether listed on an exchange or 
otherwise, including, without limitation, notes, bonds, 
debentures, certificates of deposit, commercial paper, coupons 
related to any debt instrument, any interest in any group of debt 
securities or index thereof, or any other evidence of indebted-
ness or interests in any of the foregoing;

securities of all types whether listed on an exchange or 
otherwise having characteristics of both debt and equity 
securities or granting an interest in any group or index of debt 
and equity securities;

commodities of all types whether listed on an exchange or 
otherwise or any interest therein, including, without limitation, 
forward contracts, futures contracts, options on forward 
contracts and similar interests, as well as any interest in any 
commodities, including, without limitation, metals, minerals, oil, 
gas, chemicals, agricultural products or timber;

any currency whatsoever and any interests related thereto, 
including, without limitation, interests in any group or index of 
currencies and any other contract related to such currencies;

contractual interests of any kind whatsoever or any participation 
right or other interest therein, including, without limitation, 
guarantees related to any investments described herein, leases, 
subscription rights, profit-sharing agreements, trusts, collateral 
trusts, investment contracts, voting trust certificates, fractional 
undivided interests in oil and gas, units, collective investment 
schemes, interests in any real, personnel, tangible or intangible 
asset or other investment, and other similar contractual rights;

insurance products of any kind whatsoever, including, without 
limitation, insurance contracts, annuities, mixed income and 
insurance products and any financial product offered by 
insurance companies or any interest therein;

derivatives of or relating to any equity, debt or other security, 
currency, commodity, insurance product or other contractual 
interest, or a derivative of any group or index comprised of such 
other investments, in whatever form, whether listed on an 
exchange or otherwise, including, without limitation, any put, 
call, straddle, option, swap, warrant, forward contract, or any 
other interest in or related to such investments or any portion 
thereof, any right with respect to any other investment which 
entitles a person to acquire or dispose of such investment or 
alter an interest therein;

Islamic banking and investment products;

any interest, instrument or asset commonly known or referred to 
as an "investment"; and

Public and private collective investment schemes, alternative 
investment schemes including hedge funds  and Private Equity 
investments.

“Losses” means expenses, losses, damages, liabilities, demands, 
charges, actions and claims of any kind or nature whatsoever (includ-
ing any reasonable legal or other reasonable costs) and expenses 
relating to investigating or defending any such demands, charges or 
claims. 

“Offer Documents” has the meaning given to this term in Clause 3

“Portfolio” means the aggregate of all cash and/or Investments 
entrusted to the care of SICO Capital by the Client in the course of 
SICO Capital performing any of the services contemplated hereun-
der, including any cash or Investments resulting from disposal of 
Investments.

«العمولة» يجب أن تعني المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل لسيكو المالية 
نظير الخدمات المقدمة من قبل البنك بموجب هذه االتفاقية.

«العملة ا�جنبية» تعني العمالت ا�خرى خالف عملة ا�ساس. 

المالية فيما  تعني بناء على التعليمات الصادرة من العميل لسيكو  «التعليمات» 
يتعلق بتنفيذ معاملة في استثمار يسلم وفقا للمادة 3 بموجب هذه الشروط.

«االستثمار (االستثمارات)» يعني: 

أوراق الملكية (ا�سهم) بجميع أنواعها، سواء كانت مدرجة في البورصة أم ال، 
للتحويل  القابلة  المالية  ا�وراق  ا�سهم،  من  نوع  أي  حصر،  دون  ذلك،  في  بما 
من  مجموعة  أي  في  والمصالح  اÃيداع،  إيصاالت  ا�داء،  رصد  أسهم  والممتازة، 
ا�وراق المالية أو مؤشر لها، وأية مصلحة تتعلق بأي شكل بقيمة أي ورقة ملكية؛ 

أوراق الدين بجميع أنواعها، سواء كانت مدرجة في البورصة (السوق المالية) أم 
ا�جل  طويلة  والسندات  ا�جل  قصيرة  السندات  حصر،  دون  فيها،  بما  ال، 
وأية  دين،  ورقة  بأي  المتعلقة  والكوبونات  التجارية  والورقة  اÃيداع  وشهادات 
آخر  إثبات  وأي  أو  مؤشرها،  أو  الدين  سندات  من  مجموعة  أية  في  مصلحة 

للمديونية، أو أية مصالح في أي مما ذكر؛ 

لها  ذلك  بخالف  أو  البورصة  في  مدرجة  كانت  سواء  المالية  ا�وراق  أنواع  جميع 
خصائص أوراق الدين والملكية معا أو تمنح مصلحة في أية مجموعة أو مؤشر 

�وراق الدين والملكية؛ 

جميع أنواع السلع، سواء كانت مدرجة في البورصة أم ال، أو أي مصلحة فيها، بما 
في ذلك، دون حصر، العقود اÉجلة، العقود المستقبلية والخيارات في العقود 
اÉجلة والمصالح المماثلة، وكذلك أية مصلحة في أية سلع، بما فيها، دون حصر، 
المعادن والعناصر المعدنية والنفط والغاز والكيماويات والمنتجات الزراعية أو 

ا�خشاب؛ 

أية  في  المصالح  حصر،  دون  ذلك،  في  بما  بها،  تتعلق  مصالح  وأية  عملة  أية 
مجموعة أو مؤشر عمالت وأي عقد آخر يتعلق بهذه العمالت؛ 

المصالح التعاقدية من أي نوع كان أو أي حق مشاركة أو مصلحة أخرى فيها، بما 
في ذلك، دون حصر، الضمانات المتعلقة بأي استثمارات مذكورة في هذه االتفاقية، 
الوقفية،  الصناديق  ا�رباح،  تقاسم  واتفاقيات  االشتراك،  حقوق  اÃيجار،  عقود 
التصويت والمصالح  صناديق الضمان، عقود االستثمار، شهادات الضمان مع حق 
والغاز،  النفط  مجال  في  جماعي  استثمار  وبرامج  وحدات  في  المشاع  الجزئية 
والمصالح في أصول عقارية أو أصول تخص الموظفين أو أصول ملموسة أو غير 
ملموسة أو أية أصول استثمارية أخرى، وغير ذلك من الحقوق التعاقدية المماثلة؛ 

منتجات التأمين من أي نوع كان، بما فيها، دون حصر، عقود التأمين والمعاشات 
والدخل المختلط ومنتجات التأمين وأية منتجات مالية تقدمها شركات التأمين 

أو أية مصلحة في أي من ذلك؛ 

مشتقات أي ورقة ملكية أو ورقة دين أو ورقة مالية أخرى، أو عملة، سلعة، منتج 
تأمين، أو مصلحة تعاقدية أخرى، أو تتعلق بأي مما ذكر، أو مشتق أي مجموعة 
أو مؤشر يضم استثمارات أخرى، بأي شكل كان، سواء كانت مدرجة في بورصة 
أم ال، بما في ذلك، دون حصر، أي خيار شراء أو بيع أو مزدوج، أو مبادلة (سواب)، 
أو  االستثمارات  أي من هذه  في  أخرى  أية مصلحة  أو  آجل  عقد  اكتتاب،  أو حق 
يخول شخصا  آخر  استثمار  بأي  يتعلق  أي حق  أو  بأي جزء منها،  أو  بها  تتعلق 

شراء أو بيع هذا االستثمار أو تغيير مصلحة فيه؛ 

المنتجات المصرفية واالستثمارية اÃسالمية؛

بكلمة  عام  بشكل  إليه  يشار  أو  يعرف  أصل  أو  مستند  أو  أداة  أو  مصلحة  أي 
«استثمار»؛ و

برامج االستثمار الجماعي العامة والخاصة، وخطط االستثمار البديلة بما في ذلك 
صناديق التحوط واالستثمارات في ا�سهم الخاصة.

والرسوم  والطلبات  والمطلوبات  وا�ضرار  والخسائر  المصروفات  تعني  «الخسائر» 
تكاليف  أي  ذلك  (بما في  كانت طبيعتها  أيا  أو  نوع  أي  من   والمطالبات  واÃجراءات 
قانونية معقولة أو تكاليف معقولة أخرى) والمصروفات المتعلقة بالتحقيق أو الدفاع 

عن مثل هذه المطالبات أو الرسوم أو المطالبات.

«مستندات العرض» لها المعنى الوارد في هذا الشرط في المادة 3.

واالستثمارات  النقــد  كل  إجمالــي  ويعنــي  االستثماريـــة»  المحفظـــة  «حســاب 
من  �ي  المالية  سيكو  تأدية  خالل  العميل  قبل  من  المالية  سيكو  لعناية  الموكلة 
في  التصرف  عن  ناتجة  استثمارات  أو  نقد  أي  ذلك  في  بما  أدناه،  الواردة  خدماتها 

االستثمارات.
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“Portfolio Account” means the segregated Client account(s) to be 
maintained by SICO Capital pursuant to Clause 6 hereof for the 
purpose of management & administration of the Portfolio.

“Services” include without limitation, non-discretionary Securities 
trading, non-discretion investment management, the giving of 
financial investment advice, brokerage services, custody services and 
such other services as the SICO Capital may be permitted to provide 
under applicable law. 

SICO Capital is authorised and regulated by the Capital Markets Authori-
ty to conduct securities business in the Kingdom of Saudi Arabia. SICO 
Capital principal place of business in the Kingdom of Saudi Arabia is at 
P. O. Box 64666, Riyadh 11546.

These Terms of Business constitute a legally binding document which 
will govern the basis on which SICO Capital will provide the services 
specified in Clause 2 below to the Client. These Terms of Business apply 
to each transaction that is entered into between SICO Capital and the 
Client.

These Terms of Business supersede any prior agreement between SICO 
Capital and the Client.  The Client confirms that it acts as principal and not 
as agent or otherwise on behalf of someone else in its dealings with SICO 
Capital. The Client's investment objectives are as stated in the Customer 
Information Form.

For the purpose of the Authorised Persons Regulations, SICO Capital will 
classify and treat the Client as a Customer, Execution Only Customer, or a 
Counterparty.

You, the Client, have been classified as a:

Customer 

Execution only Customer

Counterparty

These Terms of Business will take effect once an executed copy is 
provided to the Client. 

The Terms of Business will be subject to the Capital Markets Law, & the 
rules made thereunder, including the Authorised Persons Regulations, & 
other applicable rules and regulations that may be in force from time to 
time. If there is any conflict between these Terms of Business & any 
applicable laws & regulations, the latter shall prevail.

Non-Discretionary Securities Services

Services. The services  to be offered by SICO Capital pursuant to this 
Agreement (the Services), subject always to the Client's classifica-
tion & the terms and conditions hereof, shall be as follows:

Administration: to open & administer a Portfolio Account for the 
Client;

Execution: to effect transactions in Investments for the account 
of the Client, in accordance with the Instructions, either directly 
or through one or more clearing banks, brokers, trust companies, 
member firms of any securities exchanges or financial 
institutions chosen by SICO Capital;

Advising: to provide advice to the Client on the merits of dealing 
in particular securities; and

Custody: providing safe custody for Investments and/or 
arranging safe custody with third parties. 

If the Client is classified as an Execution-Only Customer, SICO 
Capital will only deal as the Client's Agent in accordance with the 
instructions that it receives from the Client and SICO Capital will 
not provide any advice to the Client.

Non-discretionary nature. Except in specific circumstances 
expressly provided elsewhere in these Terms of Business, all transac-
tions to be executed by SICO Capital on behalf of the Client under 
these Terms of Business shall be non-discretionary; that is, the 
Client shall make all decisions with respect to the acquisition or 
disposition of Investments, and shall instruct SICO Capital accord-
ingly, and SICO Capital will not effect any transaction without an 
Instruction.

Advice and recommendations not mandatory. SICO Capital may 
from time to time inform the Client of investment opportunities and 
may distribute investment research material to the Client. Any such 
information or materials provided to the Client will not constitute the 
provision of advice to the Client. The provision of such information or 
materials will not constitute the provision of Services to the Client 

الذي  المنفصـل  العميل  حساب/حسابات  ويعني  االستثمارية»  المحفظة  «حساب 
تتـم المحافظــة عليه من قبل سيكو المالية وفـقا للمــادة 6 من هذه الشــروط بغرض 

إدارة المحفظة.
«الخدمات» تشمل على سبيل المثال ال الحصر، تداول ا�وراق المالية غير التقديرية 
وخدمات  االستثمار  عن  المالية  االستشارة  وتقديم  التقديري  غير  االستثمار  وإدارة 
بها  القيام  المالية  لسيكو  المسموح  ا�خرى  والخدمات  العهدة  وخدمات  الوساطة 

بموجب القوانين المعمول بها.

بأعمــال  للقيــام  الماليـــة  الســـوق  للوائـــح هيئـــة  الماليـــــة مرخصـــة وتعمـــل وفـقا  وسيكو 
المملكـــة  في  الماليـــة  سيكو  ومقر  السعــودية.  العربيـــة  المملكة  في  الماليــة  ا�وراق 

العربيــــة ص ب 64666 الرياض 11546.

الذي  الحاكم  ا�ساس  وتكون  ملزمة  قانونية  وثيقة  هذه  ا�عمال  أحكام  هذه  وتشكل 
للعميل. وتنطبق  أدناه على أساسه   2 المادة  الواردة في  الخدمات  المالية  ستقدم سيكو 

شروط ا�عمال هذه على كل معاملة مبرمة بين سيكو المالية والعميل. 

ويقــر العميــل على أنــه يتصــرف على أســاس أنه موكــل وليـس على أسـاس أنه وكيــل وإال 
على أســــاس أنه ينــــوب عن شخـــص آخـــر في تعامالتـــه مع سيكو الماليـة. وأهداف استثمار 
المرخــص  ا�شـخـــاص  لوائــــــح  ولغـــرض  العميـــــل.  معلومــــات  نمــــوذج  في  واردة  العميـــــل 

لهـــم، 

تنفيذ  وعميل  عميل،  أنه  أساس  على  العميل  ومعاملة  بتصنيف  المالية  سيكو  ستقوم 
فقط أو طرف نظير. 

أنت العميل، تم تصنيفك على أساس أنك:

عميل 

عميل تنفيذ فقط 

طرف نظير

تسـري أحكـام وشـروط ا�عمــال هــذه عندمــا يتــم تسليــم نسخــة محــررة للعميـــل.

وستكون شروط ا�عمال خاضعة لقوانين هيئة السوق المالية واللوائح الواردة أدناه، بما في 
ذلك لوائح ا�شخاص المفوضين والقوانين المطبقة ا�خرى واللوائح والتي من الممكن أن 
قوانين  وأي  ا�عمال هذه  بين شروط  تنازع  أي  كان هناك  وإذا  Éخر.  تكون سارية من وقت 

سارية أخرى ولوائح، فسيكون ا�خير منها هو المعتمد.

خدمات ا�وراق المالية غير التقديرية: 

االتفاقية  هذه  على  بناًء  المالية  سيكو  قبل  من  ستقدم  التي  الخدمات  الخدمات: 
(الخدمات) وفقا لتصنيف العميل دائما وا�حكام والشروط الواردة هنا يجب أن تكون 

على النحو التالي: 

اÃدارة: فتح وإدارة حساب محفظة مالية للعميل،

التنفيذ: تنفيذ معامالت في االستثمار لحساب العميل وفقا للتعليمات سواء 
كان ذلك بشكل مباشر أو من خالل بنك مقاصة واحد أو أكثر أو الوسطاء أو 
شركات إدارة ا�موال أو الشركات ا�عضاء في أي سوق أوراق مالية أو مؤسسات 

مالية تختارها سيكو الماليـة.

االستشارة: تقديم االستشارة للعميل عن فوائد االستثمار للتعامل بوجه خاص 
في ا�وراق المالية 

الحفظ: بتوفير حفظ آمن لالستثمارات أو ترتيب حفظ آمن من أطراف أخرى.

إذا كان العميل مصنفا على أساس أنه عميل تنفيذ فقط، فستتعامل سيكو 
المالية فقط معه على أساس أنه وكيل العميل وفقا للتعليمات التي تستلمها 

من العميل ولن تقدم سيكو المالية أي استشارة للعميل.

الطبيعة غير التقديرية: فيما عدا الظروف المحددة المنصوص عليها صراحة في أي 
مكان في شروط ا�عمال هذه، يجب أن تكون كل المعامالت المنفذة من قبل سيكو 
العميل بموجب شروط ا�عمال هذه غير تقديرية، ويعني ذلك أن  نيابة عن  المالية 
يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة باالستحواذ أو التصرف في االستثمارات وعليه أن 
المالية من دون صدور تعليمات  تنفذ سيكو  لذلك، ولن  المالية وفقا  يوجه سيكو 

منه. 

االستشارة والتوصيات غير إلزامية: يمكن أن تخطر سيكو المالية العميل من وقت 
Éخر بالفرص االستثمارية ويمكن أن توزع مادة بحث استثماري للعميل، وأي معلومات 
من هذا النوع لن تشكل توفير االستشارة للعميل. كما أن تقديم هذه المعلومات 
والمـواد لن يشكـل تقديما للخدمـات للعميل بموجب شروط ا�عـمال هذه. ويجـب أال 
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under these Terms of Business. The Client should not rely on any such 
information or materials provided to the Client and the Client should 
seek its own advice and guidance on any investment opportunities or 
recommendations made to the Client.  Further information relating to 
Investment Information & Advice is provided in Clause 10 below.  The 
Client is entirely free to follow or disregard, either in whole or in part, 
any information, advice, evaluation or recommendation provided by 
SICO Capital, either directly or in the form of publications 

Execution does not imply approval. Execution by SICO Capital of 
transactions pursuant to any Instruction does not imply SICO Capital, 
approval or endorsement of such transactions or such Instruction.

Instructions

General requirement for Instruction. If the Client wishes SICO 
Capital to purchase, sell or otherwise deal with any Investment, the 
Client shall issue an Instruction to SICO Capital . Subject to the terms 
of these Terms of Business, SICO Capital shall purchase, sell or 
otherwise deal with Investments only in accordance with such 
Instructions.  SICO Capital is not obliged to accept or act on Instruc-
tions which have not been validly given by the Client. Where it 
declines to accept or act on an Instruction SICO Capital will promptly 
inform the Client.  SICO Capital shall not be required to provide any 
explanation of its decision to the Client. 

Instruction confers authorization. By giving an Instruction, the 
Client unconditionally and irrevocably appoints SICO Capital as its 
financial attorney, with full power of delegation and substitution, to 
deal with any brokers, custodian, counterparties or others, to 
execute and deliver any documents, and to take any other action 
which may be deemed necessary or appropriate by SICO Capital, in 
order to give effect to transactions undertaken pursuant to such 
Instruction.

Medium of Instruction. Instructions are required to be sent by the 
Client to SICO Capital in writing, either by mail, by courier or hand 
delivery or by fax or E-mail, or orally in person or by telephone. 
Written Instructions shall be signed or electronically authenticated 
and addressed and shown for notice to SICO Capital in Clause 21 
(Communications) below and shall be effective only upon receipt by 
SICO Capital . 

Authorized persons. The Client shall notify SICO Capital in writing 
from time to time of the identity of the persons authorized to give 
written and/or oral Instructions on the Client’s behalf. If the Client 
comprises more than one individual person, each of such persons 
shall be entitled to give Instructions individually unless they jointly 
agree otherwise. Likewise, they may jointly designate one or more 
other persons to give written and/are oral Instructions on their 
behalf. 

Oral Instructions will be taped. SICO Capital will record all telephone 
communications in relation to securities business with the Client, 
and the Client expressly agrees that such recordings may be used in 
any dispute resolution proceedings, as proof of the contents of such 
instructions. 

Cancellation of Instructions. Instructions may be cancelled or 
amended in the same manner as they may be given. Cancellation 
and amendment of Instructions shall be subject to timely receipt by 
SICO Capital and shall be limited to the unexecuted portion of any 
prior Instruction. 

Liability for Instructions. SICO Capital will be entitled to rely on 
instructions in whatever form, which purport to have been given by 
the Client and which SICO Capital reasonably accepts in good faith 
to have been given by the Client. SICO Capital will not be obliged to 
confirm the authenticity of such instructions and shall not be liable 
to the Client in respect of any loss or damage incurred as a result of 
the implementing of the Instruction. Without prejudice to the more 
general provisions of Clause 16 (Limitation of SICO Capital Liability), 
SICO Capital shall not be liable to the Client for any losses or other 
liabilities arising from:

unauthorized use or forging of the Client’s or an authorized 
representative’s signature (including a facsimile signature (provid-
ed that in such event that SICO Capital will have undertaken all 
necessary or reasonable or required measures to ensure the 
authenticity of the Client);

any error or ambiguity in any Instruction received by SICO 
Capital; or

action by SICO Capital on the basis of oral or fax Instructions 
believed to be given by any person whom SICO Capital believed 
to be the Client or an authorized representative (provided that 
in such event that SICO Capital will have undertaken all 
necessary or reasonable or required measures to ensure the 
authenticity of the Client). 

أن  وعليه  للعميل،  المقدمة  المواد  أو  المعلومات  أي من هذه  العميل على  يعتمد 
يبحث عن استشارته وتوجيهه الخاص عن أي فرص استثمار أو توصيات تمت من قبل 
العميل. ويتوفر المزيد من المعلومات التي تتعلق بمعلومات االستثمار واالستشارة 
المقدمة منصوص عليها في المادة 10 أدناه. ويتمتع العميل بمطلق الحرية في اتباع 
أو كليا،مقدمــة من  أو توصيـة، جزئيا  تقييم  أو  أو استشارة  أي معلومات  أو تجاهل 

سيكو الماليــة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو في شكل نشرات.

ال يعني التنفيذ الموافقة: تنفيذ المعامالت من قبل سيكو المالية وفقا �ي تعليمات 
ال يعني ضمنا موافقة سيكو المالية أو تظهير مثل هذه المعامالت أو التعليمات.

التعليمات

 المتطلبات العامة للتعليمات: إذا كان العميل يرغب في أن تقوم سيكو المالية 
في أن تشتري أو تبيع أو من ناحية أخرى التعامل مع أي استثمار، فعلى العميل أن 
سيكو  على  هذه،   ا�عمال  شروط  �حكام  وفقا   . المالية  لسيكو  تعليمات  يصدر 
المالية شراء أو بيع أو من ناحية أخرى أن تتعامل في االستثمارات فقط وفقا لمثل 
التعليمات  بمقتضى  العمل  أو  بقبول  ملزمة  غير  المالية  وسيكو  التعليمات.  هذه 
العمل  أو  قبول  ترفض  وعندما  العميل.  قبل  من  قانونية  بصورة  تسلم  لم  التي 
بمقتضى تعليمات معينة لن تخطر سيكو المالية فورا العميل بذلك. ويجب أال يكون 

مطلوبا من سيكو المالية أن توفر أي توضيحات عن قراراتها للعميل.

التعليمات تمنح التفويض: بإعطاء المعلومات يعين العميل بصورة غير مشروطة 
للتفويض  المالي، بصالحيات كاملة  أنها وكيله  المالية على  تراجع عنها سيكو  وال 
واÃحالل، في التعامل مع الوسطاء والوصي والنظراء أو غيرهم، لتحرير وتسليم أي 
مستند وفي اتخاذ أي إجراء آخر يمكن أن يعتبر ضروريا أو مناسبا من قبل سيكو 

المالية ، بهدف لنفاذ المعامالت التي تم القيام بها وفقا لمثل هذا التوجيه.

طريقة إيصال التعليمات: يجب إرسال المعلومات من قبل العميل لسيكو المالية  
خطيا، إما عن طريق البريد أو البريد السريع أو التسليم باليد أو بالفاكس أو البريد 
تكون  أن  ويجب  الهاتف.  خالل  من  أو  شخصيا  بالحضور  شفاهة  أو  اÃلكتروني 
التعليمات المكتوبة موقعة أو مصدقة الكترونيا ومعنونة ومبنية لßخطار لسيكو 
المالية في المادة 21(اÃتصاالت) أدناه، ويجب أن تكون نافذة فقط عند استالمها من 

قبل سيكو المالية .

Éخر  وقت  من  كتابة  المالية  سيكو  يخطر  أن  العميل  على  المفوضون:  ا�شخاص 
العميل.  نيابة عن  أو شفهية  تعليمات خطية  بإعطاء  المفوضين  ا�شخاص  بهوية 
هؤالء  من  واحد  كل  يكون  أن  فيجب  واحد،  شخص  من  أكثر  العميل  كان  وإذا 
جماعيا.  ذلك  خالف  على  يتفقوا  لم  ما  بمفرده،  تعليمات  بإعطاء  مفوضا  ا�شخاص 
وبنفس القدر، من الممكن أن يفوضوا مجتمعين شخصا آخر  أو أشخاصا أكثر آخرين 

بأن يعطوا تعليمات مكتوبة أو شفهية نيابة عنه.

االتصاالت  كل  بتسجيل  المالية  سيكو  ستقوم  الشفهية:  التعليمات  تسجيل 
الهاتفية المتعلقة بنشاط ا�وراق المالية مع العميل ويوافق العميل صراحة أن مثل 
إجراءات حل منازعة، كدليل لمحتويات  أي  أن تستخدم في  التسجيالت يمكن  هذه 

هذه التعليمات. 
إبطال التعليمات: يمكن إلغاء أو تعديل التعليمات بنفس الطريق التي يمكن أن 
تعطى بها. ويجب أن يكون إلغاء أو تعديل التعليمات خاضعا لالستالم في الوقت 
المناسب من قبل سيكو المالية ويجب أن يكون قاصرا على الجزء غير المنفذ من أي 

تعليمات سابقة.

المسئولية عن التعليمات: من حق سيكو المالية أن تعتمد على التعليمات في أي 
شكل كانت، والتي تفيد أنها سلمت من قبل العميل، والتي تقبلها سيكو المالية 
بصورة معقولة وبنية حسنة على أنها سلمت من قبل العميل. ولن تكون سيكو 
المالية ملزمة أن تثبت صحة مثل هذه التعليمات، كما ال يجب أن تكون مسؤولة أمام  
القرارات.  لتطبيق  نتيجة  قبل  متكبدة من  أو ضرر  بأي خسارة  يتعلق  فيما  العميل 
ومن دون اÃخالل با�حكام العامة من المادة 16 (حدود مسؤولية سيكو المالية ) يجب 

أال تكون سيكو المالية مسؤولة أمام العميل عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن:

االستخدام غير المرخص أو تزوير العميل أو توقيع منـدوب غير مفوض (بما في 
ذلك التوقيع بالفاكس) (بشرط أن تكون سيكو المالية في مثل هذه الحالة قد 
اتخذت كل اÃجراءات الضرورية أو المعقولة أو المطلوبة لضمان التأكد من هوية 

العميل) 

أي خطأ أو غموض في أي تعليمات تم استالمها من قبل سيكو المالية ، 

مرسلة  أو  شفهية  تعليمات  أساس  على  المالية  سيكو  قبل  من  تصرف 
أنه  المالية  سيكو  اعتقدت  شخص  أي  قبل  من  سلمت  أنها  يعتقد  بالفاكس 
أن  يجب  الحالة  أنه في مثل هذه  (بشرط  قبله  أو مندوب مفوض من  العميل 
تكون قد اتخذت كل اÃجراءات الضرورية أو المعقولة أو المطلوبة لضمان التأكد 

من هوية العميل). 
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The Client acknowledges and agrees that whilst officers of the SICO 
Capital may bring potential investment opportunities to the 
attention of the Client through window displays, circulars or notices 
or through handouts of copies of prospectuses, fact sheets, private 
placement memoranda and similar documents (“Offer Documents”) 
relative to potential investments, the SICO Capital does not provide 
investment advice on the merits of a particular investment or its 
suitability as an investment vis-à-vis the Client.

Execution and Settlement of Transaction

Best efforts. SICO Capital is required to provide its clients with best 
execution and to execute client orders as soon as practicable in the 
circumstances.  Without prejudice to this obligation SICO Capital 
shall use its best efforts to effect transactions for the account of the 
Client in accordance with the Client’s Instructions but shall not bear 
any liability for any loss or expense incurred by the Client resulting 
from delay in effecting any transaction, including any change in 
market conditions before a particular transaction could be effected, 
unless such delay is attributable to negligence or willful misconduct 
on the part of SICO Capital .

SICO Capital will act in all cases in good faith and in the interests of 
the Client.

Exchange Rules and Regulations. All transactions undertaken on 
behalf of the Client are subject to the constitution, rules, 
regulations, bylaws, interpretations, customs and usages of the 
exchange or market and its clearing house, if any, where the transac-
tions are executed, and may also be subject to other laws and 
regulations of the corresponding countries. 

Trading days. The Client understands that Instructions may be 
carried out only on such days and at such times when SICO Capital 
and the relevant markets are open for business.

Account authorization. The Client authorizes SICO Capital to pay 
automatically, from the Portfolio Account, for all transactions 
incurred by or for the account of the Client, including amounts owed 
by the Client for the purchase of Investments, account fees, fees for 
money transfers, and customary transactional and brokerage fees, as 
well as any amounts the Client may owe as a result of margin calls 
and/or loans.

Foreign exchange transactions. The Client authorizes SICO Capital to 
conduct any foreign exchange transactions (at such rates of 
exchange as may prevail from time to time) that SICO Capital deems 
reasonable or necessary to carry out Instructions or to protect SICO 
Capital rights under these Terms of Business, and the Client agrees 
to assume all risks associated with foreign exchange and currency 
conversion. Unless the Client requests otherwise in writing, all 
foreign exchange transactions will presumptively be executed using 
the Client’s U.S. dollar funds whenever available.

The Client will be made aware of all risks, ancillary costs and 
changes associated with any such transaction. 

Aggregation of orders. The Client's orders in relation to investments 
traded on the Saudi Stock Exchange will not be aggregated with 
orders of other clients or of SICO Capital. SICO Capital may combine 
the Client's orders with the orders of SICO Capital itself or of other 
persons in the case of orders for other Investments but only where 
such aggregation will not operate to its clients' disadvantage.  Aggre-
gation may operate to your advantage where this leads to lower 
transaction costs or the obtaining of a better price.  Aggregation 
may delay execution or settlement.  All client orders that are 
aggregated will receive the average price of execution for all orders 
that are executed.  The Client agrees to the aggregation of its 
orders on this basis.  SICO Capital maintains a written policy setting 
out its method of aggregating trades to client and principal orders.  
SICO Capital shall ensure among its books, registers, data and 
documents, a clear segregation among the accounts of all its 
Clients and among such accounts and any accounts of SICO Capital 
or other persons.

Partial execution. If SICO Capital is unable to fully execute an Instruc-
tion and only partially executes the Instruction, the Client shall 
nevertheless be bound with respect to the part actually executed, 
unless the relevant Instruction expressly provides to the contrary. 
Where the Client's order is aggregated and the aggregated order is 
only partially filled, the Client will be allocated an entitlement on a 
pro rata basis. 

“Stop-loss” may be ineffective. The Client, in an Instruction, may 
limit the price for which an Investment may be purchased or sold. 
The Client acknowledges, however, that placing contingent orders, 
such as a “stop-loss” order, will not necessarily limit the Client’s 
losses to the intended amounts in the event that market conditions 
make it impossible to execute such orders.  

فرص  المالية  سيكو  مسئولو  يجلب  أن  يمكن  بينما  أنه  على  ويوافق  العميل  يقر 
من  أو  اÃشعارات  أو  والتعاميم  العروض  خالل  من  العميل  لعناية  محتملة  استثمار 
الخاصة  اÃيداع  الحقائق ومذكرات  االكتتاب ونشرة  لنسخ من نشرات  النشرات  خالل 
وال  المحتملة،  باالستثمارات  المتعلقة  العرض»)  («مستندات  المماثلة  والمستندات 
على  مالءمته  أو  معين  استثمار  مزايا  عن  استثمارية  استشارة  المالية  سيكو  توفر 

أساس أنه استثمار فيما يتعلق بالعميل. 

تنفيذ وتسوية المعاملة: 

أفضل الجهود: يتعين على سيكو المالية أن توفر لعميلها أحسن تنفيذ، وبتنفيذ 
أوامر العميل بأسرع ما يمكن من الناحيــة العمليــة في الظــروف. ومن دون أي التزام 
يجب أن تبذل سيكو المالية أفضـل مساعيها للقـيام بالمعامــالت لحسـاب العميـل 
أو  خسارة  أي  عن  مسؤولية  أي  تتحمل  أن  دون  من  ولكن  العميل  لتعليمـات  وفـقا 
مصروفات متكبدة من قبل العميل ناتجة عن تأخير في تنفيذ المعاملة، بما في ذلك 
أي تغيير في أحوال السوق قبل تنفيذ معاملة معينة، ما لم يكن مثل هذا التأخير 

بسبب اÃهمال أو سوء التصرف المقصود من قبل سيكو المالية .

لمصلحــــة  الحسنــة  بــالنيـــة  الحـــاالت  جميـــع  فــي  المـــاليــــة  سيكو  ستتصـــرف 
العميــــل.

العميل  عن  نيابة  بها  القيام  يتم  التي  المعامالت  كل  واللوائح:  البورصة  قوانين 
والعادات  والتفسيرات  الداخلية  والقوانين  واللوائح  والقواعد  للدستور  خاضعة 
واالستخدامات في البورصة أو السوق، ودار المقاصة التابعة لها،إن وجدت،عندما تنفذ 

التعليمات، يمكن أن تكون خاضعة لقوانين ولوائح أخرى للبلد المماثل.

يفهم العميل أن التعليمات يمكن أن تنفذ فقط في ا�يام وا�وقات  أيام التداول: 
التي تكون سيكو المالية وا�سواق ذات الصلة مفتوحة لمزاولة نشاطها. 

تفويض الحساب: يفوض العميل سيكو المالية بالدفع اÉلي، من حساب المحفظة 
ذلك  في  بما  العميل،  حساب  لصالح  أو  من  المتكبدة  المعامالت  كل  عن  المالية، 
ورسـوم  الحـسـاب  ورســوم  االستثمارات  لشراء  العميل  قبل  من  المطلوبة  ا�موال 
إلى أي مبالــغ يكون  الوساطــة، إضافــة  العاديــة ورســوم  الـمال والمعامــالت  تحويـــل 

مطلوبــا من العميـل نتيجة هامش المطالبــات أو القــروض.

صفقات النقد ا�جنبي:  يفوض العميل سيكو المالية في القيام بأي صفقات نقد 
المالية  الذي يكون سائدا من وقت Éخر) تراه سيكو  أجنبي (بمعدالت سعر الصرف 
معقوال أو ضروريا لتنفيذ التعليمات أو لحماية حقوق سيكو المالية بموجب شروط 
ا�جنبي  بالنقد  المرتبطة  المخاطر  كل  تحمل  على  العميل  ويوافق  هذه،  ا�عمال 
وتحويل العمالت. وما لم يطلب العميل خالف ذلك كتابة، سيتم تنفيذ كل معامالت 
النقد ا�جنبي افتراضيا باستخدام أموال العميل بالدوالر ا�مريكي متى ما كان ذلك 

متوفرا.

والتغييرات  الثانوية  والتكاليف  المخاطر  بجميع  العميل على وعي  أن يكون  يمكن 
المرتبطة بمثل هذه المعاملة. 

تجميع الطلبات: طلبات العميل المتعلقة باالستثمارات المتداولة في سوق ا�سهم 
المالية.  سيكو  طلبات  أو  اÉخرين  العمالء  طلبات  مع  تجميعها  يتم  لن  السعودية 
ويمكن أن تضـــم سيكـو الماليـة طلبـــات العميــل مع طلبات سيكو المالية نفسها 
أو أشخاص آخرين في حال الطلبات التي تكون الستثمارات أخرى، ولكن فقط في حال 
يكون  أن  الممكن  ومن  عميلها.  منفعة  عدم  على  يعمل  لن  التجميع  هذا  كون 
التجميع لمصلحة العميل حين يقود ذلك إلى صفقة بتكاليف أقل أو في الحصول 
على سعر أفضل. كما أن التجميع من الممكن أن يؤخر التنفيذ أو التسوية. وستنال 
التي تم تنفيذها.  لتنفيذ كل ا�سعار  المجمعة متوسط سعر  العميل  كل طلبات 
المالية  سيكو  وتحتفظ  ا�ساس.  هذا  على  طلباته  تجميع  على  العميل  ويوافق 
بوثيقة مكتوبة تبين فيها طريقتها لتجميع التداوالت للعميل والطلبات الرئيسية. 
ويجب أن تضمن سيكو المالية في دفاترها وسجالتها وبياناتها ومستنداتها، فصال 
واضحا بين الحسابات لكل عمالئها وبين مثل هذه الحسابات وأي حسابات لسيكو 

المالية  أو أشخاص آخرين.

لتوجيه،  الكامل  التنفيذ  على  قادرة  المالية  سيكو  تكن  لم  إذا  الجزئي:  التنفيذ 
وقامت بتنفيذ جزئي للتوجيه، إال أن على العميل على الرغم من ذلك أن يكون ملزما 
فيما يتعلق بالجزئية المنفذة، ما لم ينص التوجيه المعني صراحة على عكس ذلك. 
وعندما يكون أمر العميل مجمعا وا�مر المجمع معبأ جزئيا فقط، فسيتم تخصيص 

استحقاق مالي على أساس تناسبي.

«إيقاف الخسارة» من الممكن أن يكون غير فعال: يمكن أن يقيد العميل، في أحد 
التعليمات، سعر أحد االستثمارات التي يمكن أن تشترى أو تباع، ولكن يقر العميل 
على وضع طلبات طارئة، مثل أمر «إيقاف الخسارة» لن يقيد بالضرورة خسائر العمــيل 
للمبالــغ المقصــودة في حــال جعلــت أحوال السوق من المستحيل تنفيذ مثل هذه 

الطلبــات. 

4. .4
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Sufficient cash balance. Unless SICO Capital expressly agrees 
otherwise, SICO Capital shall not execute any Instruction unless 
there is a sufficient cash balance in the Portfolio Account on the day 
the transaction is to be effected, provided that SICO Capital shall 
promptly inform the Client in the event that any Instruction cannot 
be executed for such reason.

Right to require security. Absent express agreement to the contrary, 
SICO Capital shall not acquire on behalf of the Client any Investment 
which is partly paid or in respect of which any liability has arisen or 
may arise, unless the Client first deposits in favor of SICO Capital 
such amount of cash as SICO Capital, in its sole discretion, considers 
adequate to provide for paying up the Investment in full or for 
meeting such liability.

Right to refuse Instructions. SICO Capital may refuse to execute an 
Instruction if it concludes (in its sole discretion) that the transaction 
is, or may be considered to be, not in compliance with any applica-
ble law, rule or regulation, provided that SICO Capital shall promptly 
inform the Client in the event that any Instruction is refused for this 
reason. 

The Client agrees that it will act in accordance with all applicable 
laws and regulations in its conduct relating to the Services provided 
under these Terms of Business and will observe the standard of 
conduct reasonably expected of someone in the Client's position in 
the market. The Client agrees in particular that it will not use the 
Services provided for the purpose of furthering any conduct amount-
ing to market abuse or insider trading contrary to the Capital Markets 
Law or other applicable laws.

Settlement obligation. All Instructions will be given by the Client 
and executed by SICO Capital with the understanding that an 
actual purchase or sale is intended and that it is the Client’s 
intention and obligation in every case to deliver property or 
documents of title to cover any and all sales and in the case of 
purchases to receive and pay for property or documents of title, 
and that the Client will do so upon SICO Capital demand. If SICO 
Capital makes a short sale of any Investment at the Client’s 
direction or if the Client fails to deliver to SICO Capital any 
Investment or documents of title representing any Investment 
which SICO Capital sold pursuant to the Client’s Instruction, SICO 
Capital is authorized to borrow or acquire any property or 
documents of title and the Client agrees to be responsible for the 
cost or loss that SICO Capital may incur in so doing. No settlement 
of the Portfolio Account with the Client may occur without SICO 
Capital first receiving all Investments or documents of title for 
which the Portfolio Account is short and all Investments or 
documents of title in which the Portfolio Account is long being paid 
for in full, and the Investments or documents of title then 
delivered. The Client appoints SICO Capital to be the authorized 
agent to complete all such transactions and authorizes SICO Capital 
to make advances and expend such monies as may be required.

Margin Trading. Subject to the requirements of applicable law, SICO 
Capital may, in its discretion, offer margin trading facilities to the 
Client, in which case a separate written agreement will be executed 
between SICO Capital and the client. Prior to offering margin 
trading facilities to the Client SICO Capital will carry out an 
assessment of the Client's financial standing and the Client agrees 
to provide SICO Capital with the information required by SICO 
Capital to carry out this assessment.  Details of the maximum 
amount of any credit to be extended to the Client together with 
details of any charges will be notified to the Client in the separate 
margin trading agreement. SICO Capital shall have the right to 
determine, at its discretion, the margin requirements for the 
Portfolio and/or individual Investments therein. SICO Capital shall 
also have the right in accordance with its general policies regarding 
margin maintenance, to require additional collateral or the liquida-
tion of part or all of the Portfolio Account. SICO Capital will, on a 
best efforts basis, try to inform the Client of its intention to 
liquidate, but this shall not be considered a waiver of the right to 
liquidate without demand or notice. All amounts advanced and 
other balances due shall be charged a commission in accordance 
with SICO Capital established practices, at prevailing commission 
rates. Not with standing any margin maintenance requirements, 
SICO Capital shall have a lien and pledge over all cash and 
Investments in the Portfolio Account as security for repayment of 
amounts due in connection with margin facilities.

Outsourcing. SICO Capital reserves the right, in the context and 
circumstances authorized by the applicable legislation and 
regulations, to delegate to one or more external entities, the task of 
providing certain important services forming part of the Services 
under these Terms of Business.

المالية صراحة على خالف ذلك،  ما لم تكن توافق سيكو  الكافي:  النقدي  الرصيد 
يجب أال تنفذ سيكو المالية أي تعليمات ما لم يكن هناك رصيد نقدي كاف في حساب 
المحفظة االستثمارية في اليـوم الذي تكـون فيـــه المعاملـة ساريـة، بشــرط أن تخطــر 
أي تعليمات ال يمكـن تنفيـذها لسبب مثل  العميـــل في حال  فـــورا  الماليــة  سيكو 

هــذا.

أال تستحوذ  االتفاقية على خالف ذلك، يتعين  ما لم تنص  الحق في طلب الضمان: 
سيكو المالية نيابة عن العميل على أي استثمار يكون مدفوع جزئيا أو فيما يتعلق 
بإيداع مثل هذا  أوال  العميل  تنتج، ما لم يقم  أن  الممكن  أو من  بأي مطالبة نتجت 
المبلغ من النقد لصالح سيكو المالية، ووفقا لتقديرها الخاص، ويعتبره كافيا لتوفير 

سداد كامل لالستثمار أو للوفاء بمثل هذه المطالبة. 

أحد  تنفيذ  المالية  سيكو  ترفض  أن  الممكن  من  التعليمات:  رفض  في  الحق 
يمكن  أو  تتطابق،  ال  المعاملة  أن  الخاص)  لتقديرها  (وفقا  خلصت  أذا  التعليمات 
اعتبارها ال تتطابق مع أي قانون سار أو قاعدة أو الئحة، بشرط أن تخطر سيكو المالية 

في حال أن كان أي من التعليمات رفض لهذا السبب.

تصرفه  في  بها  المعمول  واللوائح  للقوانين  وفقا  العمل  على  العميل  ويوافق 
بمعيار  سيتقيد  وأنه  هذه  ا�عمال  شروط  بموجب  المقدمة  بالخدمات  المتعلق 
السلوك المتوقعة بصورة معقولة من شخص يكون في موقع العميل في السوق. 
الخدمات  استخدام  عدم  على  سبق  ما  إلى  إضافة  خاص  بوجه  العميل  يوافق  كما 
المقدمة لغرض تعزيز أي سلوك يرقى لسوء استغالل السوق، أو التداول عن طريق 
شخص مطلع على أسرار سوق ا�وراق المالية الذي يخالف قانون هيئة السوق المالية 

أو القوانين ا�خرى المعمول بها.

التزام التسوية: سيتم تسليم كل التعليمات من قبل العميل ويتم تنفيذها من 
قصد  وأن  منه  مقصـود  البيــع  أو  الفعلي  الشــراء  أن  بفهــم  الماليــة  سيكو  قبل 
العميل والتزامه في كل حالة هو تسليم الممتلكات أو مستندات الملكية لتغطية 
أي وكل المبيعات وفي حال المشتريات والدفع للممتلكات أو مستندات الملكية وأن 
الماليـة  المــاليـــة. وإذا قامــت سيكو  العميل سيقوم بذلك بناء على طلـب سيكــو 
ببيع محدود �ي استثمار بناء على توجيه العميل،أو إذا عجز العميل عن تسليم أي 
ببيعه  أي استثمار قامت  التي تمثل  الملكية  أو مستندات  المالية  استثمار لسيكو 
سيكو المالية وفقا لتعليمات العميل، فستكون سيكو المالية مفوضة الستالف أو 
االستحواذ على أي عقار أو مستندات ملكية ويوافق العميل على أن يكون مسؤوالً 

عن التكلفة أو الخسارة التي يمكن أن تتكبدها سيكو المالية في القيام بذلك. 

يمكن أال تحصل تسوية لحساب المحفظة االستثمارية مع العميل من دون استالم 
المحفظة  التي يكون حساب  الملكية  أو مستندات  المالية كل االستثمارات  سيكو 
حساب  يكون  التي  الملكية  ومستندات  االستثمارات  وكل  لها،  ناقصا  االستثمارية 
المحفظة االستثمارية قد سدد كامال مسبقا، واالستثمارات ومستندات الملكية التي 
المفوض  الوكيل  لتكون  المالية  سيكو  العميل  وتعين  الوقت.  ذلك  في  سلمت 
Ãكمال كل مثل هذه الصفقات، كما تفوض سيكو المالية في أن تقدم سلفيات وأن 

تصرف ا�موال حسبما تدعو الحاجة.

المعمول به، يمكن أن تعرض سيكو  القانون  وفقا لمتطلبات  التداول الهامشي: 
الحالة  للعميل، وفي هذه  تداول هامشي  الخاص،تسهيالت  لتقديرها  وفقا  المالية 
سيتم تحرير اتفاقية خطية منفصلة بين سيكو المالية والعميل. وستقوم سيكو 
المالية  سيكو  تزويد  على  العميل  ويوافق  للعميل،  المالي  المركز  بتقييم  المالية 
بالمعلومات المطلوبة من قبل سيكو المالية للقيام بهذا التقييم. وسيتم إخطار 
العميل بتفاصيل المبلغ ا�قصى �ي ائتمان يمنح للعميل مع تفاصيل أي رسوم في 
متطلبات  تحديد  المالية  سيكو  حق  من  يكون  أن  هامشي.ويجب  تداول  اتفاقية 
الهامش، وفقا لتقديرها الخاص، للمحفظة االستثمارية واالستثمارات الفردية. كما أنه 
يجب أن يكون من حق سيكو المالية وفقا لسياساتها العامة فيما يتعلق بالمحافظة 
المحفظة  أو كل حساب  أو تصفية بعض  إضافي  الهامش، وفي طلب ضمان  على 
االستثمارية. وستحاول سيكو المالية، بناء على بذل أفضل المساعي، إخطار العميل 
بنواياها في التصفية، ولكن يجب عدم اعتبار ذلك تنازال عن حق التصفية من دون 

طلب أو أخطار. 

وفقا  المستحقة  ا�خرى  وا�رصدة  المسلمة  المبالغ  كل  على  عمولة  فرض  وسيتم 
لتقاليد سيكو المالية المعمول بها، بمعدالت العمولة السائدة. وبصرف النظر عن 
متطلبات الحفاظ على الهامش، يجب أن يكون لسيكو  المالية امتياز ورهن على كل 
النقد واالستثمارات في حساب المحفظة االستثمارية كضمان Ãعادة السداد للمبالغ 

المستحقة المتعلقة بتسهيالت الهامش. 

المالية بالحق، في السياق والظروف  تحتفظ سيكو  إسناد المهام لطرف خارجي: 
المعمول بها في أن تفوض جهة خارجية  المسموح بها وفقا للتشريعات واللوائح 
الخدمات  التي تشكل جزء من  الهامة  الخدمات  أو أكثر مهمة تقديم بعض  واحدة 

بموجب شروط ا�عمال هذه.
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Complaints. In the event of a complaint about the Services under 
these Terms of Business, the Client should contact SICO Capital 
Compliance Manager at SICO Capital principal place of business or 
by the below contact details.

Telephone : +966 11 279 9823

Email          : compliance@sicocapital.com 

Action permitted without Instruction

Disposal of rights prior to expiry. Unless and until SICO Capital 
receives an Instruction to the contrary, SICO Capital shall be entitled 
(but shall not be obliged) to sell (provided that there shall be a 
relevant market therefore) all subscription and other rights issued 
with respect to the Investments held on behalf of the Client and 
with respect to which it has not received an Instruction within a 
reasonable time prior to the expiration of such rights.

Operation of the Portfolio Account

Accounting for cash and investments. All cash and Investments in 
the Portfolio shall be credited by SICO Capital to one or more 
Portfolio Account, which shall be created, & in the case of accounts 
holding Investments administered by third parties selected by SICO 
Capital, on behalf of and for the benefit of the Client. SICO Capital 
shall have full power and authority to operate the Portfolio Account 
in the performance of these Terms of Business.   

SICO Capital will treat money held by it on behalf of the Client in 
accordance with the CMA's Client Money Rules set out in Part 7 of 
the Authorised Persons Regulations.  The Client's money will be 
segregated and held in a client account separately from the assets 
of SICO Capital , except to the extent otherwise provided in these 
Terms of Business.  Client money will be held in a client account 
with a local bank. Client money may be held with an overseas bank 
but only if this is necessary for the settlement of a transaction in 
securities outside the Kingdom of Saudi Arabia or for the receipt of 
dividends or other income received outside the Kingdom of Saudi 
Arabia.  SICO Capital may pass the Client's money to exchanges, 
clearing houses, intermediate brokers or settlement agents within 
and outside the Kingdom of Saudi Arabia. The Client's money may 
cease to be treated as client money in such circumstances and the 
Client consents to this. The legal and regulatory regime applicable to 
banks and others holding client money outside the Kingdom of 
Saudi Arabia may be different to that which applies in the Kingdom 
of Saudi Arabia.

Money will not constitute client money for these purposes to the 
extent that it is immediately due and payable to SICO Capital for its 
own account.  SICO Capital will cease to treat as client money such 
amounts as it holds on the Client's behalf that are equivalent to any 
amounts that the Client owes to SICO Capital that are due and 
payable. The Client agree that SICO Capital may use money to 
satisfy the Client's obligations to SICO Capital.

No commission will be paid on client money held in the client 
account.

SICO Capital hereby informs and the Client confirms his or her 
understanding that Client Money maybe held with a bank that is 
part of SICO Capital’s own group.

Contingent Liabilities.  In relation to transactions undertaken for the 
Client where SICO Capital has a contingent liability to make margin 
payments, SICO Capital will require the Client to provide margin 
payments to it.  SICO Capital may request the Client to make such 
margin payments by written, electronic or oral communication.  The 
Client must provide the margin payment in cash unless SICO Capital 
agrees otherwise.  The Client must make the margin payment within 
the time period specified by SICO Capital .  The failure by the Client 
to provide a margin payment in accordance with the time period 
specified in a request made by SICO Capital may lead to SICO Capital 
closing out the relevant position and SICO Capital may in any event 
close out the position within two (2) days of the Client's failure to 
provide the requested margin payment.

Confirmation of transactions. SICO Capital shall send fax confirma-
tion, electronic confirmation or written confirmation by courier of all 
Investment transactions to the Client within three (3) days of 
execution. SICO Capital shall be entitled to assume that a trade 
confirmation is correct and approved by the Client if the Client 
makes no written objection within 24 hours of dispatch.

Notification of cash receipts. SICO Capital shall confirm in writing in 
a timely manner any money transfers into the Portfolio Account.

الشكاوى: في حال وجود شكوى عن الخدمــات بموجــب شــروط ا�عــمال هــذه، يتعيــن 
أن يتصــل العميــل بمديـــر المطابقـــة في سيكو الماليــة في مقــر سيكو الماليــة أو 

عبر االتصال على:

هاتف: 9823 279 11 966+

 compliance@sicocapital.com :لكترونيÃالبريد ا

التصرف المسموح به من دون تعليمات:

التصرف في الحقوق قبل انتهاء المدة: ما لم تستلم سيكو المالية تعليمات على 
خالف ذلك، ولحين حصول ذلك، يجب أن يكون من حق سيكو المالية (ولكنها يجب 
أال تكون ملزمة) أن تبيع (بشرط توفر سوق ذات صلة) كل االكتتاب والحقوق ا�خرى 
تستلم  لم  والتي  العميل  عن  نيابة  المملوكة  االستثمارات  يتعلق  فيما  الصادرة 

بشأنها توجيها خالل فترة زمنية معقولة قبل انتهاء مثل هذه الحقوق.

تشغيل حساب المحفظة االستثمارية: 

في  واالستثمارات  النقد  كل  تقييد  يجب  واالستثمارات:  النقد  عن  المسؤولية 
المحفظة االستثمارية من قبل سيكو الماليــة لحســاب محفظــة استثماريــة واحــدة أو 
تدار من قبل  استثمارات  بها  التي  الحسابات  تنشأ، وفي حال  أن  والتي يجب  أكـثر، 
يكون  أن  يجب  العميل،  ولمصلحة  عن  نيابة  المالية،  سيكو  تختارها  أخرى  أطراف 
التامة في تشغيل حساب المحفظة االستثمارية في أداء  المالية الصالحية  لسيكو 

شروط ا�عمال هذه.

للوائح  وفقا  العميل  نيابة عن  حيازتها  الموجود في  المال  المالية  ستعامل سيكو 
هيئة السوق المالية الخاصة بمال العميل الواردة في القسم 7 من لوائح الشخص 
المفوض. وسيتم فصل مال العميل ويوضع في حساب العميل بصورة منفصلة عن 
أصول سيكو المالية، فيما عدا الحاالت الواردة في شروط ا�حكام هذه. وسيتم وضع 
مال العميل في بنوك خارجية في حساب للعميل مع بنك محلى. ويمكن أن يكون 
مال العميل في حيـازة بنـك مصـرف أجنبي ولكـن فقـط إذا كــان ذلك ضروريا لتسويـة 
أو  أسهم  أرباح  أو الستالم  السعودية  العربية  المملكة  خارج  مالية  أوراق  صفقة في 
دخل آخر يتم استالمه خارج المملكة العربية السعودية. ويمكن أن تنقل مال العميل 
المملكة  وخارج  داخل  التسوية  وكالء  أو  والوسطاء  المقاصة  ودور  ا�جنبي  للنقد 
العربية السعودية.ويمكن أن يتوقف مال العميل عن كونه مال عميل يتم التعامل 
معه في حاالت كهذه، ويوافق العميل على ذلك. ويمكن أن يكون النظام القانوني 
خارج  العميل  مال  تحوز  التي  ا�خرى  والجهات  البنوك  في  به  المعمول  والتنظيمي 
العربية  المملكة  خارج  المطبقة  تلك  عن  مختلفة  السعودية  العربية  المملكة 

السعودية.

فورا  فيه  مستحقا  يكون  الذي  للحد  ا�غراض  لهذه  عميل  مال  المال  يشكل  لن 
عن  الماليـة  سيكو  وستتوقف  الخاص.  لحسابها  المالية  لسيكو  الدفع  ومستحق 
التعامل مع مال العميل وخاصة المبالغ التي تحوزها نيابة عن العميل تكون مساوية 
ويوافق  الدفع.  مستحقة  وتكون  المالية  لسيكو  العميل  من  مطلوبة  مبالغ  �ي 
العميل أن سيكو المالية من الممكن أن تستخدم المال لتلبية التزامات العميل تجاه 

سيكو المالية.

ال يتوجب دفع أي عمولة للعميل بشأن أموال العميل المودعة في حساب العميل. 

وتفهمه بشأن  تقبله  العميل على  وتأكيد  العميل  إبالغ  المالية على  تؤكد سيكو 
احتمال احتجاز أموال العميل مع بنك ضمن المجموعة المالكة لسيكو المالية.

عندما  للعميل  بها  القيام  تم  التي  بالصفقات  يتعلق  فيما  العرضية:   االلتزامات 
يكون لسيكو الماليــة التزام عرضي للقيام بدفعيات حدية، وستطلب سيكو المالية 
المالية من  العميل في أن يقوم بدفعيات حدية لها. ويمكن أن تطلب سيكو  من 
أو  الكترونية  أو  خطية  مراسالت  خالل  من  الحدية  الدفعيات  بهذه  القيام  العميل 
شفهية. ويجب أن يقوم العميل بدفع مبالغ حدية نقدا ما لم توافق سيكو المالية 
على خالف ذلك. وعلى العميل أن يسدد المبلغ الحدي خالل الفترة الزمنية المحددة 
الزمنية  للفترة  الحدي وفقا  الدفع  العميل عن توفير  المالية. وعجز  من قبل سيكو 
الواردة في طلب قدمته سيكو المالية يمكن أن يقود سيكو المالية أن تغلق الوضع 
المعني، ومن الممكن أن تغلق سيكو المالية الوضع خالل يومين من عجز العميل 

عن تقديم الدفع الحدي المطلوب.

تأكيد الصفقات: يجب أن ترسل سيكو المالية تأكيدا بالفاكس أو تأكيدا الكترونيا 
أو تأكيدا خطيا بالبريد السريع عن كل الصفقات االستثمارية للعميل خالل ثالثة(3) 
تأكيد  أن  يفترض  أن  المالية  سيكو  حق  من  يكون  أن  يجب  كما  التنفيذ.  من  أيام 
التجاري صحيح ومعتمد من قبل العميل إذا لم يقم العميل بكتابة اعتراض خطي 

خالل 24 ساعة من اÃخطار.

وقت  وفي  خطيـا  الماليــة  سيكو  تؤكد  أن  يجـب  النقديــة:  بالسنـــدات  ا¹خطــار 
مناسب أي تحويالت مالية في حساب المحفظة االستثمارية.

5. .5

6. .6
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Authorized deductions or withholding. SICO Capital shall be 
authorized to deduct or withhold from the Portfolio Account any 
sum on account of (a) which in SICO Capital view is required to be 
so deducted or withheld or (b) for which SICO Capital is in its view 
liable or accountable by the law or practice of any relevant revenue 
authority of any jurisdiction. 

Periodic reporting. SICO Capital shall prepare in accordance with its 
normal practice and submit to the Client every three months a 
valuation report detailing the securities and securities-related cash 
balances contained in the Client’s Portfolio Account, the particulars 
of each and any transactions and changes in the Client’s Portfolio 
Account for the relevant period, details of and securities or total 
amounts of monies transferred into or out of the Portfolio Account. 
Specifically, each valuation report shall contain, among other things, 
listings of all the Investments held in the Portfolio Account as at the 
end of the relevant period and shall show the cost and current fair 
market value of each of the Investments. The Client agrees to 
carefully examine each such report sent by SICO Capital and to 
provide SICO Capital prompt notice of any errors in such report, SICO 
Capital shall be entitled to assume that a report is correct and 
approved by the Client if the Client does not make a written 
objection within fifteen (15) days of dispatch.

Cash withdrawals. The Client shall be entitled to make cash 
withdrawals from the Portfolio Account at any time provided that:

SICO Capital receives a written request signed by the Client or 
an authorized representative at least three (3) business days 
prior to the withdrawal date; and

the total balance in the Portfolio Account following a withdraw-
al does not fall short of the amounts due for settlement or 
below any applicable margin requirement. 

Upon receipt by SICO Capital of a request for withdrawal, if the 
amount requested is not held in cash, SICO Capital shall 
commence the sale of sufficient Investments from the Portfolio 
Account. The choice of Investments to be sold shall be decided 
upon by the Client after consultation with SICO Capital. SICO 
Capital shall only be obliged to account to the Client in respect of 
withdrawal upon receipt of cleared funds as a result of such sale. 
Any proceeds of such sale of Investments will be sent to the Client 
as soon as reasonably practicable after the market and the Client 
understands and agrees that a cash withdrawal might require the 
sale of one or more Investments at a loss and might not be 
possible in relation to an Investment which is not readily capable 
of liquidation.

Custody

Safe-keeping. SICO Capital will hold the Client's Investments and 
provide safe-keeping of the Client's Investments. The Client's 
Investments that are eligible for the Depositary Centre in Saudi 
Arabia will be held in an account in the Client's name with that 
Depositary Centre. 

The Client acknowledges and agrees that his Investments may be 
pooled with the investments of other Clients of SICO Capital.

The Client acknowledges and agrees he shall not have any rights to 
the redelivery of the same Investments as originally deposited with 
any custodian but will instead be entitled to:

Securities of the same number, class, denomination and issue as 
those originally deposited; or 

Precious metals & commodities of the same type & amount.

The Client agrees that in the event of the custodian’s default, it may have 
to participate pro rata in any irreconcilable shortfall which may occur.

SICO Capital will be the custodian and/or will arrange for a third 
party custodian to provide services to the Client for the safekeeping 
of the Client’s Investments.

The Client agrees that where the Investment concerned is a security 
acquired overseas, title to the investment may be registered or 
recorded in the name of an overseas custodian. The Client acknowl-
edges that there may be different settlement, legal and regulatory 
requirements in the relevant jurisdiction to those which apply in the 
Kingdom of Saudi Arabia, in particular in relation to the segregation 
of client assets.  

The Client agrees that its Investments may be held by a custodian 
in the same group as SICO Capital.

Where the Client’s Investments are to be held with a third party, 
SICO Capital will enter into Terms of Business with that third party in 
accordance with Article 89 of the Authorized Persons Regulations.

االستقطاعات المرخص بها واالحتجاز:   يجب أن تكون سيكو المالية مفوضة في أن 
تستقطع أو تحتجز من حساب المحفظة االستثمارية أي مبلغ (أ) يكون من وجهة نظر 
سيكو المالية مطلوبا ليستقطع أو ليحتجز،(ب) يكون من وجهة نظر سيكو المالية 
مطلوبا أو مسؤولة عنه قانونيا أو من خالل التقاليد أي سلطة عائدات ذات صلة بأي 

صالحية كانت. 

وتسلم  المعتادة  لتقاليدها  وفقا  المالية  سيكو  تعد  أن  يجب  الدورية:  التقارير 
وا�رصدة  المالية  ا�وراق  تفاصيل  فيه  تورد  تقييم  تقرير  أشهر  ثالثة  كل  للعميل 
النقدية ذات الصلة با�وراق المالية الموجودة في حساب محفظة العميل، وتفاصيل 
ذات  للفترات  للعميل  االستثمارية  المحفظة  حساب  في  وتغيرات  صفقات  وأي  كل 
حساب  في  المحولة  المالية  المبالغ  إجمالي  أو  المالية  ا�وراق  وتفاصيل  الصلة، 
المحفظة االستثمارية والخارجة منها. ويجب أن يحتوي كل تقرير بوجه خاص على، من 
المحفظة  حساب  في  الموضوعة  االستثمارات  كل  تسجيالت  أخرى،  أشياء  بين 
القيمة  التكلفة  الفترة ذات الصلة، ويجب أن تبين  االستثمارية كما كانت في نهاية 
أن يفحص بعناية كل تقرير  العميل  الحالية عن كل االستثمارات. ويوافق  السوقية 
مرسل من قبل سيكو المالية وأن تزود سيكو المالية بإخطار فوري عن أي أخطاء في 
مثل هذا التقرير. كما يجب أن تكون سيكو المالية في أن تفترض أن التقرير صحيح 
ومعتمد من العميل إذا لم يقم العميل بكتابة اعتراض خطي خالل خمسة عشر(15) 

يوما من وقت إرسال التقرير إليه. 

يجب أن يكون من حق العميل أن يقوم بسحوبات نقدية من  السحوبات النقدية: 
حساب المحفظة االستثمارية في أي وقت بشرط

أن تستلم سيكو المالية طلبا خطيا موقع من العميل أو مندوبـا مفوضـا خـالل 
ثالثــة(3) أيــام عمــل على ا�قــل قبــل تـاريــخ السحـب، 

ال يكون إجمالي الرصيد في حساب المحفظة االستثمارية بعد السحب أقـل من 
المبالغ المستحقة للتسوية أو يكون أقــل من متطلب الهامش المعمول به.

المطلوب متوفرا  المبلغ  إذا لم يكن  بالسحب،  الماليـــة طلـبا  وعنـد استــالم سيكو 
المحفظة  المالية في بيع استثمارات كافية من حساب  نقدا، فيجب أن تبدأ سيكو 
االستثمارية. ويتعين أن يتم اتخاذ قرار بشأن اختيار االستثمارات التي ستباع من قبل 
العميل بعد التشاور مع سيكو المالية. ويجب أن تكون سيكو المالية ملزما فقط بأن 
يكون مسؤوالً أمام العميل فيما يتعلق بالسحب عند استالم أموال مسددة نتيجة 
بأسرع  للعميل  إرسالها  سيتم  لالستثمارات  البيع  هذا  من  عائدات  وأي  البيع.  لهذا 
أن  على  ويوافق  العميل  ويفهم  التداول  بعد  العملية  الناحية  من  ممكنة  فرصة 
واحد  استثمار  أكثر من  بيع  أو  االستثمارات  أحد  بيع  يتطلب  أن  يمكن  النقد  سحب 
بخسارة ويجوز أال يكون من الممكن فيما يتعلق باستثمار ال يكون جاهزا في الوقت 

الحالي للتصفية.

الحفظ: 

آمنا  حفظا  ويوفر  العميل  استثمارات  المالية  سيكو  ستحتفظ  ا¼من:  الحفظ 
الستثمارات العميل. واستثمارات العميل المستحقة لمركز حفظ الودائع في المملكة 
حفظ  مركز  في  العميل  باسم  حساب  في  موضوعا  سيكون  السعودية  العربية 

الودائع. 

ويقر العميل ويوافق على أن استثماراته من الممكن أن تجمع مع استثمارات عمالء 
آخرين لسيكو الماليـة.

كما يقر ويوافق العميل على أال يكون له رأي  في حقوق Ãعادة تسليم نفس االستثــمارات 
كما تــم إيداعها أصال مع أي حارس، ولكن لن يكون بدال من ذلك مستحقا لـ:

أوراق مالية من نفس العدد والدرجة والفئة واÃصدار مثل التي أودعت أصال، 

المعادن والسلع من نفس النوع والكمية.

ويوافق العميل على أنه في حال عجز الحافظ، قد يتوجب عليه أن يشارك بالتناسب 
في أي عجز ال يمكن مطابقته يمكن أن يحدث.

لتقديم  ثالث  طرف  حافظ  بترتيب  ستقوم  أو  الحافظ  هي  المالية  سيكو  ستكون 
خدمات للعميل للحفظ اÉمن الستثمارات العميل.

كما يوافق العميل أنه حينما يكون االستثمار المعني أوراقا مالية تمت حيازتها في 
الخارج، فيمكن تسجيل أو تدوين ملكية االستثمار باسم حافظ في الخارج. إضافة إلى 
قانونية  تسوية  متطلبات  هناك  تكون  أن  الممكن  من  بأنه  العميل  يقر  ذلك 
وتنظيمية مختلفة في حدود االختصاص ذات الصلة لتلك التي تنطبق في المملكة 

العربية السعودية، وبخاصة فيما يتعلق بفصل أصول العميل.

نفس  في  الحارس  عهدة  في  تكون  أن  يمكن  استثماراته  أن  العميل  ويوافق 
المجموعة مثل سيكو المالية. 

وعندما ستكون استثمارات العميل في عهدة طرف ثالث، فستبرم سيكو المالية 
شروط أعمال مع طرف ثالث وفقا للمادة 89 من لوائح ا�شخاص المفوضين.

7. .7
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Depository Services

The Client agrees that SICO Capital will be acting through its custodi-
an with which the securities, commodities and other instruments are 
held. SICO Capital may register all securities in the name of the 
Client, or require that such securities be issued in its name or that of 
its designee(s), or hold such securities in such manner that the title 
of which may be transferred to the Client by delivery provided that 
such securities and investments shall at all times be reflected in 
SICO Capital records to be the property of the Client and that all 
transactions be for the Client’s account. The Client shall solely 
assume the risks involved. Accordingly, SICO Capital may have 
securities, commodities, currencies and other financial instruments 
owned by the Client registered in the name of SICO Capital or it’s 
designee or any third party acting as custodian to hold the securities 
and savings of the Client. SICO Capital, its designee, clearing agent, 
may sign on behalf, or verify the signature of the Client in order to 
transfer or approve title of securities, commodities, services and 
other financial instruments in compliance with the require ments of 
any tax or other government authority. 

The Client also agrees that only such securities, commodities, 
services and other financial instruments that are acceptable and 
owned by it shall be deposited into its Investment Account. The 
Client may also add securities, commodities, currencies and other 
financial instruments into its Investment Account by sending the 
same to the clearing agent. The Client also agrees that SICO Capital 
or of its designee or clearing agent may retain funds to pay any 
taxes payable to government authorities in respect of securities, 
commodities, currencies, financial instruments sold for the Client’s 
account.

Third Party Services

Use of third party services. SICO Capital may, on such terms as it 
sees fit, arrange for any bank, broker, trust company, member firm of 
any securities exchange, or other financial institution, inside or 
outside the Kingdom of Saudi Arabia, to act as correspondent bank, 
broker or securities dealer and to provide custodian, safe-keeping or 
any other services in respect of cash or Investments in the Portfolio. 

Fees for third party services. SICO Capital will be charged fees for 
third party services which SICO Capital will charge to the Client in 
addition to SICO Capital own charges and fees, unless otherwise 
provided in SICO Capital standard fee schedule.

Special commission arrangements. SICO Capital is not entitled to 
enter into special commission arrangements. A special commission 
arrangement is an arrangement where an investment manager 
receives goods or services in addition to trade execution services 
from an intermediary in return for the commission paid on transac-
tions directed through that intermediary. However for the avoidance 
of doubt, SICO Capital may receive a commission from a product 
provider in respect of any deals that SICO Capital executes concern-
ing that product provider’s financial products.

Limitation of liability for third party services. SICO Capital shall 
exercise reasonable professional care and apply the standards 
required under the Authorised Persons Regulations in the selection 
of third parties to render services in connection with any 
Investments and transactions therein.  The Client accepts that any 
third party firm or individual shall act as an independent contractor, 
not as an agent of SICO Capital, and SICO Capital shall not be liable 
or responsible for any act or omission by any such party nor shall 
SICO Capital be responsible for any losses, damages, liabilities or 
expenses incurred by the Client arising from the failure of any such 
party to perform their functions correctly, accurately or within the 
customary or requisite time, or from the insolvency of any such 
party.  

Fees and Charges

Fees. For the services provided under this Agreement, SICO Capital 
shall charge its standard fees as specified and communicated to the 
Client from time to time in SICO Capital Fee Schedule. SICO Capital 
reserves the right to amend its standard fees in accordance with 
Clause 16 of this Agreement. 

Other Charges. The Client shall be responsible for all expenses, taxes, 
fees or other costs or liabilities incurred by SICO Capital in connec-
tion with the management of the Portfolio, except as otherwise 
provided in SICO Capital Fees Schedule. Such other charges may 
include without limitation:

any judgment, settlement or other costs and expenses, including 
legal costs, incurred in connection with any actual or threatened 
action or proceedings relating to the Portfolio, including the 
enforcement by SICO Capital of margin trading requirements;

خدمــات ا�يداع:

التابع لها  الحفظ  المالية ستعمل من خالل أمين  العميل يوافق على أن سيكو  أن 
كتأمين على أوراقه المالية وسلعه وأي أدوات أخرى موجودة في حسابه االستثماري 
مع الشركة. ويجوز للشركة أن تسجل أو تطلب إصدار جميع ا�وراق المالية بإسمه أو 
التابعة  الفروع والمؤسسات  بإسم من يعينه أو يعينهم (بما في ذلك بدون حصر 
انتقال ملكيتها بالتسليم  التي يمكن  أو يجعلها بالصورة  والفرعية لبنك سيكو) 
على أن تظهر تلك ا�وراق المالية واالستثمارات في كل ا�وقات في سجالت الشركة 
يتحمل  الذي  المستثمر  لحساب  العمليات  كل  وتكون  المستثمر،  ملكية  تحت 
والسلع  المالية  ا�وراق  بتسجيل  الشركة  تقوم  فقد  عليه  وبناء  وحده  مخاطرها 
والعمالت وا�دوات المالية ا�خرى العائدة للمستثمر بإسم من يقوم مقام الشركة أو 
العائدة للمستثمر،  المالية واالحتفاظ بالمدخرات  إيداع ا�وراق  بإسم أي جهة تتولى 
كما يمكن للشركة أن تقوم بالتوقيع بدالً عن العميل، وا�مر ذاته ينطبق على من 
أو  للشركة  التابع  المقاصة  وسيط  على  أو  الشركة  مقام  يقوم  من  على  ينطبق 
ا�خرى  وا�دوات  والسلع  المالية  ا�وراق  تحويل  أجل  من  المستثمر  توقيع  مطابقة 
ا�خرى  المالية  وا�دوات  والخدمات  والسلع  المالية  ا�وراق  ملكية  على  أوالمصادقة 

تنفيذã لمتطلبات جهات ضريبية أو حكومية أخرى. 

وسلع  مالية  أوراق  أي  االستثماري  حسابه  في  اÃيداع  على   Èأيض العميل  ويوافق 
وخدمات وأدوات مالية أخرى مقبولة تعود ملكيتها له فحسب. كما يمكن للعميل 
وذلك  االستثماري  حسابه  في  أخرى  مالية  وأدوات  وعمالت  وسلع  مالية  أوراق  إضافة 
بإرسالها إلى وكيل المقاصة. ويوافق المستثمر أيضÈ على أنه يمكن للشركة أو من 
يقوم مقامها أو وسيط المقاصة المعتمد لديها االحتفاظ بمبالغ لسداد أي ضرائب 
مستحقة قانونيÈ للسلطات الحكومية المختصة في حالة بيع أوراق مالية أو سلع أو 

عمالت أو أدوات مالية موجودة في حساب المستثمر .

خدمات الطرف ا�خر:  

استخدام خدمات طرف ثالث: يمكن أن تقوم سيكو المالية، حسبما تراه مناسبا، 
بترتيب أي بنك أو وسيط أو شركة إدارة أموال أو شركة عضو من أي سوق لäوراق 
للعمل  السعودية،  العربية  المملكة  خارج  أو  داخل  أخرى،  مالية  مؤسسة  أو  المالية 
كبنك مراسل أو وسيط أو مضارب في ا�وراق المالية وأن توفر حارسا، وحفظا أمينا أو 

أي خدمات أخرى فيما يتعلق بالنقد أو االستثمارات في المحفظة االستثمارية. 

لخدمات  خدمات  أتعاب  المالية  سيكو  على  ستفرض  ا¼خر:  الطرف  خدمات  أتعاب 
طرف ثالث وستقوم سيكو المالية بفرض هذه ا�تعاب على العميل، إضافة إلى أتعاب 
ورسوم سيكو المالية الخاصة، ما لم يتم النص على خالف ذلك في جدول الرسوم 

القياسي لسيكو المالية.  

ترتيبات العمولة الخاصة: ليس من حق سيكو المالية الدخول في ترتيبات عمولة 
خاصة. وترتيب العمولة الخاصة هو ترتيب يحصل عندما يستلم مدير االستثمار سلعا 
أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ ا�وامر من أحد الوسطاء في مقابل عمولة تدفع 
على الصفقات الموجهة من خالل وسيط، ولكن ولتجنب الشك، يمكن أن تستلم 
سيكو المالية عمولة من مزود المنتج فيما يتعلق بأي صفقات تنفذها سيكو المالية 

فيما يتعلق بالمنتجات المالية لمزود المنتج.

حدود المسؤولية عن خدمات الطرف ا¼خر: يتعين أن تتحرى سيكو المالية الحيطة 
المهنية المعقولة وأن تطبق المعايير المطلوبة بموجب لوائح ا�شخاص المفوضين 
في اختيار أطراف أخرى لتقديم الخدمات فيما يتعلق بأي استثمارات أو صفقات في 
هذا الشأن. ويوافق العميل على أن أي شركة طرف ثالث أو شخص يجب أن يتصرف 
على أساس أنه مقـاول مستـقـــل، وليـــس علـى أســاس أنه وكيــل لسيكو الماليــــة،   
ويجب أال تكون سيكو المالية مسؤولة عن أي تصرف أو إغفال من قبل أي طرف مثل 
هذا، كما ال يجب أن تكون سيكو المالية مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات 
ذلك  النوع في  أي طرف من هذا  ناتجة عن عجز  العميل  أو مصروفات متكبدة من 

الوقت أو من إعسار أي طرف من هذا النوع.

ا�تعاب والرسوم: 

المالية  سيكو  تفرض  أال  يجب  االتفاقية،  هذه  بموجب  المقدمة  للخدمات  ا�تعاب: 
جدول  في  Éخر  وقت  من  العميل  بها  وأخطر  تحديدها  تم  حسبما  العادية  أتعابه 
سيكو المالية لäتعاب. وتحتفظ سيكو المالية بالحق في تعديل ا�تعاب العادية وفقا 

للمادة 16 من هذه االتفاقية. 

والضرائب  المصروفات  كل  عن  مسؤوالً  العميل  يكون  أن  يجب  ا�خرى:  الرسوم 
فيما  المالية  سيكو  قبل  من  المتكبدة  المطلوبات  أو  ا�خرى  التكاليف  أو  وا�تعاب 
يتعلق بإدارة المحفظة االستثمارية،إال في الحاالت التي تم فيها النص على خالف ذلك 
على  ا�خرى  الرسوم  تشمل  أن  ويمكن  المالية.  بسيكو  الخاص  ا�تعاب  جدول  في 

سبيل المثال ال الحصر على : 

أي حكم أو تسوية أو أي تكاليف أو مصروفات أخرى بما في ذلك ا�تعاب القانونية 
المتكبدة فيما يتعلق بأي إجراء فعلي أو تم التهديد باتخاذه، أو إجراءات تتعلق 
بالمحفظة بما في ذلك تطبيق متطلبات هامش التداول من قبل سيكو المالية 
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all taxes which may be due or payable on the Investments and 
the income attributable to the Portfolio;

registration and other fees, stamp duty, brokerage and other 
charges payable in respect of the acquisition and sale of 
Investments; and

all other costs and expenses reasonably incurred by SICO Capital 
in connection with the Portfolio, including without limitation 
sub-custodian and agency fees.

Payment. The Client shall pay to SICO Capital on a monthly basis, 
and also on the day upon with the Portfolio Account is closed, an 
amount equal to the total of all fees and other charges payable to 
SICO Capital as aforesaid and not previously debited to the Portfolio 
Account. SICO Capital is hereby authorized to debit the Portfolio 
Account monthly with the amount of all such fees and charges and 
the Client hereby irrevocably authorizes SICO Capital to require 
payment by any custodian or sub-custodian hereunder of all 
amounts due to SICO Capital hereunder. All payments due from the 
Client shall be grossed up to take account of any withholding taxes 
or other deduction so that SICO Capital or any other payee receives 
the gross amount due.

Commission. Fees, charges and any other amounts due hereunder 
from the Client to SICO Capital and unpaid shall bear commission at 
the rate to be specified in SICO Capital Fee Schedule.

Set-off. SICO Capital shall have a lien and a right of set-off over any 
amount standing to the credit of the Client in the Portfolio Account 
and over all Investments or other assets of the Client within the 
control of SICO Capital (including without limitation cash or 
Investments in the Portfolio Account), to the extent of amounts due 
and payable by the Client to SICO Capital hereunder. SICO Capital 
may therefore at any time and from time to time, without making a 
demand for payment or otherwise giving prior notice to the Client, 
consolidate all such amounts and/or sell any such Investments or 
such other things of value and, in either case, apply the proceeds 
thereof to settle any and all amounts which are due and payable by 
the Client to SICO Capital. 

Investment Information and Advice

Investment information, research, advice and recommendations. 
SICO Capital may from time to time make available to its clients 
generally, and/or the Client in particular, investment-related informa-
tion, research, advice and recommendations, but SICO Capital shall 
be under no obligation to do so.

Disclaimer of liability. All information, research, advice, or 
recommendations provided by SICO Capital to clients generally or to 
the Client in particular are prepared from and based upon sources 
which SICO Capital believes to be reliable, but the accuracy of such 
sources and the accuracy of SICO Capital inferences and conclu-
sions drawn there from cannot be guaranteed. Any statements 
made by SICO Capital reflect only SICO Capital information and 
judgment at the date given and SICO Capital undertakes no 
obligation to update earlier information or advice, moreover, informa-
tion or advice provided to the Client might not take account of 
research which is being carried out for SICO Capital or SICO Capital 
affiliated companies, market makers or otherwise with a view to 
assisting its or their own trading activities, and might not be 
provided either before or at the same time as it is made available 
within SICO Capital or to other parties. All general advice might not 
take account of the particular goals and circumstances of the 
Client. Accordingly, SICO Capital accepts no responsibility or liability 
whatsoever under this Agreement for any information, advice, 
recommendations or research provided to the Client. The Client 
should therefore conduct its own investigation and analysis of any 
such information before taking any investment decision in reliance 
thereon. 

SICO Capital research and advice are proprietary information. 
Publications and reports containing investment information, research 
advice and recommendations are issued by SICO Capital for private 
distribution to its clients and may not be reproduced, distributed or 
published by the Client for any purpose, except with SICO Capital 
written permission.

Trading and dealing in GCC / Global Securities

The Client confirms that he has read, understood  and fully agrees 
on all of the terms below:

The customer understands and agrees that the prices provided 
during the dealing period are indicative prices only and the final 
sell and buy prices will be provided at the end of the trading 
period/day.

االستثمارات  على  الدفع  مستحقة  تكون  أن  الممكن  من  التي  الضرائب  كل 
والدخل المنسوب للمحفظة االستثمارية،

ا�خرى  والرسوم  والوساطة  الدمغة  رسوم  ا�خرى،  والرسوم  التسجيل  رسوم 
المستحقة الدفع فيما يتعلق االستحواذ وبيع االستثمارات، 

سيكو  قبل  من  معقول  بشكل  المتكبدة  والمصروفات  ا�خرى  التكاليف  كل 
ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  االستثمارية،  بالمحفظة  يتعلق  فيما  المالية 

الحصر أتعاب الحافظ الثانوي والوكالة.
السداد: يجب أن يدفع العميل لسيكو المالية على أساس شهري، وكذلك في اليوم 
الذي يتم فيه إغالق حساب المحفظة االستثمارية، مبلغا مساويا Ãجمالي كل الرسوم 
وا�تعاب ا�خرى المستحقة لسيكو الماليـة حسبـما تــم ذكـره مسبـقا والتي لم يتـم 
المالية  سيكو  تكون  وعليه  االستثمارية.  المحفظة  حساب  مـن  مسبقا  حسمـها 
مفوضة بالخصــم من حساب المحفظة االستثمارية شهريا مبلغ يساوي هذه ا�تعاب 
والرسوم، ويوافق العميل بصورة ال رجعة فيها على تفويض سيكو المالية في طلب 
السداد من قبل أي حافظ أو حافظ ثانوي أدناه لكل المبالغ المستحقة لسيكو المالية 
تدفع  ضرائب  �ي  للتحسب  العميل  من  المستحقة  المبالغ  كل  إجمال  ويجب  أدناه. 
مقدما أو استقطاعات أخرى حتى تكون سيكو المالية أو أي جهة أخرى مستفيدة من 

الدفع تستلم إجمالي المبلغ المستحق.
العمولة:  ا�تعاب والرسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة أدناه من العميل لصالح سيكو 
جدول  في  تحديده  يتم  بسعر  عمولة  تحمل  أن  يجب  مدفوعة  غير  وتكون  المالية 

أتعاب سيكو المالية.
التسوية: يجب أن يكون لسيكو المالية امتياز وأن يكون لها الحق لتسوية أي مبلغ 
لم يسدد الئتمان العميل في حساب المحفظة االستثمارية وعلى كل االستثمارات أو 
على  ذلك  في  (بــما  الماليـــة  سيكو  إدارة  تحت  الواقعـــة  للعمـيل  ا�خـــرى  ا�صـــول 
المحفظـــة  حســـاب  في  االستثـمـــارات  أو  النقــــد  الحصـــــر  ال  المثــال  سبيـــل 
المالية  العميل لسيكو  قبل  الدفع من  المستحقة  المبالغ  االستثماريـــة) في حدود 
أدناه. وبالتالي من الممكن أن تقوم سيكو المالية في أي وقت ومن وقت Éخر، من 
مسبق  إخطار  تسليم  دون  من  أخرى  ناحية  من  أو  للسداد  بطلب  يقوم  أن  دون 
للعميل، أن يوحد كل مثل هذه المبالغ أو يقوم ببيع أي استثمارات كهذه أو أشياء 
أخرى لها قيمة، وفي كل حالة، يستخدم العائدات من ذلك لتسوية أي وكل المبالغ 

والمستحقة الدفع من قبل العميل لسيكو المالية.

معلومات االستثمار واالستشارة:   

معلومات االستثمار والبحث واالستشارة والتوصيات: يجوز أن توفر سيكو المالية 
من وقت Éخر لعمالئها عموما /أو للعميل بوجه خاص، معلومات ذات صلة باالستثمار 
ليقوم  ملزما  المالية  سيكو  يكون  أال  يجب  ولكن  والتوصيات  واالستشارة  والبحث 

بذلك.

التخلي عن المسئولية: كل المعلومات والبحث واالستشارة أو التوصيات المقدمة 
الخصـــوص  وجـــه  للعميـــل على  أو  عامــــة  ناحيـــة  للعميـــل من  الماليـــة  من سيكو 
معـــدة من ومبنيـــة على مصـــادر تعتقـــد سيكو الماليـــة أنـــها مـوثـوقـــة ولكــن دقـــة 
التوصــل  تـــم  التي  والنتائـــج  الماليـــة  سيكو  مراجــع  ودقـــة  المصــادر  هـــذه  مثـــل 
فقـــط  تبيــن  الماليــة  سيكو  من  صــدرت  بـيانـــات  وأي  ضمانــها.  يمكـــن  ال  إليــها 
الماليـــة  سيكو  وليســـت  المعين  التاريــخ  في  وحكمــها  الماليــة  سيكو  معلومــات 
ملزمــة بتحديث معلومـــات أو استشــارة سابقــة، وإضافــة إلى ما سبــق، المعلومــات 
أجــري  الذي  البحــث  الحســبان  في  تأخـــذ  أال  يمكـــن  للعميــل  المقدمـــة  واالستشـارة 
لسيكو الماليــة أو شركــات تابعـــة لسيكو الماليــــة أو صنــاع الســوق، أو من ناحيـــــة 
أال  الممكــن  ومــن  التجاريـــة،  نشاطاتـــها/نشاطاتـهــم  مساعــدة  بغــــرض  أخــــرى 
تقـــدم ســـواء كــان ذلك قبــل أو في نفـــس الوقــت عندمـــا تــم توفيرهـــا لدى سيكو 
الماليـــة أو �طـــراف أخـــرى. وكل االستشــارات العامـــة يمكـــن أال تأخـــذ في الحسبــان 
كانـــت  أيا  الماليـــة  سيكو  تقبـــل  لن  وعليــه،  العميـــل.  وظــروف  الخاصـــة  ا�هـــداف 
بموجـــب هـــذه االتفاقيــة عن أي معلومــــات أو استشـــارة أو توصيــات أو بحـــث قدمتـــه 
للعميــــل. وبالتالــي يجـــب أن يقـــوم العميـــل بـإجــراء تحقيـقاتـــه الخاصـــة وتحليالتـــه 

عـــن أي معلومــــات كهــــذه قبــــل اتخــاذ أي قــــرار استثـــماري بـــناء على ذلك. 

المنشــورات  تصـــدر  مملوكـــة.  معلومـــات  الماليـــة  سيكو  واستشـــارة  أبحـــاث 
والتقاريــر التي تحتــــوي على معلومــــات استثــمار أو بحـــث أو استشـــارة أو توصيــات مــن 
أو  تـوزيعـــها  أو  إنتاجـــها  إعـــادة  يجـــوز  وال  لعمالئــــها  الخــاص  للتوزيــــع  الماليـــة  سيكو 

نشــرها من قبــل العميــل �ي غـــرض كـــان، إال بــإذن خطــي مــن سيكو الماليـــة. 

تــداول ومتاجـرة ا�سهـم الخليجية/العالمية:

يقر العميــل بقراءته وفهمه وموافقته على كافة البنود الواردة أدناه:

يتفهم العميل ويوافق على أن ا�سعار التي تعطي خالل فترة التداول هي ذات 
فترة  نهاية  في  النهائية  والشراء  البيع  أسعار  تعزيز  وسيتم  فقط  دال  طابع 

التداول/اليوم. 
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The customer confirms his understanding and agreement that 
trading in the shares of the companies listed in all the International 
Markets,  Middle East and North Africa Markets, and GCC Markets 
will be subject to the external regulation  related to these  
countries, and the orders will be subject to amendments or even 
cancelation from the authorities of these countries, and in such 
cases  the customer will reimburse SICO Capital for all costs, 
commissions or loss arising from such situations. In addition the 
customer indemnifies the Company against all claims  arising 
from such situations.

The customer understands and acknowledges  that the 
Securities of companies available for foreign investment in the 
above markets are subject to certain ownership restrictions , and 
this may restrict his ability to purchase additional Securities  in 
such companies until investors sell some of their Securities in 
these companies. The customer understands and agrees that 
such restrictions may result in financial losses to the Customer.

The customer confirms his understanding and agreement that 
his Securities in international markets and/ or the GCC, Middle 
East and North Africa markets may be registered in name of  the 
Company , and not in the customer, and therefore the shares 
may not be transferable and the Company will not be able to 
issue certificates in the beneficial  owner’s name. Selling these 
shares will be the sole method of disposal.  

The customer confirms his understanding and agreement that 
all the proceeds from the dividends which will be paid by the 
foreign companies will be booked in the customer’s account and 
the Company will use best efforts to ensure the same. These 
dividends could be paid by the company through issuing a pay 
order and sending them through ordinary mail or through any 
other media chosen by the Company.

The customer confirms his understanding and agreement that 
while dealing in (non-Saudi), foreign Securities the customer 
will have to buy and sell foreign currency and the exchange 
rates (sell /buy) will be determined using the prevailing currency 
conversion rates.  And the difference in the exchange rate may 
result that this fund will available for the customer in a value 
date determine by the international market , the GCC markets 
and the Middle East and North Africa Markets. And the custom-
er will not have the right to claim these amounts before these 
dates.

Confidentiality

Confidentiality. Details of the Portfolio & transactions undertaken 
for the account of the Client in relation thereto shall be treated as 
confidential, except to the extent that information is disclosed

pursuant to any applicable law, regulation or code of conduct, or

by order of a court of law, or

in response to an inquiry by an exchange or any regulatory or 
other governmental authority concerning information reason-
ably required by them in the course of their official duties, and 
subject to assurances that such information will be used only   
for the purposes specified and will otherwise be kept confiden-
tial, or

to perform a particular service for the Client including but not 
limited to, executing, settling & arranging custody services.

Disclosure of relationship. SICO Capital may disclose details of the 
Client’s relationship with SICO Capital to third parties with whom 
SICO Capital deals in the performance of the agreed investment 
services on behalf of the Client, for their confidential and internal 
use and/or as a requirement of processing transactions on behalf of 
the Client. The Client understands that such information may then 
become subject to disclosure under the laws of other jurisdictions.

Conflict of Interest

The Client acknowledges and agrees that when SICO Capital acts for 
the Client’s account, pursuant to the terms of this Agreement, SICO 
Capital or any related person or any party (including, without 
limitation, subsidiaries and affiliates of the Company) may have 
material interest in the transactions or investments involved and that 
such interest or any other benefit may not necessarily be disclosed 
to the Client. Such material interests may include, inter alia, interests 
held by SICO Capital and/or any related person thereto in an entity, 
who: 

is now or was a sponsor or investment adviser to the issuer of 
securities or a company which is a member of the group of the 
issuer of securities in the last twelve months.  

الشركـــات  بأسهـــم  التـــداول  أن  على  ومــوافقتــه  بفهمـــه  العمـــيل  يقــر 
وشمـال  ا�وســط  الشــرق  وأســواق  العالميـــة  ا�ســواق  مــن  كــل  في  المدرجــة 
الخاصــة  الخارجيـــة  للقوانيــن   Èأيــض سيخضــع  العربـي  الخليــج  ودول  أفريقــيا 
بتلك البلــدان وأن ا�وامـــر ستكــون عرضــة للتعديــل أو حتى اÃلــغاء من قبــل 
سلـــطات تلك ا�ســواق. وفي مثــل هـــذه الحــاالت فإن العمـيل يعـــوض سيكو 
الماليــة ويؤمنــها مـن أي تكاليـــف أو عمــوالت أو خسائــر تترتــب عن مثــل هــذه 
الحــاالت، كما أنه يخلــي الشركــة مـن أي مسؤوليــة أيÈ كانــت تترتــب عـن مثــل 

تلك الحــاالت.

لالستثمار  المتاحة  الشركات  أسهم  أن  على  بالموافقة  ويقر  العميل  يتفهم 
ا�جنبي في ا�سواق أعاله تخضع لنسبة محددة لملكية المستثمرين ا�جانب 
شراء  على  العميل  قدرة  عدم  ذلك  على  يترتب  قد  وأنه  الشركات،  تلك  في 
أسهم إضافية بتلك الشركات لحين قيام مستثمرين أجانب آخرين ببيع بعض 
تلك  مثل  أن  على  ويوافق  العميل  ويتفهم  كما  الشركات.  بتلك  أسهمهم 

القيود قد ينتج عنها خسائر مالية يتحملها العميل.

أو  الدوليــة  ا�ســواق  في  أسهمــه  أن  على  وموافقتـــه  بفهمــه  العميـــل  يقــر 
مقيــدة  أفريقــيا ستكــون  وشــمال  ا�وســط  والشــرق  العربــي  الخليــج  أســواق 
باســم سيكو الماليـة وليسـت باســم العميــل، ولذلك ستكــون تلك ا�سهــم 
الوحيــدة  والطريقــة  باســم صاحبــها  إصــدار شهـادات  أو  للتحويــل  قابلــة  غير 

للتخلص منــها هــي عــن طريــق البيــع.

كــما يقــر العميـــل بفهمــه وموافقـتــه على أن العوائــد المتحققــة من توزيـــعات 
ا�ربـــاح التي تدفعــها الشركـــات ا�جنبيــة سيتــم قيــدها لحســاب العميــل على 
الشركــات وقــد  أفضــل جهــد ممكـــن وبعد استالمــها من تلك  بــذل  أســاس 
ا�ربــاح للمساهمين عن طريــق  الشركــات بدفــع  تقــوم تلك  أن   Èأحيـانــ يحــدث 

إصــدار شيكــات وإرسالــها بالبريـــد أو بأيـــة وسيلــة أخـــرى.

(غيــر  ا�جنبيــة  با�سهــم  التــداول  أن  على  وموافقتــه  بفهـمه  العميــل  يقــر 
أجنبيــة  عمــالت  وبيــع  بشــراء  العميــل  قـيام  عليه  سيترتــب  السعوديــة) 
وبأســعار صــرف على أساس (بيع/شراء) سيتم تحديدهــا من قبل إدارة الخزينــة 
في بنــك مسقــط. وهذا االختالف بأسعار الصرف قد يترتب عليه أن تصبح تلك 
العالمية  ا�سواق  تحددها  التي  االستحقاق  تواريخ  في  للعميل  متاحة  ا�موال 
يحــق  وال  أفريقــيا  وشــمال  ا�وســط  الشــرق  وأســواق  العربي  الخليــج  وأســواق 

للعميــل المطالبــة بــها قبــل تلك التواريــخ.

السرية: 

لحســاب  بها  القيـام  تم  التي  والصفقــات  التفاصـيل  مع  التعامــل  يجـب  السريــة: 
حــدود  في  إال  سريــة  معلومات  أنها  أساس  على  بذلك  يتعلق  فيما  العميل 

المعلومــات التي تم إفشاؤها 
وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح أو قانون السلوك أو 

من قبل أمر من محكمة أو 

تجاوبا مع تحقيق من سوق مالية أو أي جهة تنظيمية أو جهة حكومية أخرى 
فيما يتعلق بمعلومات تم طلبها بصورة معقولة من قبلهم خالل تأديتهــم 
لواجباتهــم الرسميــة ووفـقا لتطميناتهــم بأن هذه المعلــومــات ستستخدم 

فقط لäغراض المحددة وسيتم االحتفاظ بها سرية فيما عدا ذلك، أو 

الحصر،  ال  المثال  ذلك على سبيل  بما في  للعميل  بخدمة معينة  القيام  عند 
تنفيذ وتسوية وترتيب خدمات الحفظ.

العميــل مع  بيانــــات عالقــــة  الماليــة  العالقــــة: يمكـــن أن تفشــي سيكو  إفشــــاء 
بخدمـــات  للقـــيام  الماليــة  سيكو  معــها  يتعامــل  ثالثــة  �طــراف  المالية  سيكو 
االستثمــار المتفـــق عليــها نيابـــة عن العميــــل والستخدامـــه السري والداخلي و/أو 
على اعتبار أنها مطلوبــة لمعالجــة المعامـــالت نيابـــة عــن العميــل. ويفهــم العمــيل 
بموجب  لßفشاء  عرضة  عندئذ  تصبح  أن  الممكن  من  المعلومـــات  هــذه  مثل  أن 

قوانين حدود صالحيات أخرى.

تضارب المصالح:

لمصلحــة  الشركــة  تعامــل  عند  أنــه  على  العميــل  ووافــق  العميــل  لفــت  تم  لقـد 
أو جهــة  أو �ي شخــص  يكــون للشركــة  اÃتفــاق فقد  أحكــام هذا  العميل بموجــب 
أخرى ذات صلــه بالشركــة (بما في ذلك وبــدون تحديــد الفــروع والمؤسســات التابعــة 
والفرعيــة لشركــة سيكو الماليــة) مصلحــة ماديـــة في التعامــل أو االستثمار وأن هذه 
المصلحة أو أي منفعة أخرى ال تقتضي اÃفصاح عنها للمستثمر. كما أن هذه المصالح 
المادية يمكن أن تشمل بدون حصر الشركة و/أو أي شخص أو كيان له عالقة بهم 

كأن:

يكون أو سبق له أن كان راعيÈ أو مستشارã استثماريÈ لمصدر ا�وراق المالية أو 
لشركة تنتمي لنفس مجموعة المصدر لäوراق المالية خالل اÃثني عشرة أشهر 

السابقة. 
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b. ب.
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is now or was involved in the last twelve months as underwriter 
or otherwise in buying or initial offering or any other transaction 
involving the issuer of the underlying securities. 

has published or planning to publish recommendations or other 
materials relating to the underlying securities. 

owns (or has other customer holding) shares or other securities 
or positions.

forecasts market prices and trade in the underlying securities 
and any related investment.

is a fund manager, custodian or investment adviser, in respect of 
mutual investment fund or any similar investment scheme.

is receiving payments or other benefits pursuant to special 
arrangements in return for getting business to a company in 
which investment is made.

is linked to the sources of securities in any other way.

Material Interests

Client’s acknowledgement. The Client acknowledges and agrees 
that, in the course of performing services under this Agreement, 
SICO Capital persons or entities related to SICO Capital (including 
without limitation branches, subsidiaries, affiliates and other clients 
of SICO Capital) may have a material interest in a transaction or 
Investment that is or is likely to become the subject of an Instruc-
tion, and that such interests whether material or otherwise will be 
disclosed to the Client in writing. 

SICO Capital rights. Without limitation to the foregoing, SICO Capital 
may:

effect transactions for the account of the Client in which SICO 
Capital or one or more of its related parties has directly or 
indirectly a material interest or where a related party of SICO 
Capital effects the transaction as principal therein or in which 
SICO Capital or a related party has a relationship with another 
party which may, in either case, involve a conflict with SICO 
Capital duty to the Client only after SICO Capital notifies said 
Client in writing of such interest whether material or 
otherwise;

buy an Investment from or sell an Investment to the Client, via 
the Portfolio, as a principal on its own account or as an agent 
for a related party of SICO Capital;

act as agent for the Client, via the Portfolio, in relation to a 
transaction in which SICO Capital or a related party is also acting 
as an agent for the counterparty;

invest on behalf of the Client in or dispose of units in a unit 
trust or other form of collective investment scheme which is 
either operated or advised by SICO Capital or one of its related 
parties;

invest on behalf of the Client in securities the issue or offer for 
sale of which was underwritten, managed or arranged by SICO 
Capital or a related party during the preceding twelve months or 
earlier;

be remunerated for acting as an agent for the counterparty to 
the transaction as well as for acting as agent for the Client; or

effect any transaction relating to an Investment as to which 
SICO Capital or one of its related parties has a long or short 
position in that Investment.

Limitation of SICO Capital Liability 

Liability for gross negligence or willful default only. Neither SICO 
Capital nor any affiliate of SICO Capital , nor any of SICO Capital or 
its affiliates’ respective directors, officers, employees or agents shall 
be liable to the Client for any loss, damages, costs, expenses or other 
liabilities (including taxation) suffered by the Client, unless such 
outcome is directly caused by such persons’ negligent action or 
omission. 
No liability for consequential damages. Under no circumstances 
shall SICO Capital or any affiliate of SICO Capital, or any of SICO 
Capital or its affiliates’ respective directors, officers, employees or 
agents, be liable to the Client for indirect or consequential losses, 
including any failure to realize any profit, advantage or opportunity. 
In case of non-execution or belated execution of an Instruction, 
damages shall be limited to interest on the amount in question from 
the date of the Instruction. Transactions will be presumed to have 
been executed in a timely manner and in substantial accordance 
with all Instructions unless objection is made by the Client in 
response to the relevant monthly report.

 Èبصفته ضامن Èثني عشرة أشهر السابقة، مشتركÃيكون/أو سبق له أن كان، خالل ا
أو بصفة أخرى في شراء أو إصدار جديد أو صفقة أخرى تتضمن مصدر ا�وراق المالية.

بـــا�وراق  صلــة  ذات  أخــرى  مـــواد  أو  توصيــة  نشــر  يعتــزم  أو  نشــر  قــد  يكــون 
الماليـــة المعينــة.

أو  أخــرى  ماليــة  أوراق  أو  أسهـــم  يمتلكـــون)  آخــــرون  عمــالء  لديـــه  (أو  يمتلـــك 
مركـــز معيـــن.

استثـــمار  أي  أو  المعينـــة  الماليـــة  ا�وراق  في  ويتعامــل  الســـوق  أسـعــار  يقــدر 
متعلـــق بــــــها.

أو مستشارã لالستثمار وذلك في حالة   Èأمين أو  االستثمار  يكون مدير صندوق 
صندوق االستثمار المشترك أو أي استثمار مماثل.

تقديم  مقابل  خاصة  ترتيبات  بموجب  أخرى  مزايا  أو  مدفوعات  على  يحصل 
صفقات للشركة التي يتم فيها االستثمار.

يكون على صلة بمصادر ا�وراق المالية بطريقة أخرى.

المصالح الجوهرية: 

إقرار العميل: يقر ويوافق العميل أنه خالل القيام بالخدمات بموجب هذه االتفاقية، 
صلة  لها  التي  االعتبارية  الجهات  أو  المالية  بسيكو  صلة  لهم  الذين  وا�شخاص 
بسيكو المالية (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفروع والشركات التابعة 
والفرعية والعمالء اÉخرون لسيكو المالية) يمكن أن تكون لهم مصلحة جوهرية في 
صفقة من الصفقات أو استثمار كائن أو من الممكن أن يكون خاضعا لتوجيه، ومن 
اÃفصاح  ذلك، سيتم  أو خالف  كانت جوهرية  المصالح، سواء  مثل هذه  أن  الممكن 

عنها للعميل كتابة.

حقــوق سيكو الماليـــة: من دون تقييــد لما سبــق ذكــره، لسيكو الماليـــة أن

تؤثر على المعامالت لحساب العميل الذي يكون لسيكو الماليـة أو واحد أو أكثر 
من أطرافه ذوي الصلة لهم بصـورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة جوهرية أو 
باعتباره  الصفقة  على  يؤثر  المالية  بسيكو  صلة  ذو  طرف  هناك  يكون  عندما 
أو طرف ذو  المالية  التي يكون لسيكو  المعاملة  أو في  الرئيسي فيها  الطرف 
صلة له عالقة بطرف آخر يمكن أن يكون، في كل حالة، له عالقة بمنازعة مع واجب 
سيكو المالية نحو العميل فقط بعد أن يخطر سيكو المالية العميل المذكور 

كتابة بمثل هذه المصلحة سواء كانت هذه المصلحة جوهرية أم لم تكن، 

االستثمارية،  المحفظة  خالل  من  للعميل  استثمارا  تبيع  أو  من  استثمارا  تشتري 
باعتباره موكال عن حسابه الخاص أو باعتباره وكيال لطرف ذو صلة بسيكو المالية،

تتصرف على أساس أنها وكيل للعميل، من خالل المحفظة االستثمارية، فيما 
يتعلق بصفقة تكون فيها سيكو المالية أو طرف ذو صلة يتصرف كذلك على 

أساس أنه وكيل لطرف آخر، 
تقـــوم باالستثـــمار نيابــــة عـــن العميـــل في أو تتصــــرف في وحـــــدات في أمانــــة 
وحــدة أو شكــــــل آخــــــر من خطـــــة استثـــمار جماعـــي تعمـــل أو يتـــم لــــها توفيـــر 

االستـــشارة مــن قبــــل سيكو الماليـــــة أو واحـــد مـــن أطرافـــــها ذوي الصلـــة،

تستثمر نيابة عن العميل في أوراق مالية في إصدار أو عرض البيع الذي كان فيه 
مضمونا أو مدارا أو مرتبا من قبل سيكو المالية أو طرف ذو صلة خالل االثني 

عشر شهرا السابقة أو أبدر من ذلك، 

يتــم ســــداده لعملـــه وكيــــال للطـــرف اÉخــر للمعاملـــة إضافـــة إلى كونــه يعمــل 
وكيـــال للعميــل، 

تؤثــــــر على أي صفقــــة تتعلـــق باستثــمار يكـــون لسيكو الماليــــة أو أحـــــد أطـرافـــــه 
ذوي الصلــــــة مصلحـــــة طــويـــلـــــة ا�مـــــد أو قصيــــرة في ذلـــك االستثــــمار.  

حدود مسؤولية سيكو المالية: 

سيكو  تكون  أال  يجب  فقط:  المتعمد  التقصير  أو  الجسيم  ا¹همال  مسؤولية 
المالية وال أي شركة تابعة لسيكو المالية و ال أي من مديري سيكو المالية أو الشركات 
أي  عن  العميل  أمام  وكالئها مسؤولين  أو  أو موظفيها  أو مسؤوليها  لها  التابعة 
الضرائب)  ذلك  (بما في  أخرى  أو مطلوبات  أو مصروفات  تكاليف  أو  أضرار  أو  خسارة 
المتكبدة من العميل ما لم تكن مثل هذه النتيجة ناتجة بصورة مباشرة من تصرف 

إهمال أو إغفال مثل هؤالء ا�شخاص.
ال مسؤوليــة عـــن ا�ضـــرار االستتباعيــــة: يجــــب أال تكـــون سيكو الماليــــة أو أي 
أو  مديريــــها  أو  الفرعيــــة  شركاتــــها  من  أي  أو  لــــها  التابعـــة  الشركــــات  مـــن 
خسائـــر  عن  العميـــل  أمـــام  مسؤوليـــن  وكالئــها  أو  موظفيــها  أو  مسؤوليــها 
أو  فائــــدة   أو  ربــــح  أي  تحقيـــــق  عن  العجــــز  ذلك  في  بــما  استتباعيـــة  أو  مباشــرة 
التعليــمات  Ãحـــدى  المتأخـــر  التنفيـــذ  بعـــد  أو  التنفيـــذ  عـــدم  حـــال  وفي  فرصـــة. 
تاريــخ  من  المعني  المبلــغ  على  الفائـــدة  على  قاصـــرة  تكـــون  أن  يجب  والضــــرر 
المناســب  الوقـــت  في  تنفيــذها  تم  التعليـــمات  بأن  االفتــراض  وسيتــم  التوجيــه. 
العميــل  يقــم  لم  ما  التعليـــمات  كل  مع  جوهريــة  بصــورة  يتماشى  وبشكــل 

باعتــراض ردا على التقريــر الشهــري ذو الصلــة.
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Express disclaimers. Without prejudice to the forgoing provisions of 
this agreement, and for the avoidance of doubt, the Client expressly 
acknowledges and agrees that:

SICO Capital makes no representation or warranty as to the 
performance or profitability of any Investments in the Portfolio 
and SICO Capital shall have no liability or responsibility for any 
decline in the value of an Investment or the Portfolio;

SICO Capital shall not be in breach of its obligations under this 
Agreement and shall not be liable to the Client for any loss 
caused directly or indirectly by Force Majeure, including, without 
limitation, acts of God, acts of government, war (whether 
declared or undeclared), civil commotion, insurrection, embar-
go, exchange or market rulings, suspension or trading, inability to 
communicate with market makers for whatever reason, 
breakdown of the computer systems of third parties or other 
machine failure, labor disputes, impediments to the supply of 
goods or equipment, or any other cause or conditions beyond 
the control of SICO Capital;

SICO Capital shall not be responsible for the solvency or the due 
and proper performance of the obligations of any third party 
bank, clearing organization, broker, intermediary, custodian, 
trustee, contractor or other service provider appointed or 
employed by SICO Capital in good faith hereunder, as provided 
in Clause 9 (Third Party Services) above, but SICO Capital shall, 
at its discretion, make available to the Client such rights as SICO 
Capital may have against any such persons in relation to the 
Portfolio;

SICO Capital shall be entitled to rely, in the performance of its 
obligations hereunder, on the opinion  and statements of third 
party professional advisors which it will select with reasonable 
care and instruct in good faith and shall not be liable to the 
Client for any adverse effect of having relied thereon;

SICO Capital is not responsible for advising the Client in respect 
of the tax position or affairs of the Client, or for investigating the 
application of any taxation law, regulation, treaty or practice to 
the Client or the Portfolio. The Client must take such profession-
al advice as it may consider fit.  

The above limitations on SICO Capital liability apply in so far as they 
are not inconsistent with SICO Capital obligations under the Capital 
Markets Law or Implementing Regulations. 

Legal Devolution

If the Client is a corporate person such as a partnership, limited 
liability company, or any other juristic personality, it agrees that this 
Agreement and all its terms conditions will be binding upon its 
successors and that this Agreement shall not automatically 
terminate upon its liquidation or winding up or the death of any of 
its partners, or dissolution or liquidation of any shareholder or partner 
if such partner is a corporate body. However, notwithstanding the 
above, SICO Capital may in its discretion discontinue the activities or 
investment services, or decline acting upon the Client instructions 
until SICO Capital has received a court order or written instructions 
signed by the rest of the partners, heirs, executors, directors of 
companies, personal representatives or successors in a format accept-
able to SICO Capital.

If notified in writing of the death or incompetence of the Client, 
SICO Capital may (but shall be under no obligation to do so unless 
required by any applicable law) suspend operation of the investment 
account until it has received from a competent court or authority 
relevant documents and written instructions signed by a legally 
authorized representative or heirs of the deceased Investor, and (if 
applicable) written instructions signed by the rest of the persons 
named as co-owners of the investment account. 

Suspension of the investment account means not to dispose of the 
assets held in the account by way of buying, selling or making any 
further investment, and maintaining the account holdings as they 
stood immediately before the notice was received regardless of any 
profits or losses that may result in the investment account. If 
notification of the death is delayed, all actions taken by SICO Capital 
based on outstanding instructions of the Client or the rest of 
co-owners of the investment account, shall be valid and binding on 
the remaining account holders. If the investment account is a joint 
account, all credit balances and other assets held therein shall be 
owned by all account holders. SICO Capital may act upon the instruc-
tions of any of the account owners or any of their authorized 
representative.  

االتفاقيـــة  هــذه  من  السابقـــة  با�حكـــام  اÃخـــالل  دون  من  الصريحــــة:  التنــازالت 
وبغـــرض تجنب الشـــك، يقــر العميــل ويوافـــق صراحـــة على: 

�ي  الربحية  أو  با�داء  يتعلق  فيما  ضمان  أو  بعرض  المالية  سيكو  تقوم  ال 
المالية  سيكو  على  يكون  أال  ويجب  االستثمارية،  المحفظة  في  استثمارات 

مطالبة أو مسؤولية عن أي تدهور في قيمة استثمار أو المحفظة االستثمارية،

المالية مخلة بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية ويجب أال  يجب أال تكون سيكو 
تكون مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
والقدر  القضاء  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  قاهرة  قوة  عن 
العصيان  أو  معلنة)  غير  أو  معلنة  كانت  (سواء  والحـرب  الحكومية  واÃجراءات 
عدم  أو  التداول،  أو  التعليق  أو  السوق  قرارات  أو  التبادل  أو  التمرد  أو  المدني 
المقدرة على التواصل مع الجهات المؤثرة في السوق �ي سبب كان، أو بسبب 
تعطل في أنظمة الكمبيوتر �طراف أخرى أو تعطل أجهزة آلية أخرى، أو النزاعات 
العمالية أو عوائق في توريدات السلع أو المعدات أو أي سبب آخر أو شرط خارج 

عن سيطرة سيكو المالية،  

ا�داء  أو  الوفــاء  على  القـــدرة  عن  مسؤولـــة  الماليـــة  سيكو  تكـــون  أال  يجـب 
المناسـب أو السليــم اللتزامــات مصـرف أي طــرف آخــر أو دار مقاصــة أو وسيــط أو 
حـارس أو مؤتمن أو مقـاول أو مقـدم خدمـة آخـر أو مخـدم من قبل سيكو المالية 
أعــاله،  اÉخــر)  الطرف  (خدمـات   9 المادة  عليه  لما نصت  وفقا  أدناه،  بنية حسنة 
ولكن يجـب أن يوفــر سيكو الماليــة، وفــقا لتقديـــره الخاص، للعميــل الحقــوق 
يتعلــق  فيـما  ا�شخـاص  هــؤالء  من  أي  مقابــل  في  الماليــة  لسيكو  التي 

بالمحفظــة االستثماريــة، 

يجب أن يكــون من حق سيكو الماليــة أن تعتمد، في الوفــاء بالتزاماتـها بموجب 
الذين  اÉخر  للطرف  المهنيين  االستشاريين  وإفادات  رأي  على  االتفاقية،  هذه 
أال  ويجب  حسنة،  بنية  بالتوجيه  وتقوم  المعقول  بالحرص  باختيارهم  سيقوم 
ما  االعتـماد على  بـناء على  نتيجـة سيئـة  أي  العميل عن  تجاه  تكون مسؤولة 

سبـق ذكره، 
يتعلق  فيما  للعميل  االستشارة  تقديم  عن  مسؤولة  المالية  سيكو  ليست 
بالوضع الضريبي أو شئون العميل أو عن التحقيق تطبيق أي قانون ضريبي أو 
الئحة أو معاهدة أو ممارسة للعميل أو المحفظة االستثمارية، وعلى العميل أن 

يحصل على مثل هذه االستشارة المهنية حسبما يراه مناسبا.

مـــع  تتعــــارض  ال  أنــــها  طالمــــا  المــاليـــــة  سيكو  مسؤوليــــة  حـــــــدود  تنطبــــق 
اللوائــــح  أو  الماليـــة  الســــوق  هيئـــة  قانـــون  بموجـــب  المـاليــــة  سيكو  التــــزامــــات 

التنفيـــذيـــة. 

ا�يلـولـة القانونيـة:

ذات  شركـــــة  أو  تضامــــن  كشركــــة  اعتباريـــة  شخصيــــة  يمثــــل  العميــل  كـــان  إذا 
مسؤولية محدودة أو أية شخصيـــة اعتبارية أخرى، فإنه يوافــــق على أن تكــــــون هــــذه 
االتفاقيــــة وكافــــة شروطـــــها ملزمـــة لخلفائــــه ويوافـــــــق على أن هــــذه االتفاقيـــــة ال 
تنقضــــي تلقائــــيÈ عنــــد تصفيتــــه أو حلـــه أو عنـــــد وفــــــاة أي مــــن الشركــــاء أو حــــل 
تصفيــــــة شريـــــك أو مساهــم بها متى كــــان ذلك الشريــــك شخـصــÈ اعتباريـــÈ، بيــــد 
المحـــض  تقديــــرها  الماليـــــة وحســـب  يحـــق لسيكو  الرغـــــم مما سبــــق  أنــه وعلى 
ايقـــاف ا�عمال أو الخدمـــــات االستثماريــــة أو االمتــنـاع عــــن قبــــول التعليــــمات بـــــها، 
أو مــــن  أو تعليــــمات موقعـــــة مـــن بقيـــــــة الشركـــاء   Èقضائــــي ãأمـــر إلى أن يتلــقى 
أو  الشخصييــــن  الممثليـــــن  أو  الشركـــــات  مـــــدراء  أو  الوصايـــــا  منفــــذي  أو  الورثــــة 

الخلـــــفاء القيميــــن وذلك بصيغـــــــة ترضـــي ذلك.

إذا أخطــرت سيكو الـماليــة خطـــيÈ بوفاة أو انعدام أهلية المستثمر فيحق للشركة 
(ولكنها لن تكون ملزمة بهذا إال إذا كـان ذلك مقــررã وفقÈ للقانــون المطبــق) وقــف 
التعامــل في حساب االستثمار إلى أن تتسلم المستندات المناسبة من المحكمة أو 
المستثمر  ورثة  أو  القانوني  الممثل  من  موقعة  تعليمات  وكذلك  المختصة  الجهة 
المتوفى باÃضافة إلى (إذا كان ذلك مناسبÈ) تعليمات موقعة من ا�شخاص المتبقين 

المسمين كأصحاب االستثمار. 

ويعني وقــف التعامـــل في حساب استثمار عدم التصرف في الموجودات بالبيع أو 
الشـــراء أو إجـــراء استثــمار وبقائـــها على حالــها كــما كانــت عليــــه من قبــل اÃخــطــار 
مباشرة بغض النظر عن ا�رباح أو الخسائـــر التي يمكــــــن أن تتعـــرض لها موجــــودات 
جميـــع  فـــإن  الفعلـــي  الوفــــاة  حــــــدوث  عن  اÃبــــالغ  تأخــــر  وإذا  االستثـــمار.  حســاب 
ا�عمال التي تقـــــــوم بها الشركـــــــة بـــناء على تعليـــمات قائمـــة للعميــــل أو باقـــي 
ا�رصــدة  فسيكـــون   Èمشتركـــ االستثــــمار  حســاب  كــــان  وإذا  االستثـــمار.  أصحــاب 
الدائنــــة وكــل الموجـــودات ا�خــرى في حســاب االستثــــمار مملوكـــة مشتركـــة بين 
أصحـــاب الحساب، ويجــــوز لسيكو الماليــــة التصـــرف وفــــقÈ لتعليــمــات أي واحــــد مـــن 

أصحـــاب الحســـاب أو أي ممثـــل مفـــوض منــــه. 
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Indemnification. 

Client’s obligation to indemnify. The Client shall indemnify SICO 
Capital on demand (whether before or after termination of this 
Agreement) against any liability, loss, charge, demand, proceedings, 
cost or expense, including legal fees, that SICO Capital may suffer, 
pay or incur as a result of or in connection with the performance by 
SICO Capital in good faith of its obligations and services under this 
Agreement, including (without limitation) entering into any transac-
tion with or for the Client, or acting upon any Instructions received 
from the Client, in respect of which the Client or any counterparty 
or bank do not make good and timely delivery or payment, except if 
such costs, etc, are attributable to the gross negligence or willful 
default or the person claiming indemnification. For the purpose of 
indemnification as aforesaid, references to SICO Capital include SICO 
Capital affiliated companies and any director, officer, employee or 
agent of SICO Capital or of an affiliated company.

Notice of claims or demands. Promptly after receipt by SICO Capital 
or notice of the commencement of any action of proceeding or 
threatened action or proceeding in connection with any claim or 
demand that might give rise to the obligation of indemnity hereun-
der, SICO Capital shall give written notice thereof to the Client, 
provided that the failure to give such notice shall not relieve the 
Client of the obligation of indemnity hereunder, except to the extent 
that the Client is actually prejudiced by such failure to give notice. 
Prior to entering into any agreement or settlement which would 
result in an obligation of the Client to indemnify SICO Capital as 
aforesaid, SICO Capital shall obtain the written consent of the Client, 
which shall not be unreasonably withheld.

Termination

Termination at will. This Agreement may be cancelled by the Client 
or SICO Capital at any time and for any reason, by written notice.

Future effect. Termination of this Agreement shall be without 
prejudice to the execution or completion of transactions already 
initiated, to the Parties’ obligations under Clause 13 (Confidentiality) 
above, to the Parties’ rights and obligations accrued up to the date 
of termination, and to provisions hereof which are expressed to 
survive termination. In particular, notwithstanding such termination, 
SICO Capital may (as it sees fit) direct the completion, perfection or 
closing out of any transaction initiated before termination. However, 
except as otherwise provided in this Clause 17 in connection with 
settlement of accounts and transfers of assets, SICO Capital shall not 
after the date of termination initiate any further transactions on the 
Client’s behalf.

Settlement of accounts. SICO Capital shall be entitled to receive all 
fees and other sums due under this Agreement to the date of 
termination and to be compensated for all losses necessarily realized 
in settling or concluding outstanding obligations, and all costs and 
expenses incurred in effecting termination, and SICO Capital is 
hereby authorized to deduct from the assets in the Portfolio 
Account such amounts as it believes necessary to pay all outstand-
ing fees and other charges and, if necessary, to sell Investments to 
satisfy any such amount.

Transfer of assets. As soon as practicable after the date of termina-
tion SICO Capital shall deliver to the Client or to the order of the 
Client or to the successors in interest of the Client, as appropriate, all 
cash, Investments and documents of title held by SICO Capital, 
accompanied by an account of all transactions carried out up to the 
date of termination, and the Client assigns SICO Capital to be the 
authorized agent to complete all such transactions and authorizes 
SICO Capital to make advances and expend such monies as may be 
required, provided that:

SICO Capital shall not be obligated to deliver any Investments or 
documents of title until they are delivered by the relevant 
broker, vendor or issuer; and

SICO Capital shall not be obligated to deliver any Investments 
and documents of title unless and until all amounts due and 
payable to SICO Capital have been settled, including without 
limitation reimbursement for all costs and expenses incurred by 
SICO Capital in closing out the Portfolio Account; and 

SICO Capital shall not be obligated to account to the Client for 
the sale proceeds of any Investment until SICO Capital has 
received such proceeds from the relevant broker or vendor; and

it may not be possible to transfer Investments held in a 
collective account of in the name of a nominee, except by 
means of sale followed by transfer of the proceeds less any 
transaction costs.

التعويض: 

التزام العميل في التعويض:  يجب أن يعوض العميل سيكو المالية عند الطلب 
(سواء كان ذلك قبل أو بعد فسخ هذه االتفاقية) ضد أي مطالبة أو خسارة أو رسوم 
أو طلب أو إجراءات قانونية أو تكلفة أو مصروفات بما في ذلك ا�تعاب القانونية التي 
بالتزامات  بالوفاء  يتعلق  فيما  أو  لـ  نتيجة  تدفعها  أو  المالية،  سيكو  تتكبدها  قد 
سيكو المالية بنية حسنة اللتزاماتها وخدماتها بموجب هذه االتفاقية، بما في ذلك 
(على سبيل المثال ال الحصر) الدخول في أي صفقات مع العميل أو لصالح العميل، أو 
العمل وفقا �ي تعليمات مستلمة من العميل، ال يكون فيها العميل أو أي طرف آخر 
أو بنك لم يقم بالتسليم الجيد أو لم يقم بالتسليم في الوقت المناسب أو السداد، 
إال إذا كانت مثل هذه التكاليف الخ.. كان من الممكن عزوها إلى اÃهمال الجسيم أو 
ذكر  كما  التعويض  ولغرض  بالتعويض.  المطالب  الشخص  أو  المتعمد  التقصير 
وأي  المالية  لسيكو  التابعة  الشركات  المالية  سيكو  إلى  اÃشارات  تشمل  سابقا، 

مسؤول أو موظف أو وكيل لسيكو المالية من شركة تابعة. 

إخــطار المطالبــــات والطلبــــات: فـــور استـــالم سيكو الماليـــة أو إخطــــار شــــروع 
في أي إجــــراء قانونـــي أو تهديد باتخاذ إجراء قانوني فيما يتعلق بأي مطالبة أو طلب 
تسلم  أن  المالية  على سيكو  يتعين  وبالتالي  تعويض،  التزام  عنه  ينتج  أن  يمكن 
إخطارا مكتوبا بموجب ذلك للعميل، بشــرط أن يكون العجز عن تسليم مثل هذه 
العميل  فيه  كان  فيـــما  إال  بالتعويض  التزامه  من  العميل  يعفي  أال  يجب  اÃخطار 
متضررا فعال من مثل هذا العجز بتسليم اÃخطار. وقبل إبرام أي اتفاقية أو تسوية 
سابقا.  ذكر  مثلما  الماليــة  سيكو  لتعويـــض  للعميـــل  التزام  عنها  ينتج  أن  يمكن 
أال  يجــب  والذي  الكتابيـــة،  العميـــل  موافقـــة  على  الماليـــة  سيكو  تحصل  أن  يجب 

يحجـــب من دون سبـــب معقــــول.

الفسخ: 

أو من قبل  العميل  االتفاقية من قبل  أريد ذلك: يمكن فسخ هذه  ما  الفسخ متى 
سيكو المالية في أي وقت و�ي سبب بإشعار خطي.

ا�ثر المستقبلي: يجب أن يكون فسخ هذه االتفاقية من دون إخالل بتنفيذ أو إكمال 
(السرية)  المادة 13  الطرفين بموجب  البدء سلفا، اللتزامات  التي تم فيها  الصفقات 
و�حكام  الفسخ،  تاريخ  حتى  المتراكمة  والتزاماتهما  الطرفين  حقوق  عن  أعاله، 
وخصوصا،  االتفاقية.  فسخ  بعد  سارية  تبقى  أن  على  صراحة  تنص  التي  االتفاقية 
يراه مناسبا)  المالية (حسبما  أن توجه سيكو  الفسخ، يمكن  النظر عن هذا  بصرف 
اÃكمال أو إنهاء أي صفقــة تــم البـدء فيها قبل الفسخ، ولكن فيما عدا ما تم النص 
فيه على خالف ذلك في هذه المــادة 17 فيما يتعلــق بتسويـــة الحسابات وتحويـــالت 
ا�صول، يجب أن ال تبدأ سيكو المالية بعد تاريخ الفســخ أي صفقات إدارية نيابة عن 

العميل.

تسوية الحسابات: يجب أن يكون من حق سيكو المالية استالم كل ا�تعاب والمبالغ 
ا�خرى المستحقة بموجب هذه االتفاقية حتى تاريخ الفسخ وأن يتم تعويضه عن كل 
الخسائر الضرورية المتحققة من تسوية أو إنهاء التزامات غير مسددة وكل التكاليف 
أن  في  المالية  سيكو  تكون  وبهذا  الفسخ،  في  المؤثرة  المتكبدة  والمصروفات 
تستقطع من ا�صول في حساب المحفظة االستثمارية المبالغ التي ترى أنها ضرورية 
بيع  ضروريا،  ذلك  كان  ومتى  ا�خرى،  والرسوم  المسددة  غير  ا�تعاب  كل  لسداد 

االستثمارات الستيفاء هذا المبلغ.

من  ممكــن  وقــت  بأســـرع  الماليــــة  سيكو  تسلــــم  أن  يجـــب  ا�صـــــول:  تحويـــل 
الناحيـــة العمليـــة بعد تاريــخ الفســـخ للعميـــل أو �مـــر العميـــل أو لخلــــفاء العميل 
في مصلحـــة العميل، وفقا لما هو مناسب، كل النقــــد واالستثــــمارات ومستنـــدات 
الملكيــة التي بإسم سيكو الماليـــة، مرفقة بحساب كل المعامـــالت التي تمت حتى 
المفوض Ãكـــمال  الوكيـــل  الماليـــة لتكون  العميـــل لسيكو  الفسخ، ويتنازل  تاريـــخ 
كل هذه المعامالت وتفوض سيكو المالية في منح سلفيات وصرف أموال حسبما 

يكون مطلوبـــا، بشــرط :

أو  استثــــمارات  أي  تسلـــم  بــــأن  ملزمــــة  الماليـــــة  سيكو  تكـــــون  أال  يجــــب 
مستنـــــدات ملكيـــة حــتــى يتـــــــم تسليمــــــها للوسيــــط المعــنــي أو البائـــــع أو 

المصــــدر، و

يجب أال تكون سيكو المالية ملزمة بأن تسلم أي استثمارات ومستندات ملكية 
ما لم وحتى تتم تسوية كل المبالغ والمستحقة الدفع، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، إعادة دفع كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لسيكو  المالية 

Ãغالق حساب المحفظة االستثمارية، و 

يجـــب أال تكون سيكو الماليــة ملزمــة أن تكون مسؤولة عن عائدات المبيعات 
عن أي استثمار حتى تستلم سيكو المالية هذه العائدات من الوسيط المعني 

أو البائع، و 
جماعي  حساب  في  الموضوعة  االستثمارات  تحويل  الممكن  من  يكون  ال  قد 
تكاليف  أي  بعد طرح  العائدات  تحويل  يتلوه  بيع  إال عن طريق  باسم مسمى، 

للمعاملة. 
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Waiver/ Amendment/ Remedies. 

Waiver. Neither a failure to exercise or a delay by either party in 
exercising, any right will operate to waive such party’s obligation(s) 
thereof nor will any single or partial exercise of any such right 
preclude any further exercise thereof nor the exercise of any other 
right power or privilege. Any waiver given or consent granted by any 
party shall be effective only if given in writing and then only in 
relation to the specific right and or purpose for which it was given.

Amendment. SICO Capital may amend the terms and conditions of 
the Agreement and/or the Fee Schedule and/or any supplementary 
agreement(s) made hereunder by sending to the Client a written 
notice describing the relevant changes. Such changes will become 
effective after the expiration of fifteen (15) days from the date the 
notice is sent to the Client. No amendment shall affect any outstand-
ing orders, Instruction(s) or transactions or any legal rights or 
obligations which may already have granted or undertaken.  

Invalidity. If any provision or condition of this Agreement shall be 
held to be invalid or unenforceable by any court or regulatory or 
self-regulatory agency or body, such invalidity or unenforceability 
shall attach only to such provision or condition. The validity of the 
remaining provisions shall not be affected thereby and this 
Agreement shall be carried out as if any such invalid or unenforce-
able provision or condition was not contained herein.

Remedies. The rights and remedies of the parties in connection with 
this Agreement are and are not exclusive of any other rights or 
remedies provided by law.

Communications

Notices. Notice and other communications pursuant to these Terms 
of Business (other than Instructions from the Client to SICO Capital, 
which are discussed in Clause 3 above) shall be in writing and 
delivered either by mail, by courier or hand delivery or by fax or 
E-mail, shall be addressed to the parties in conformity with the 
contact information shown in the first page of the application for 
opening an account, and shall be effective upon receipt at such 
address. 

Correspondence. Any correspondence sent to the Client by third 
parties and received by SICO Capital and any routine correspondence 
from SICO Capital to the Client, including monthly reposts shall be 
mailed by SICO Capital to the Client at the mailing address first 
shown above or at such address as the Client may subsequently 
instruct by written notice.

Errors of communication. Damages resulting from the use of the 
postal services, telegraph and other means of communication, 
especially from loss, delay, misunderstanding, mutilation or double 
dispatch are to be borne by the Client, provided that SICO Capital 
has not acted with negligence. In case of litigation, the onus of 
proof is borne by the Client. 

Law and Jurisdiction

Governing law. This Agreement shall be governed and construed in 
accordance with the laws applicable in the Kingdom of Saudi Arabia.

Disputes. The Parties will seek to resolve any dispute arising out of 
or in connection with these Terms of Business and the matters 
contemplated herein amicably. In the event that a dispute cannot be 
settled amicably within thirty (30) days of notice been given 
pursuant to Clause 21 herein by and to any party, the Parties hereby 
agree that such dispute shall be settled by the Committee for the 
Resolution of Securities Disputes in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Governing language. These Terms of Business may be executed in 
both the English and Arabic languages. In case of any difference in 
meaning between the English and Arabic texts, the Arabic text shall 
prevail, provided that the Arabic text shall be interpreted with due 
consideration given to the English text.

The Client acknowledges and confirms its understanding that SICO 
Capital may undertake all necessary procedures to comply with local 
or foreign tax regulations, including but not limited to the United 
States Foreign Account Tax complianceAct (”FATCA”), and the Client 
agrees and consents to all actions taken by SICO Capital in connec-
tion with its efforts to comply with the said local or forign tax 
regulations.

As part of SICO Capital’s efforts to comply with such local and 
international tax regulations, at the time of account opening 
and/or during the operation of the account by the Client, SICO 
Capital has the right to request certain Know Your Customer 
(KYC) information in relation to the Client’s nationality, residence,  

التنازل/التعديل/التدابير:  

في  الطرفين  من  أي  قبل  من  التأخير  أو  الممارسة  عن  العجز  يكون  لن  التنازل: 
ممارسة أي حق تنازال عن التزام/التزامات ذلك الطرف، كما لن تكون أي ممارسة فردية 
أو جزئية عن أي حق تحول عن أي ممارسة إضافية تنازال عن ذلك االلتزام، كما لن تكون 
أو  يعطى  تنازل  وأي  االلتزام.  ذلك  عن  تنازال  امتياز  أو  آخر  حق  صالحية  أي  ممارسة 
موافقة تمنح من قبل أي طرف يجب أن تكون نافذة فقط إذا سلمت كتابة، وسارية 

فقط فيما يتعلق بالحق المحدد و/أو الغرض الذي سلمت من أجله.

جدول  و/أو  لالتفاقية  والشروط  ا¨حكام  المالية  سيكو  تعدل  أن  يمكن  التعديل: 
إبرامها الحقا بأن ترسل للعميل إخطار  اتفاقية/اتفاقيات ملحقة تم  ا¨تعاب و/أو أي 
مضي  بعد  سارية  التغييرات  هذه  وستصبح  الصلة.  ذات  التغيرات  يبين  مكتوب 
خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسال ا´شعار إلى العميل. ويجب أال يؤثر أي تعديل 
على أي أوامر ثابتة أو تعليمات أو معامالت أو أي حقوق قانونية أو التزامات يمكن أن 

تكون قد منحت سلفا أو تم القيام بها.

البطالن: إذا كان أي حكم أو شرط من هذه االتفاقية وجد باطال أو غير قابل للتطبيق 
أن  فيجب  إدارة،  أو  نفسها  تنظم  هيئة  أو  تنظيمية  جهة  أو  محكمة  أي  قبل  من 
وعليه  الشرط.  أو  الحكم  ذلك  قاصرا فقط على  للتطبيق  القابلية  أو عدم  البطالن 
يجب أال تتأثر صالحية بقية ا¨حكام بذلك ويجب تنفيــــذ هذه االتفاقيـة كما لو كانـت 

مثل هـذه ا¨حـكام أو الشــروط غير واردة بــها.

وغير  حصرية  االتفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  الطرفين  ومعالجات  المعالجات:حقوق 
حصرية عن أي حقوق أخرى أو معالجات يوفرها القانون.

االتصاالت:

(خالف  هذه  ا¨عمال  لشــروط  وفــقا  ا¨خــرى  والمراســـالت  ا´شعارات  ا
شعــارات: 
أعاله)   3 المادة  في  مناقشتها  تمت  والتي  المالية،  لسيكو  العميل  من  التعليمات 
يجب أن تكون كتابة ويجب أن تسلم إما بالبريد أو البريد السريع أو التسليم باليد أو 
لمعلومات  طبقا  الطرفين  إلى  تعنون  أن  ويجب  ا´لكتروني،  البريد  أو  بالفاكس 
االتصال المبينة في الصفحة ا¨ولى من طلب فتح حساب، ويجب أن تكون سارية عند 

استالم مثل هذا العنوان.

ويتــــم  أخــــرى  أطــــراف  من  العميـــل  إلى  ترســــل  مراســالت  أي  المراســـــالت: 
الماليـــة للعميـــل،  الماليـــة وأي مراســــالت عاديـــة من سيكو  استالمــــها من سيكو 
للعميل  المالية  سيكو  قبل  من  ترسل  أن  يجب  الشهريــــة  التقاريــــر  ذلك  في  بما 
بالعنوان البريدي المبين أوال أعاله، أو للعنوان الذي يوجه به العميل الحقا عن طريق 

إخطار مكتوب.

أو  التلغراف  أو  البريدية  الخدمات  استخدام  عن  الناتجة  ا¨ضرار  االتصاالت:  أخطاء 
أو  التفاهم  سوء  أو  التأخير  أو  الخسارة  عن  ينتج  ما  خاصة  ا¨خرى،  االتصال  وسائل 
المالية  سيكو  تكون  أال  بشرط  العميل،  يتحملها  المزدوجة  البرقيات  أو  التشويه 

تصرفت بإهمال. وفي حال المقاضاة يكون عب ا´ثبات على العميل.  

القانون واالختصاص:

للقوانين  وفقا  ومفسرة  محكومة  االتفاقية  هذه  تكون  أن  يجب  الحاكم:  القانون 
المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

سيسعى الطرفان لحل أي منازعة ناتجة عن أو لها صلة بأحكام القيام  المنازعات: 
با¨عمال هذه والمسائل الواردة هنا بصورة ودية. وفي حال عدم القدرة على تسوية 
21 من هذه  (30) يوما من إخطار سلم وفقا للمادة  منازعة بصورة ودية خالل ثالثين 
االتفاقية من قبل أي طرف و¨ي طرف، وبهذا يوافق الطرفان أن هذه المنازعات يجب 
العربية  المملكة  المالية في  ا¨وراق  منازعات  لجنة حل  تتم تسويتها عن طريق  أن 

السعودية.

اللغة الحاكمة: يمكن تحرير أحكام القيام با¨عمال هذه محررة باللغتين ا´نجليزية 
والعربية. وفي حال وجود اختالف في المعنى بين النصين ا´نجليزي والعربي يجب أن 
يكون النص العربي هو المعتمد، بشرط أن يفسر النص العربي مع إعطاء االهتمام 

الالزم للنص ا´نجليزي.

يقر العميل ويؤكد فهمه بأنه يحق لسيكو المالية ان تتخذ جميع ا´جراءات الالزمة من 
اجل االلتزام بأنظمة الضرائب المحلية أو ا¨جنبية، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر، قانون االلتزام بالمتطلبات الضريبية للحسابات ا¨جنبية الصادر عن حكومة 
الواليات المتحدة ا¨مريكية (»FATCA») . ويوافق العميل على جميع ا´جراءات التي 
الضرائب  بأنظمة  االلتزام  إلى  الرامية  بجهودها  يتعلق  فيما  المالية  تتخذها سيكو 

المحلية أو ا¨جنبية المذكورة، ويقبل بها.

وكجــزء من جهــود سيكو الماليــة الهادفــة إلى االلتــزام بأنظمــة الضرائــب المحليـــة 
الحساب من قبل  اثنــاء تشغيــل  الحســاب و/أو  والدولية، سوف يحق لها عند فتح 
إطـار متطلبـات مبدأ  بالعميـل في   الخاصـة  المعلومـات  بعـض   ان تطلب   العميل 
الحصـر   ال  المثال  سبيل  على  منـها  والتي  عميلك»)  («اعرف  العميـل  على  التعرف 
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citizenship status or other information about the Client, and 
theClient agrees to comply with SICO Capital’s information 
request(s) in this regard. The Client acknowledges and agrees that its 
failure to provide therequired KYC information may result in: (i) SICO 
Capital making its own decision with respect to the Client’s nationali-
ty, residency and/or citizenship status, including whether to report 
such information to a tax or goverment authority, and/or (ii) SICO 
Capital requiring the Client or other persons to withhold amounts as 
may be legally required by any tax or government authority and to 
pay such amounts to any appropriate tax or government authority; 
and/or (iii) SICO Capital terminating this Agreement and closing the 
investment account held with SICO Capital. 

Client Representations.

Understanding of these Terms of Business. The Client acknowledges 
having read and understood these Terms of Business and having 
been given the opportunity to ask questions relating hereto, and the 
Client agrees that these Terms of Business will govern the Client’s 
relationship with SICO Capital.  

Client information. All details given by the Client to SICO Capital in 
relation to the Client and the Client’s financial position, in the 
annexed Account Opening Form and otherwise, are and will remain 
complete, accurate and not misleading in any material respect.

Corporate authorizations.  Any Client being a legal entity, represents 
and warrants that it has obtained all necessary consents and taken 
all necessary action (including any action required under its constitu-
tive documents) to authorize it to enter into these Terms of Business 
and to perform its obligations hereunder.

Beneficial ownership. The Portfolio is and shall during the continu-
ance of these Terms of Business remain beneficially owned by the 
Client free from all liens, charges, options, encumbrances and third 
party rights whatsoever, other than those arising as a result of 
transactions entered into pursuant to these Terms of Business.

Joint liability. If the Client comprises more than one individual 
person, each of such persons shall be jointly and severally liable for 
the obligations of the Client hereunder.

Exclusive management of the Portfolio. The Client shall not during 
the term of these Terms of Business authorize anyone person other 
than SICO Capital to execute transactions relating to any Portfolio(s) 
or Investment(s) as contemplated herein, or otherwise to deal with 
such Investments, except with the prior written consent of SICO 
Capital.

Joint Account

Joint accounts may not be opened under this agreement in relation 
to securities issued in Saudi Riyal.

Risk Disclosure

Investment risks. The Client acknowledges that SICO Capital has 
made the Client aware of and the Client understands the risks 
inherent in investing and/or trading in international securities and 
other Investments, including in local and international securities and 
other Investments, including foreign exchange risks and possible loss 
of principal.

Investments not guaranteed. The Client understands that certain 
Investments which may form the subject of these Terms of Business 
in whole or in part, are not guaranteed or insured and that any such 
Investments are subject to loss. 

Other risks. The Client acknowledges and understands that certain 
Investments may be subject to restrictive conditions as to tenor, exit, 
sale, redemption, liquidity, conversion and valuation. 

جنسية العميـل وإقامتـه ومواطنتـه أو غيرهـا من المعلومـات، ويوافــق العميــل على  
أن يلتـزم بطلب (طلبات) المعلومات التي ترده من سيكو المالية في هذا الصدد. 
كما يقر العميل ويوافق على أن عدم تقديمه للمعلومات المطلوبة يمكن أن يؤدي 
إلى: (1) أن تتخذ سيكو المالية قرارها الخاص فيما يتعلق بجنسية العميل وإقامته 
و/أو مواطنته، بما في ذلك ا´بالغ عن هذه المعلومات لسلطة الضريبة الحكومية من 
عدمه، و/أو (2) ان تطلب سيكو المالية من العميل أو أشخاص آخرين حجب المبالغ 
المطلوبة نظامÌ من قبل أي سلطة ضريبية أو حكومية ودفعها لتلك السلطة؛ و/أو 
الموجود  االستثمار  حساب  تغلق  وأن  االتفاقية  هذه  المالية  سيكو  تنتهي  أن  (ج) 

لديها للعميل.

بيان أوضاع العميل: 

فهــم شـروط القيــام با�عمــال: يقــــر العميــــل بأنــه قـــــرأ وفهــــم شروط ا¨عمـــال 
هــــذه وأنه منـــح الفرصــــة لطــــرح أسئلــــــة تتعلـــــق بذلك، ويوافــــــق العميـــــــل على 

أن شـــروط ا¨عمــــال هـــــذه ستحكــــم عالقـــة العميــــل مـــع سيكو الماليــــة. 

يتعلق  فيما  المالية  العميل لسيكو  المقدمة من  البيانات  كل  العميل:  معلومات 
ذلك،  إلى  وما  الملحق  الحساب  فتح  نموذج  في  للعميل،  المالي  والمركز  بالعميل 

ستظل كاملة ودقيقة وغير مضللة في أي جانب جوهري.

تفويضات الشركة: أي عميل يكون جهة اعتبارية يمثل أو يضمن أنه قد حصل على 
يكون  تصرف  أي  ذلك  في  (بما  الالزمة  ا´جراءات  بكل  وقام  الالزمة  الموافقات  كل 
شــروط  في  الدخـول  في  يفوضـــه  أن  في  ا¨ساسيـة)  مستنداتــه  بموجــب  مطلوبا 

ا¨عمــال هــذه والوفــاء بالتزاماتــه الواردة في االتفاقية.

شروط  سريان  مدة  خالل  االستثمارية  المحفظة  تظل  أن  يجب  النفعية:  الملكية 
تنفيذ ا¨عمال هذه مملوكة نفعيا للعميل خالية من أي امتيازات أو رسوم أو خيارات 
نتيجة  الناشئة  تلك  بخالف  نوعها،  كان  أيا  أخرى  أطراف  حقوق  أو  عقارية  تكاليف  أو 

للمعامالت التي تم الدخول بها وفقا لشروط ا¨عمال هذه.

المسؤولية المشتركة: إذا تضمن العميل أكثر من شخص واحد طبيعي، يجب أن 
يكون كل هؤالء ا¨شخاص مسؤولون مجتمعين ومنفردين عن التزامات العميل من 

.Ðن وصاعدÑا

ا
دارة الحصرية للمحفظة االستثمارية: يجب أال يفوض العميل خالل سريان أحكام 
بأي  الصلة  ذات  بالمعامالت  للقيام  المالية  آخر خالف سيكو  أي شخص  ا¨عمال هذه 
محفظة استثمارية (محافظ استثمارية) أو استثمار/استثمارات واردة في هذا االتفاق، 
أو من ناحية أخرى في التعامل مع هذه االستثمارات، إال بموافقة خطية مسبقة من 

سيكو المالية.

الحساب المشترك:

المشمولة  السعودي  بالريال  الصادرة  المالية  لÓوراق  مشترك  حساب  فتح  يجوز  ال 
باتفاقية تداول ا¨وراق المالية المحلية.

إفشاء المخاطر:

مخاطر االستثمار: يقر العميل بأن سيكو الماليــة قد أحاطــت العميــل علما وبالتالي 
الماليــة  ا¨وراق  في  التداول  و/أو  االستثمار  في  الكامنة  المخاطر  العميل  يفهم 
والعالميــة  المحليـــة  الماليــة  ا¨وراق  ذلك  في  بما  ا¨خرى،  واالستثمــارات  العالميــة 
المحتملــة  والخسارة  ا¨جنبي  النقد  مخاطــر  ذلك  في  بما  ا¨خــرى،  واالستثمــارات 

للمبلــغ ا¨ساســي.

يفهم العميل أن بعض االستثمارات والتي يمكن أن  االستثمارات غير المضمونة: 
يشكل في شروط تنفيذ ا¨عمال كلها أو بعضها، ليست مضمونة أو مؤمنا عليها 

وأن أي استثمارات عرضة للخسارة.

تخضــع  أن  يمكــن  االستثمــارات  بعض  أن  ويفهــم  العميــل  يقر  ا�خرى:  المخاطر 
لشروط مقيـــدة بالنسبــة للمــدة، والتخــارج والبيــع والســداد والسيولــة والتحويــل 

والتقييـــم.

23. .23

24. .24

25. .25
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Appendix Bالملحق ب

بالنسبة ¨ي سهم أواستثمار آخر مسجل في نظام «تداول»، ال يجوز ¨ي شخص، فردÐ كان أم 
شركة ، أن يشترك في أي من ا¨عمال التالية :

منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي  على تالعب أو تضليل

يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على 
تالعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص 
إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن  أو  الممارسة،  أو  التصرف  يعلم بطبيعة ذلك 

يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر تنفيذ صفقة 

على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:

اهتمام  أو  المالية  الورقة  في  تداول  نشاط  بوجود  مضلل  أو  كاذب  انطباع 
بشرائها أو بيعها.

سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.

التصرفات أو الممارسات التي تشكل تالعب¦ أو تضليًال

التصرفات  التضليل  أو  التالعب  أنواع  من  تعد  التي  والتصرفات  ا¨عمال  في  تدخل 
اÑتية:

إجراء صفقة تداول وهمي.

تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.

تدخل في ا¨عمال والتصرفات التي تعد من أنواع التالعب أو التضليل، عند ارتكابها 
بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام 
ورقة  تداول  أو  أو عرض  لطلب  تكوين سعر مصطنع  أو بهدف  بيعها،  أو  بشرائها 

مالية، التصرفات اÑتية:

إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق  بأنه تم أو سوف يتم 
لبيع  والسعر  والتوقيت  الحجم  أوامر مشابهة ومقاربة من حيث  أو  أمر  إدخال 

تلك الورقة المالية.

إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال 
تلك  لشراء  والسعر  والتوقيت  الحجم  ومقاربة من حيث  أوامر مشابهة  أو  أمر 

الورقة المالية

شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط 
من ا¨سعار متتابعة التزايد.

بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط 
أسعار متتابعة التناقص.

إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:

وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.

تحقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.

إبـــقاء سعـــر البيــــع أو العــــرض أو الطلــــب ضمـــن مــــدى مسبـــق التحـديـــد.

إدخال أمر أو سلسلة من ا¨وامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

حظر ا
فصاح عن المعلومات الداخلية (كما تم تعريفه في الئحة سلوكيات السوق 
الصادر من هيئة السوق  المالية)

حظر ا´فصاح عن المعلومات الداخلية

يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية ¨ي شخص آخر، وهو 
يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص اÑخر من الممكن أن يقوم بالتداول في 

الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الداخلية.

يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح ¨ي شخص آخر عن أي معلومات داخلية 
أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص  حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم 
اÑخر الذي تم ا´فصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة الماليةذات  العالقة 

بالمعلومات الداخلية.

In connection with trading on all public securities markets offered by SICO 
Capital, the client acknowledges and agrees to the following; 

Prohibition of Manipulative and Deceptive Acts or Practices

It is prohibited for any person to engage in or participate in any 
manipulative or deceptive acts or practices in connection with an 
order or transaction in a security, if the person knows or has reason-
able grounds to know the nature of the act or practice.

It is prohibited for any person to, directly or indirectly, enter an order 
or execute a trade in a security for the purpose of creating any of 
the following:

a false or misleading impression of trading activity or interest in 
the purchase or sale of the security; or

an artificial bid price, ask price or trade price for the security or 
any related security.

Manipulative and Deceptive Acts or Practices

The following actions shall be among those considered as manipula-
tive or deceptive acts or practices:

making a fictitious trade; or

effecting a trade in a security that involves no change in its 
beneficia ownership.

The following acts shall be among those considered as manipulative 
or deceptive acts or practices when committed for the purpose of 
creating a false or misleading impression of trading activity in a 
security or interest in the purchase or sale of the security, or for the 
purpose of creating an artificial bid price, ask price or trade price for 
a security:

entering an order or orders for the purchase of a security with 
the prior knowledge that an order or orders of substantially the 
same size, time and price for the sale of that security, has been 
or will be entered;

entering an order or orders for the sale of a security with the 
prior knowledge that an order or orders of substantially the 
same size, time and price for the purchase of that security, has 
been or will be entered;

purchasing or making offers to purchase, a security at succes-
sively higher prices or in a pattern of successively higher prices;

selling or making offers to sell a security at successively lower 
prices or in a pattern of successively lower prices; or

entering an order or orders for the purchase or sale of a security 
in order to:

establish a predetermined sale price, ask price or bid price;

effect a high or low closing sale price, ask price or bid price;

maintain the sale price, ask price or bid price within a 
predetermined range; or

entering an order or a series of orders for a security that are 
not intended to be executed.

Insider Trading ( as defined by the Market Conduct Regulations 
Issued by the Capital Market Authority)

Prohibition of disclosure of inside information

An insider is prohibited from disclosing any inside information to any 
other person when he knows or should have known that it is 
possible that such other person may trade in the security related to 
the inside information.

A person who is not insider is prohibited from disclosing to any other 
person any inside information obtained from an insider, when he 
knows or should have known that it is possible that such other 
person to whom the disclosure has been made may trade in the 
security related to the inside information.
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Prohibition of insider trading

An insider is prohibited from engaging in insider trading.

A person who is not insider is prohibited from engaging in 
insider trading if he obtains the inside information from another 
person and he knows or should have known, that the informa-
tion is inside information

Prohibition of Untrue Statements

A person is prohibited from making an untrue statement of material 
fact verbally or in writing or from failing to make a statement required 
to be made under the Capital Market Law, the Implementing Regula-
tions, or the rules of the Exchange or the Depositary Center, if the 
statement is made, or the person fails to make the required 
statement, for the purpose of influencing the price or value of a 
security, inducing another person to purchase or sell a security, or 
inducing him to exercise or refrain from exercising rights under a 
security

Responsibility for Untrue Statements

For the purposes of application of Article 56 of the Capital Market 
Law and the provisions of this part:

A person shall be liable for damages to a claimant if he makes an 
untrue statement of material fact and the statement is made:

for the purpose of profit or commercial benefit; and

in relation to the purchase or sale of a security.

A claimant for damages under paragraph (a) of this Article must 
establish that:

he was not aware that the statement was untrue;

he would not have purchased or sold the security in question if 
he was aware of the untrue statement, or that he would not 
have purchased or sold the security at the price at which such 
security was purchased or sold; and

the person who made the untrue statement knew, or knew that 
there was a substantial likelihood, that the statement was 
untrue in relation to a material fact.

A person shall be liable for damages to a claimant, if he is obliged 
under the Saudi Arabian Capital Market Law, the Saudi Arabian 
CMA Regulations, or the rules of the Exchange or the Depositary 
Center to make a statement and fails to do so provided that:

the claim for damages is in relation to the purchase or sale of a 
security; and

what has been omitted relates to a material fact.

A claimant for damages under paragraph (c) of this Article must 
establish that:

he was not aware of the failure to make the statement; and

he would not have purchased or sold the security in question 
had he known in advance that the statement was omitted, or 
that he would not have purchased or sold the security at the 
price at which such security was purchased or sold.

Rumours

A person is prohibited from circulating, directly or indirectly, an 
untrue statement of material fact or a statement of opinion for the 
purpose of influencing the price or value of a security or for any 
manipulative purpose.

The prohibition in paragraph (a) applies to a statement made by 
the person who circulates the statement or to a statement made 
by another person.

حظر التداول بناء على معلومات داخلية

يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.

يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل 
على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه 

المعلومات داخلية.

حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

بواقعة  يتعلق  صحيح  غير  ببيان  كتابًة  أو  شفاهة  التصريح  شخص  أي  على  يحظر 
اللوائح  أو  النظام  بمقتضى  عنه  بالتصريح  ملزم  ببيان  التصريح  إغفال  أو  جوهرية 
التنفيذيةØ أو قواعد السوق أو مركز ا´يداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص 
التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير علي سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص 
أو  مالة،  ورقة  تمنحها  ممارسة حقوق  على  حثه  أو  مالية،  ورقة  بيع  أو  على شراء  آخر 

ا´حجام عن ممارستها.

المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة

¨غراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:

ذلك  قام  إذا  الضرر  مدعي  لها  يتعرض  التي  ا¨ضرار  عن  مسؤوالً  الشخص  يكون 
الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان:

لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية

وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها

يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت:

أنه لم يكن يعلم أن البيان كان غير صحيح.

وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم بعدم صحة البيان، 
أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.

وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، أو كان على دراية بأن 
هناك احتماالً كبيرÐ، بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية.

يكون الشخص مسؤوالً عن ا¨ضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص 
ملزمÌ بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز 

ا´يداع في المملكة العربية السعودية، وأغفل التصريح بذلك البيان شريطة أن:

تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.

وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.

يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت:

أنه لم يكن على علم بإغفال البيان.

بإغفال   Ìمسبق علم  لو  المعنية،  المالية  الورقة  يبيع  أو  ليشتري  كان  ما  وأنه 
التصريح بالبيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو 

الشراء.

االشاعات

صحيح  غير  لبيان  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  الترويج،  شخص  أي  على  يحظر 
التأثير عل سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي  يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف 

هدف آخر ينطوي على تالعب.

الترويج لبيان  المادة على  (أ) من هذه  الفقرة  ينطبق الحظر المنصوص عليه في 
صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.
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Fax Authorisation and Indemnificationتفويض بالفاكس وتحديد الهوية

في مقابل موافقتكم على قبول التعليمات الصادرة مني/منا من وقت Ñخر بالبث الهاتفي 
ان  دون  االستثمارات  إدارة  حساب  ´دارة  ا´لكتروني  الهاتف/الفاكس/البريد  او  «الفاكس» 
تطلبوا مني/منا قبل تنفيذ تلك التعليمات تأكيدÐ خطيÌ يحمل توقيعي/توقيعنا االصلي 
هذا  بموجب  فإنني/إننا  اعاله  تعليماتنا  ولتنفيذ  الحساب  هذا  ادارة  لمتطلبات   Ìوفق

أؤكد/نؤكد لكم على اÑتي:

بهذا انتم مفوضون تفويضÌ «كامًال» وغير قابل للنقض وغير مشروط في التصرف 
صادرة  انها  المطلق  لتقديركم   Ìوفق تعتقدون  التي  تعليماتي/تعليماتنا  حسب 
 Ìمني/منا او تبدو انها تفي بشروط ادارة هذا الحساب ولن تكونوا مسؤولين قانوني

بسبب هذه التصرفات بأي حال من االحوال.

االشخاص  او  الشخص  هوية  من  بالتأكد  ملزمين  الخصوص  وجه  على  تكونوا  لن 
تكونوا  لن  انكم  كما  بإسمي/باسمائنا   Ìظاهري التعليمات  تلك  يصدرون  الذين 
ملزمين بالتحقق من صحة التوقيع المرسل بالفاكس، واي معامالت تتم بناءÐ على 
هذه التعليمات ستكون ملزمة لي/لنا سواء ان كانت او لم تكن صادرة مني/منا، او 

بتفويض مني/منا او بعلمي/بعلمنا او بموافقتي/بموافقتنا.

وان  واالوقات  االحوال  كل  وفي  قانونية  مسؤولية  اي  نجنبكم  بأن  اتعهد/نتعهد 
كما  ضدكم،  تتخذ  قد  اجراءات  او  تصرفات  اي  عن  ينجم  ضرر  اي  عن  نعوضكم 
نعوضكم عن اي مطالبات او خسائر او مصروفات قد تتكبدونها او قد تترتب عليكم 
بسبب قبولكم، سواء مباشرة او غير مباشرة، تنفيذ تعليماتي/تعليماتنا او ما قد 

تعتقدون انها كذلك بعد التوقيع على هذا السند.

In accordance with your agreement to accept instruction from me/us 
from time to time by telephone/fax/e-mail (the “Instruction”) for the 
operation of the brokerage account without requiring written confirmation 
bearing an actual signature in accordance with the mandate for such 
account prior to acting on the instructions, I/We confirm that:

You are hereby irrevocably and unconditionally authorized to act on 
the instruction which, in your sole discretion you believe emanate 
from me/us or otherwise appear to comply with the terms of the 
mandate for the above account and you shall not be liable for so 
acting in any circumstances whatsoever.

You shall in particular not be under duty to verify the identity of the 
person or persons giving the Instructions purportedly in my/our 
name or the authenticity of all facsimile signature and any transac-
tions made pursuant to the Instructions shall be binding upon me/us 
whether made with or without my/our authority, knowledge or 
consent.

I/We undertake to keep you indemnified at all times against and to 
hold you harmless from all actions, proceedings, claims, loss, 
damage, costs and expenses which may be brought against you or 
suffered or incurred by you and which shall have arisen either directly 
or indirectly out of or in connection with your acceptance of the 
Instructions and acting thereon.
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Internet Agreementاتفاقيـــة االنترنيـت

وصــف عام لنظــام التداول ا´لكترونــي الذي توفره سيكو المالية - ا¨حكام والشروط

البرنامج

البرنامج هو وسيلة يتمكن بواسطتها العميل ، من خالل ا´نترنت ، من :

الوساطــة  لتعامالت  المخصصة  العميل  حسابات  عن  معلومات  على  الحصول 
المحليـة والموجودة لدى سيكو المالية (كل منها «حساب العميل» ):

تحويل ا¨موال إلى أي من حسابات العميل؛

الحصول على تقارير بحثية عن ا¨سهم واالستثمارات ا¨خرى؛

بورصات  لدى  ا¨خرى  واالستثمارات  لÓسهم  بالنسبة  مباشرة  ا´غالق  أسعار  استالم 
أسهم معينة؛

العامة  السعودية  ا¨سهم  صفقات  فيها  بما  االستثمارية  الصفقات  تنفيذ  طلب 
، أو أي استثمار آخر بالريال السعودي حسبما يتم  والسندات الحكومية السعودية 
االتفاق عليه بين ا¨طراف المعنية من وقت Ñخر (الرجاء تأكيد ما إذا كانت هناك أية 

قيود على أنواع االستثمار التي يمكن استخدام هذه االتفاقية بشأنها)؛و

استالم إشعارات التعزيز لمشتريات ومبيعات ا¨سهم والمنتجات االستثمارية ا¨خرى 
كما ستحكم هذه االتفاقية أية خدمات أومزايا أخرى يقدمها سيكو المالية من وقت 
الخدمات  هذه  تقديم  شروهد  يستوفون  الذين  للعمالء  البرنامج  خالل  من  Ñخر 

أوالمزايا ا´ضافية .

وسيكون لسيكو المالية بمفردها الصالحية الكاملة في التحكم بالبرنامج وتحتفظ بحقها 
في أن تجري في أي وقت أية تعديالت في مواصفات البرنامج وشكله ومحتوياته .

دخول البرنامج 

توفر سيكو المالية للعميل المعلومات المتعلقة بالوسيلة التي يمكنه من خاللها الدخول 
ينطوي  التي  المخاطر  كافة  على  ويوافق  ويقر  العميل  ويدرك   . ا´نترنت  عبر  البرنامج  إلى 
عليها الدخول إلى البرنامج عن بعد بما فيها خطر احتمال تعرض صفقاتــه السريــة لالختراق 
واحتمال تعرضها للتدخل من قبل الغير، إضافة إلى مخاطر أمنية أخرى. كما يوافق العميل 
نتيجة  به  تلحق  قد  أضرار  أية  عن  تجاهه  مسؤولية  أية  يتحمل  ال  المالية  سيكو  أن  على 

الستعماله البرنامج حينما يعزى سبب هذه ا¨ضرار كليÌ أو جزئيا ¨ي طرف ثالث .

آليا  البرنامج يعلم العميل بأنه يجب أن يكون لديه جهاز كمبيوتر وبرنامجا  وللدخول إلى 
سيكو  وتحتفظ   . المالية  سيكو  تحددها  التي  للمعايير  ا¨دنى  الحد  يتجاوز  أو  يستوفي 
المالية بحقها في أن تعدل من وقت Ñخر معايير الدخول إلى البرنامج ويوافق العميل على 
أن سيكو المالية ال تتحمل أية مسؤولية عن أية تكاليف إضافية تتوجب على العميل لشراء 

جهاز أو برنامج آخر يلزم الستيفاء المعايير المعدلة لدخول البرنامج .

توجيه التعليمات عبر البرنامج

(تعليمات  البرنامج  عبر  ترسل  تعليمات  أية  ستعامــل  الماليــة  سيكو  بأن  العميــل  يقــر 
هوية  باستعمال  البرنامج  إلى  الدخول  تم  إذا  العميل  من  صدرت  أنها  على  العميل) 
العميل  بتعليمات  المالية  سيكو  وتلتزم   . بالعميل  الخاصتين  السر  وكلمة  المستخدم 
المالية  أو من قبل سيكو  العميل  المحددة من قبل  أنها ال تتجاوز حدود الصالحية  طالما 

الستعمال البرنامج .

كما يدرك العميل ويوافق على أنه هو وحده المسؤول عن تعليمات العميل التي توجه عبر 
البرنامج ، بما فيها من أخطاء أو نواقص أو تكرار. ويقر العميل بأنه يحق لسيكو  المالية و¨ي 
طرف مفوض افتراض أن تعليمات العميل تلك خالية من ا¨خطاء. ويمكن لسيكو  المالية أو 
أي طرف مفوض التصرف بناء على تلك التعليمات إذا احتوت على معلومات كافية بالنسبة 
لسيكو المالية أو¨ي طرف مفوض لبدء تنفيذ الصفقة المعنية وأنها ضمن نطاق صالحية 

العميل .

المسؤولية المرتبطة بدخول البرنامج

المالية عن أية أضرار تنشأ عن إهمال العميل أو سوء  يعتبر العميل مسؤوال تجاه سيكو 
وكلمة  المستخدم  هوية  حماية  في  أو  للبرنامج  استعماله  أو  دخوله  أثناء  متعمد  سلوك 
السر الخاصتين به وفي إصدار تعليمات العميل . وبالنسبة لتعليمات العميل، تعتبر سيكو 
تصرف  سوء  أو  فادح  إهمال  عن  تنشأ  أضرار  أية  عن  فقط  العميل  تجاه  مسؤولة  المالية 

مقصود من جانبه تجاه تعليمات العميل تلك.

Account of online trading program offered by SICO Capital - terms and 
conditions

The Platform

The Platform is a means by which, through the Internet, the Client may:

obtain information about the Client's online local brokerage accounts 
held with SICO Capital (each a "Customer Account");

transfer funds to any Client Accounts;

obtain research reports on stocks and other investments;

receive real-time and closing quotations for stocks and other 
investments on certain stock exchanges;

initiate investment transactions including transactions involving 
Saudi general stocks and Saudi government bonds, or any other 
Saudi Riyals investment as may be agreed between the parties from 
time to time (please confirm if there are any restrictions on classes 
of investments for which this agreement may be used); and

receive confirmation of the purchases and sales of stocks and other 
investment products. This Agreement will also govern any additional 
services or features that SICO Capital may, from time to time, offer 
through the Platform to those Clients eligible for such additional 
services or features.

SICO Capital shall have sole and complete control over the Platform. SICO 
Capital reserves the right to make, at any time, modifications to the 
configuration, appearance and content of the Platform.

Access to the platform

SICO Capital will provide the Client with information as to the means by 
which the Client may access the Platform through the Internet. The Client 
understands, acknowledges and accepts all risks associated with such 
remote accessing system including the risks that the Customer's confiden-
tial transactions may be breached, that third-party interference may 
occur, and various other security risks. The Client further accepts that SICO 
Capital shall not be responsible to the Client for any damages the Client 
may suffer through use of the Platform when such damages are attribut-
able, in whole or in part, to any third parties. 

To access the Platform, the Client understands that it must have computer 
hardware and software that meet or exceed the minimum standards 
specified by SICO Capital. SICO Capital reserves the right to modify, from 
time-to-time, such minimal Platform access standards and Client agrees 
that SICO Capital shall bear no liability for any additional costs accruing to 
the Client from purchasing additional hardware or software necessary to 
meet such revised Platform access standards. 

Instructions Through the Platform

The Client acknowledges that SICO Capital will treat as having originated 
from the Client any instruction transmitted through the Platform (the 
"Client Instructions") if the Platform was accessed using the Client's User 
ID and Password. SICO Capital will comply with the Client Instructions to 
the extent that they do not exceed any limits of authority placed on the 
use of the Platform by the Client or by SICO Capital.

The Client understands and agrees that the Client is solely responsible for 
any Client Instructions made through the Platform, including any errors, 
omissions or duplications in such Client Instructions. The Client acknowl-
edges that SICO Capital and any delegated party is entitled to assume that 
any such Client Instructions are without error. SICO Capital or any delegat-
ed party may act upon such Client Instructions if they contain sufficient 
information for SICO Capital or any delegated party to initiate a transaction 
and are within the limits of the Client's authority.

Liability with Respect to Accessing the Platform

The Client is liable to SICO Capital for any damages arising from the 
Client's negligence or willful misconduct in accessing and using the 
Platform or in safeguarding the Client's User ID and Password and issuing 
Client Instructions. With respect to Client Instructions, SICO Capital is only 
liable to the Client for any damages arising from SICO Capital gross 
negligence or willful misconduct in respect of such Client Instructions.
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تنفيذ الصفقات من خالل البرنامج

يتيح البرنامج للعميل إمكانية تنفيذ تداوالت حساب الوساطة (تداوالت الوساطة).

استخدام الحساب / توفرا�موال

يوافق العميل على أنه ال يستطيع تنفيذ الصفقات من خالل البرنامج إال إذ ا تم إيداع مبلغ 
مالي كاف في حسابه االستثماري بالريال السعودي لهدف القيام بهذه الصفقات .

واجب العناية من جانب سيكو المالية بالنسبة �نشطة التداول

عندما تتصرف سيكو المالية بناء على أي من تعليمات العميل ويقوم بتنفيذ أية صفقة 
وساطة نيابة عن العميل، فإنه ملزم فقط بالتصرف بحسن نية وبممارسة القدر المعقول 
من المهارة، بما ينسجم مع المعايير والممارسات المتبعة في الصناعة المصرفية ومجال 
يرفض  أن  المالية  لسيكو  ويجوز   . السعودية  العربية  المملكة  في  االستثمارية  الوساطة 
شكت  إذا  ما  صفقة  تنفيذ  المالية  سيكو  من  فيها  يطلب  العميل  من  تعليمات  تنفيذ 
يراه  آخر  تجاري  سبب  ¨ي  أو  التعليمات  تلك  محتويات  في  معقولة  ¨سباب  المالية  سيكو 
سيكو المالية . وفي حالة رفض تنفيذ تعليمات العميل بتنفيذ الصفقة، سوف تقوم سيكو 

المالية بإبالغ العميل بذلك على الفور.

تعديل أو إلغاء الصفقات التي يطلبها العميل

إذا قام العميل بسحب تعليمات سبق أن أرسلها من خالل البرنامج أو بإلغاء أو تعديل هذه 
معقولة  جهودا  المالية  سيكو  تبذل  فسوف   ،  ( التعديل  تعليمات  منها  (كل  التعليمات 
للتقيد بتعليمات التعديل تلك . ويدرك العميل ويوافق على أن سيكو المالية ال يحمل أية 
مصاريف  أو  خسارة  أية  عن  وال  التعديل  بتعليمات  التقيد  من  تمكنه  عدم  عن  مسؤولية 
التعديل. كذلك  تعليمات  تنفيذ  المالية من  العميل بسبب عدم تمكن سيكو  يتكبدها 
تعليمات  تنفيذ  محاولة  في  يتكبدها  تكاليف  أية  عن  المالية  سيكو  العميل  سيعوض 

التعديل .

الضمانات وإخالء المسؤولية

ال إقرارات أو ضمانات من جانب سيكو المالية

إن سيكو المالية ال يقدم أية إقرارات إلى العميل بخصوص جودة البرنامج أو توقيته أو دقة 
عمله أوموثوقيته أو استمرارية عمله أو أي شيء آخر يتعلق باستعمال العميل له .

كما أن سيكو المالية ال يضمن أو يقر بأن البرنامج سيتطابق مع كل مواصفاته المقدمة من 
سيكو المالية أو بأن البرنامج سيخلو من ا¨خطاء أو العيوب .

كشوف الحساب : الكشوفات ا
لكترونية والكشوفات الورقية: 

يـدرك العميــل ويوافــق على كشـــوف الحســاب التي يحضرها ويطبعها سيكو المالية أو أي 
لذلـك  أو  الماليـــة  الرسميــة لسيكو   ا¨وراق  الماليــة على  قبـل سيكو  مفـــوض من  طـــرف 
الطرف المفوض هي فقط ما سيكــون ملزما لسيكو  الماليــة أو أي طــرف مفوض (حسب 
تلك  دقـــة  من  التأكــــد  في  المعني  المفـــوض  الطــرف  أو  الماليــة  سيكو  حق  مع  الحالة) 
الكشوفــات وصحتـــها. وأي كشـــف حســـاب أو معلومــات أخرى يتم تحميلــها عبر برنامـــج 
سيكو  بــأن  علما   ، المالية  لسيكو  ملزمة  تكون  لن  وسيلة  أية  في  أوتخزينها  وطباعتها 
تكــون هذه كشوفــات  أن  لضمان  معقـول  وأي طرف مفوض سيبذالن كل جهد  الماليـــة 
واشعارات التعزيـز والمعلومــات ا¨خرى المتعلقـة با¨وراق الماليــة وحسـاب العميــل صحيحــة 

وكاملـة .

سجالت سيكو المالية هي وحدها المرجع المعتمد

تعزيز  وخطابات  استشارات  من  تتألف  والتي  المالية،  سيكو  تنشئها  التي  السجالت  إن 
ومستندات أخرى أو بيانات مخزنة إلكترونيا وتتعلق بالصفقات التي تنفذها سيكو المالية،  
ستكون هي ا´ثبات الحاسم الذي يعتمد عليه في الحكم في أية نزاعات متعلقة با¨رقام 
بين  تنشأ  أخرى  مسائل  بأي  و  العميل  وبتعليمات  وبالصفقات  وبالتكاليف  وبالمعلومات 

العميل وسيكو المالية.

معيار العناية :

سوف يحدد معيار العناية الذي ينطبق على سلوك سيكو المالية فيما يتعلق بتعليمات 
العميل المرسلة عبر البرنامج ومدى مسؤوليتها تجاه العميل عن أي فشل من قبلها في 
بذل هذا المستوى من العناية ، طبقا لنفس المعايير القانونية التي تنطبق في حال تم 

إرسال تعليمات العميل عبر الهاتف أو الفاكس . 

Initiating Transactions Through the Platform

The Platform enables Clients to initiate Brokerage Account trades ("Broker-
age Trades").

Use of Account; Availability of Funds

The Client agrees that the Client will not be able to effect transactions 
through the Platform unless sufficient funds are properly credited to the 
Client's Saudi Riyals Investment Account for the purpose the transactions.

SICO Capital Duty of Care with Respect to Trading Activities

In acting upon any Client instruction and carrying out any brokerage trade 
on Client's behalf (each a "Trade"), SICO Capital shall be obligated only to 
act in good faith and to exercise reasonable skill, consistent with the 
standards and practices of the Client and investment brokerage industry in 
Saudi Arabia. SICO Capital may decline to act upon any Client instruction 
requesting SICO Capital to transact a Trade if SICO Capital reasonably 
doubts the contents of such Client instruction or for any other business 
reason as determined by SICO Capital. SICO Capital will promptly inform 
the Client if it declines to act upon any Client Instruction requesting SICO 
Capital to effect a Trade.

Modification or Cancellation of Trades Requested by the Customer

If the Client recalls, cancels or amends any Client instruction made 
through the Platform (each an "Amending Instruction"), SICO Capital shall 
use reasonable efforts to comply with such Amending Instruction. Client 
understands and agrees that SICO Capital shall not be responsible for any 
inability to comply with such Amending Instruction, nor shall SICO Capital 
be liable for any loss or expense that the Client may suffer on account of 
SICO Capital being unable to implement the Amending Instruction. The 
Client will reimburse SICO Capital for any costs SICO Capital may incur in 
attempting to carry out any Amending Instruction.

Warranties and Disclaimers

No Representations or Warranties by SICO Capital 

SICO Capital makes no representations to the Client regarding the quality, 
timeliness, performance, accuracy, reliability, continued availability or 
anything else with respect to the Client's use of the Platform. SICO Capital 
does not warrant or represent that the Platform will conform to any 
description thereof provided by SICO Capital or that the Platform will be 
free of errors or defects.

Statements of Account: Electronic Statements & Paper Statements

The Client understands and agrees that only statements of account 
prepared and printed by SICO Capital or any delegated party of SICO 
Capital on the stationery of SICO Capital or that delegated party shall be 
binding upon SICO Capital or the delegated party (as the case may be), 
subject to the rights of SICO Capital or any delegated party to verify the 
accuracy of such statements. Any statement of account or other informa-
tion downloaded by way of the Platform and printed or saved in any 
medium shall not be binding upon SICO Capital, although SICO Capital and 
any delegated party shall use all reasonable efforts to ensure that such 
statements of account, confirmations and other information about 
securities and the Client's account received in electronic form are accurate 
and complete.

Conclusiveness of SIDO Capital Records

Records created by SICO Capital, consisting of advices, confirmations, and 
other documents or electronically stored data relating to transactions 
generated by SICO Capital, shall be the conclusive evidence to be relied 
upon in judging any disputes relating to figures, data, charges, transac-
tions, Client instructions or any other matter arising between the Client 
and SICO Capital.

Standard of Care

The standard of care applicable to SICO Capital conduct with respect to 
Client instructions transmitted through the Platform and the extent of its 
liability to the Client for any failure by SICO Capital to exercise such care, 
shall be determined in accordance with the same legal standards that 
would apply if the Client's instructions were transmitted via telephone or 
facsimile.
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عدم استالم االتصال: 

ال تتحمل سيكو المالية أو أي طرف مفوض من قبله في أي حال من ا¨حوال أية مسؤولية 
 Ìتجاه أي من تعليمات العميل التي ال يستلمها سيكو المالية أو ذلك الطرف المفوض فعلي

حسب الحالة .

أو  صادرة  اتصاالت  أو  تعليمات  أية  يستلم  لم  المالية  سيكو  بأن  شك  أو  العميل  علم  إذا 
مرسلة من طرفه ، وجب على العميل أن يبلغ سيكو المالية بذلك خطيا وعلى الفور.

إخالء المسؤولية - معلومات الغير

ال تتحمل سيكو المالية في أي حال من ا¨حــوال أي مسؤوليــة تجاه   العميل أو اي طرف آخر 
با¨ضرار المتعلقة باستخدام أو عدم استخدام النظام بما في ذلك التأخير أو إهمال جزء من 
إذا  أو  ا´همال)  ذلك  بما في   ) ا¨سباب  النظر عن  الخدمة بغض  استمرارية  أو عدم  النظام 

ماكانت سيكو المالية قد علمت  أو توقعت إحتمالية حدوث مثل هذا الضرر.

إخالء المسؤولية عن الطرف الثالث

يمكن للعميل أن يدخل من وقت Ñخر عبر خالل البرنامج إلى تقاريـر بحثيــة أو أسعار ا¨سهم 
أو أية معلومات أخرى من مزودي معلومات آخرين. وفي هذه الحالة، سيكون دخول العميل 
واستعماله ¨ية معلومات يحصل  عليها من مزودي معلومات آخرين خاضعا ¨حكام وشروط 
أية اتفاقية بين العميل ومزود المعلومات في ذاك وسيكون ذلك على مسؤولية العميل 

وحده .

وال تتحمل سيكو المالية أية مسؤولية عن دقة أي من هذه التقارير أوتوقيتها أو اكتمالها أو 
قبل  من  البرنامج  استخدام  عبر  عليها  يحصل  التي  ا¨خرى  والمعلومات  ا¨سهم  أسعار 
من  حال  بأي  المالية  سيكو  تتحمل  ال  كذلك   . المالية  سيكو  غير  أخرى  جهات  أو  أشخاص 
على  العتماده  نتيجة  العميل  يتكبدها  أضرار  أية  عن  العميل  تجاه  مسؤولية  أية  ا¨حوال 

معلومات يحصل عليها من خالل البرنامج من قبل أشخاص أو جهات غير سيكو المالية.

إخالء المسؤولية عن سوء عمل النظام

وبأفضل  كاملة  بصورة  البرنامج  عمل  لضمان  ممكن  جهد  كل  المالية  سيكو  سيبذل 
مستوى ممكن . ومع ذلك ، ال تتحمل سيكو المالية مسؤولية أي سوء أوضعف في عمل 
وسائل اتصال ال يتحكم بها سيكو المالية وقد يؤثر على دقة التعليمات المرسلة من خالل 
أية  عن  مسؤولية  أية  المالية  سيكو  تتحمل  ال  كذلك   . التعليمات  هذه  وتوقيت  البرنامج 
تعليماته  تنفيذ  من  الحساب  صاحب  تمكن  عدم  عن  تنشأ   ، توقعية  أو  حقيقية  خسائر، 

أوتنفيذ الصفقات بسبب سوء عمل البرنامج ¨ي سبب كان.

وبا´ضافة إلى ذلك ، ال تتحمل سيكو المالية أية مسؤولية عن أية خسائر أوتأخير في إرسال 
تعليمات صاحب الحساب بسبب استعمال أي مزود خدمة إنترنت «كل منهم» «مزود خدمة 
إنترنت» أو ينجم عن برنامج تصفح أو عن أي برنامج آخر أو جهاز كمبيوتر أوعن سبب تقني 

خارج نطاق سيطرة سيكو المالية .

كذلك ال تتحمل سيكو المالية أية مسؤولية عن أي فيروس كمبيوتري أومشاكل في هذا 
الكمبيوتر  جهاز  من  تنشأ  أو  إنترنت  خدمات  مزود  يقدمها  خدمات  إلى  تعزى  الخصوص 

الشخصي الخاص بصاحب الحساب نفسه .

وقف البرنامج :

تحتفظ سيكو المالية في أي وقت وحسب تقديرها المطلق بحقها في وقف أو تقييد أو 
البرنامج واستعماله له أو  إلغاء، بشكل مؤقت أودائم، بطاقة تعريف العميل ودخوله إلى 

قدرته على إرسال تعليماته من خالله إلى سيكو المالية . 

طلب إنشاء اسم مستخدم في سيكو المالية للتداول عبر االنترنت

أتقدم إليكم بطلب إنشاء اسم مستخدم وذلك للتداول وإصدار أوامر البيع والشراء عبر 
اسم  وجدت.  إن  حسابي  من  رسوم  أي  بخصم  المالية  سيكو  أفوض  أنني  كما  االنترنت. 

المستخدم المقترح من قبلي هو:

أؤكد أنني قرأت وفهمت وقبلت جميع الشروط وا¨حكام المذكورة في الموقع االلكتروني:
 www.sicocapitaldirect.com

Non-Receipt of Communication

In no event shall SICO Capital or any delegated party be responsible for any 
Client Instructions not actually received by SICO Capital or such delegated 
party, as the case may be.

If the Client knows or suspects that SICO Capital may not have received 
any Client instructions or any other communication from the Client, the 
Client shall immediately notify SICO Capital in writing of such actual or 
suspected non receipt of communication from the Client.

Disclaimer of Liability - General

In no event shall SICO Capital have any liability to the Client or any other 
person or entity for damages of any kind arising out of the Client's use of, 
or inability to use, the Platform, including for any delays or omissions 
therein, or for interruptions in the delivery of services regardless of the 
form of action (including negligence or strict liability), without regard to 
whether SICO Capital has been advised of, or otherwise might have 
anticipated, the possibility of such damages.

Disclaimer of Liability - 3rd Party Information

The Client may from time-to-time have access through the Platform to 
research reports, stock quotations, and other information from third-party 
content providers. The access to and use of the information from each 
third-party content provider shall be subject to the terms and conditions 
of any agreement between the Client and such third-party content 
provider, and shall be at the Client's sole risk.

SICO Capital shall not be responsible for the accuracy, timeliness and 
completeness of any research reports, stock quotations and other informa-
tion received through use of the Platform from persons or entities other 
than SICO Capital. In no event shall SICO Capital be liable to the Client for 
any damages that the Client may suffer from relying upon information 
received through the Platform from persons or entities other than SICO 
Capital.

Disclaimer of Liability for Malfunction of the System

SICO Capital will make reasonable efforts to ensure the full performance 
of the Platform. SICO Capital cannot assume responsibility for malfunc-
tions in communication facilities not under SICO Capital control, which 
may affect the accuracy or timeliness of instructions sent through the 
Platform. SICO Capital shall not be responsible for any losses, real or 
speculative, arising from the inability of the Client to execute Client instruc-
tions and effect Trades because of the malfunction of the Platform for any 
reason.

SICO Capital shall not be responsible for any losses or delays in transmission 
of Client Instructions arising out of the use of any Internet Service Provider 
(each an "ISP"), caused by any browser software, or resulting from any 
other software, hardware or other technical reason beyond SICO Capital 
control.

SICO Capital shall not be responsible for any computer virus or related 
problem, which may be attributable to services provided by any ISP or 
which may originate from the Client's own personal computer. 

Suspension of Access to Platform; Termination of Agreement

SICO Capital reserves the right, at anytime, at SICO Capital sole discretion, 
to temporarily or permanently suspend, restrict or revoke the Client's User 
ID, access to and use of the Platform or the Client's ability to transmit any 
Client instructions.

SICO Capital online user ID request

I request you to create and issue me an e-trading user account. I also 
authorize you to debit my account with the charges if any. My suggested 
user ID are:

I confirm that i have read, understood and accepted all terms & conditions 
appearing in the www.sicocapitaldirect.com website.

1.

2.

3.

.1

.2

.3
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Phone Trading Agreementاتفاقيـــة تداول ا�سهم بالهاتف

سيكـو  شركــــة  بمـوجبـــها  ستقــوم  التي  وا¨حكـــام  الشـــروط  االتفاقيــــة  هــــذه  تبيــن 

الماليــة (الشركة) أو أي شركة مراسلة أو وكيل أو بائع أو مشتري أو بيت مقاصة أو سلطة 

نظامية أو وكيل تسجيل أو حافظ أمين بتشغيل وحفظ محافظ تداول ا¨سهم المحلية 

أساس  وعلى  الهاتفية  تعليماته  حسب  والقيام  (العميل)  بالعميل  الخاصة  الدولية  و/أو 

نقدي بشراء ا¨سهم المحلية والدوليـة حسبما يتم االتفاق عليــه عند التوقيــع على هــذه 

االتفاقيــة أو الحقــÌ بعــد ذلك، وتســري على هــذا العقــد بنــود اتفاقيــة االستثمــار الموقعــة 

رقــــم: (              ) وتاريخ :          /           /              20م وتعتبر بنودها ملزمة للعميل 

وتقرأ وتفسر معها.

تعليمات البيع والشراء بالهاتف:

يجوز للشركة بموجب هذه االتفاقية أن تعتمد على وتتصرف وفقÌ ¨ي اتصال يتم من 
وقت Ñخر عن طريق الهاتف من قبل العميل أو نيابة عن العميل من قبل أي شخص 
تخطرون به الشركة كتابة دون أن تستفسر عن سلطة أو صالحية الشخص الذي يقوم 
كامل  كاتصال  االتصال  ذلك  مثل  تعامل  أن  للشركة  ويحق  االتصال،  ذلك  بمثل 
الالزمة فيما  الخطوات  أن تتخذ  إلزام)  التفويض وملزم للعميل، ويحق للشركة (دون 
يتصل بـ/أو اعتمادÐ على ذلك االتصال حسبما تراه الشركة (بحسن نية) مالئمÌ سواء 
بالريال  صادرة  مالية  ¨وراق  الشراء  أو  بالبيع  تعليمات  يتضمن  االتصال  ذلك  كان 
السعودي أو بالعمالت ا¨جنبية أو سداد مبلغ من المال أو الحسم أو ا´ضافة ¨ي حساب 
ذلك  مثل  بنود  في  وضوح  عدم  أو  فهم  سوء  أو  خطأ  أي  من  الرغم  على  خالفه  أو 
كما  ا¨سباب،  إبداء  دون  الهاتفية  التعليمات  رفض   Ìأيض الشركة  حق  ومن  االتصال، 
يلتزم العميل بتعويض الشركة عن جميع الخسائر والمطالبات والدعاوى وا´جراءات 
وا¨ضرار والتكاليف التي تتحملها وتتكبدها الشركة أي كانت طبيعتها وبغض النظر 
وتندرج  نية،  بحسن  تصرفت  قد  الشركة  تكون  أن  شريطة  نشوئها  كيفية  عن 

التعليمات الهاتفية على النحو التالي:

أوامره  لتفاصيل   Ðتأكيـد العميـل  لمكالمات  الصوتي  بـالتسجيـل  الشركـة  تقوم 
الهاتفية.

يمكن  كما   ،Ìشهري العميل  عنوان  على  المستثمر  حساب  كشوف  إرسال  يتم 
.Ìللعميل طلب نسخة من كشف الحساب خالل الشهر أيض

يوافق العميل على صحة جميع ا¨وامر الهاتفية الصادرة منه وال يحق له االعتراض 
بعد مضي (60) يومÌ على إرسال الكشف.

يوافق المستثمر بأن اتصاله بالوسيط هاتفيÌ لتنفيذ أمر ما ال يعني وضع وتنفيذ 
هذا ا¨مر تلقائيÌ في السوق طالما تعذر تنفيذ هذا ا¨مر بواسطة الشركة ¨سباب 

خارجة عن سيطرة الشركة.

يوافــق المستثمـر بأنـه وفي حال تعذر اتصاله بوسيط ا¨سهـم هاتفـيÌ و¨ي سبب 
مـن ا¨سبـاب المتعلقـة بالشركـة فإن الشركــة ال تتحمـل مسؤوليــة أي ضرر ينجم 

عن ذلك.

تفويض الغير:

ا¨سهــم  تداول  محفظــة  لتشغيــل  آخــر  لشخــص   Ìتفويضــ العميـل  منــح  حالــة  في 

المحليــة /  الدوليــة وإصــدار تعليمـات الشركــة عـن طريــق الهاتـف فــإن العميــل يوافق 

أن  عندئذ  للشركة  ويحق  تبلغها،  فور  المفعول  سارية  تصبح  التعليمات  هذه  بأن 

تعتمد على التفويض اعتمـادÐ كامًال وتعمل بموجبه، وال تعتبـر الشركــة مسؤولـة عن 

العيــوب وعدم الكفايـــة القانونيـة المتعلقــة بتوثــيق التفويــض لدى كاتــب عـدل كما 

ال تكون مسؤلة عن ا¨خطاء به أو إلغائــه ما لم يتم إخطار الشركـة بذلك كتابــة، وأن 

العميــل يطلــب بموجبه من الشركة أن تعتمد على التفويض المذكور وأن تنفذ جميع 

التعليمات الهاتفية الخاصة بحساب ا¨وراق الماليــة الصـادرة بالريال السعــودي أو بــأي 

عملة أجنبية التي تصدر من المفوض المسمى في ذلك التفويض والذي يعتبر ويبقى 

بأثر  با´لغاء  يعتد  وال  بإلغائه،    Ìخطي  Ðإشعار الشركة  تتلقى  أن  إلى  المفعول  ساري 

التي  وا´لتزامات  المطالبات  جميع  عن  الشركة  بتعويض  يلتزم  العميل  وأن  رجعي، 

التفويضات  باعتمادها على مثل تلك  الشركة فيما يتعلق  التي تكبدتها  أو  سددت 

وتشغيل حساب ا¨وراق الماليـــة الصــادرة بالريال السـعودي أو بأي عملة أجنبية وشراء 

على  بناء  أجنبية  عملة  بأي  أو  السعودي  بالريال  الصادرة  المالية  ا¨وراق  بيع  و/أو 

تعليمات المفوض المسمى فيها.

This agreement will constitute the terms and conditions for the foundation 
of SICO Capital (The company) or any other correspondence company, 
agent, buyer, seller, clearing house, official authority, registration agent, or 
custodian secretary for operating and keeping domestic and/or internation-
al shares trading for the customer (The Customer) and to respond to his 
telephone instructions on cash basis to purchase local and international 
shares according to the agreement  during the time of signature of this 
contract or later. The clauses of this contract will be valid for the 
investment agreement No: (             ) and dated:        \        \         and 
all of its terms and conditions. The customer will be bound by its terms 
and they should be read and interpreted along with the agreement. 

Phone Banking Trading Terms:

Under this agreement, the company has rights to rely on and act 
according to any telephone call, that may takes place from time to 
time, by the customer, agent or any person acting on his behave, in 
which he has been notified to the company in writing, and the compa-
ny will not identifying the authority or privileges of that contact 
person, Also, the company has the rights to treat such contact as a 
fully delegated authority and binding to customer. The company has 
rights (without obligation) to take the necessary actions in relation to 
or based on that call, and as considered (Good Faith) appropriate 
whether that call includes purchase or sale instructions of securities 
issued in Saudi Riyal or foreign currency, payment of amount of 
money, discount or addition to any account or others, regardless to 
any mistake or misunderstanding or ambiguity in the components of 
that call. Also, the company has rights to refuse telephone instruc-
tions without giving any reasons, and the customer should compen-
sate the company for all losses, complains, claims, procedures, damag-
es and cost that are suffered and  passed to the company, regardless 
of their nature and origin, provided that the company has acted on 
that based on the good faith, the telephone instructions will be as 
follow:

The company will record customer phone trading calls to confirm 
the details of his instructions.

Account Statements will be mailed every month to the customer 
address, also the customer has the right to ask for a copy of his 
account details during that month.

The customer must adhere to all telephone instructions and he 
has no rights to make any objections after (60) days from 
receiving the details.

The customer should be aware that his call to the dealer to place 
any order does not mean that the orders will be automatically 
placed and/ or executed in the market, as long as this matter can 
not be executed by the company for reasons beyond the control 
of the company.

The customer acknowledges that in case of arising difficulty to 
contact the dealer by telephone for any reason related to the 
company, he should not be held liable for any damage that may 
occur. 

Authorization:

If the customer provides authorization to another person in order to 
operate the local\ international securities portfolio and issues instruc-
tions by telephone to the company, the customer should agree that 
these instructions should be effective immediately after their commu-
nication. Thereafter, the company the right to rely on that official 
authorization and to act accordingly and, the company should not be 
held responsible for any defect or inadequate legal powers related to 
certification at the attorney and should not bear any liability on its 
errors or to be canceled without a written notification to the compa-
ny, the customer should ask the company to depend on the above 
mentioned authorization and to execute all the telephone instructions 
related to stock accounts that are issued in Saudi Riyals or any other 
foreign currency from the named authorized person in that certified 
order which will be considered valid until the company received 
another written notification for cancellation.

The cancellation is not retroactively applied. The customer should 
compensate the company for all the claims and obligations that have 
been paid or passed to the company with respect to such accredita-
tion and to operate the financial securities that are issued in Saudi 
Riyals or any other currency and the purchase or sale of the shares 
issued in Saudi Riyals or any other currency based on instructions 
made by the named authorized person. 

أ.

.1

.2
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.bب.

.cج.

.dد.

.eهـ.
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2.
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.33.

.44.

نفاذ تعليمات التداول من خالل الهاتف:

تبقى أحكام هذه االتفاقية الهاتفية سارية المفعول والنفاذ ما لم وحتى تتسلم 
الشركة ويتوفر لديها الوقت المعقول للتصرف وفقÌ ´شعار خطي من العميل 
با´نهاء، على أن ال يعفي ذلك ا´نهاء العميل من أي مسؤولية تتعلق بأي فعل 
يحق  كما  الوقت.  ذلك  انقضاء  قبل  ¨حكامه   Ìوفق وكيلها  أو  الشركة  به  قامت 
ا¨سباب  إبداء  المحض وبدون  تقديرها  االتفاقية فورÐ حسب  إلغاء هذه  للشركة 

وإرسال إشعار خطي الحقÌ للعميل يفيد بذلك.

إقرار العميل:

الهاتفية  تعليماته  وصحة  بنفاذ  الهاتفية  االتفاقية  هذه  بموجب  العميل  يقر 
للشركة ومشروعيتها وأنها ملزمة له ولورثته من بعده، كما ال يحق له ا´عتراض 
فيها،  التشكيك  أو  مستقبًال  أو  أوامره  تنفيذ  من   Ìيوم  (60) مضي  بعد  عليها 
العميل  حساب  كشف  في  المذكورة  وا¨رصدة  والقيود  العمليات  جميع  وتعتبر 

صحيحة وملزمة للعميل.

ويوافق العميل على بموجبه على بنود وشروط هذه االتفاقية.

Termination of the Agreement

The provisions of this telephone agreement will be valid and force 
unless and until the company receives and have a reasonable time to 
act in accordance with a written notice of termination from the client 
and that termination does not exempt the customer from any respon-
sibility in respect of any act done by the company or its agent in 
accordance with its provisions before the expiration of the time. The 
company is entitled to cancel this agreement immediately and 
without giving any reasons, and subsequently send a written notice to 
the client.   

Customer Acknowledgment:

According to this phone agreement, the customer should confirm that 
his telephone instructions to the company are correct and he will be 
abide by them and they will be applicable to his inheritance after him, 
and he has no rights to complain after (60) days of the execution of 
his orders or to doubt about them in the future, because it will not be 
possible for the company to produce his recorded voice after that 
period, All the mentioned information, obligations, balances,  in his 
account details are correct and he should adhere to them. 

The owner of the account agrees on the terms and conditions of this 
agreement. 

Initial تأشير
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Declaration & Undertakingإقرار وتعهد

أقر أنا وأتعهد/                 

الماليــة  سيكو  شــركــــة  مـــع  ا¨سهــــم  في  للمتاجــــرة  استثمـــار  اتفـاقيـــة  أبرمــت  والــذي 

بتاريــخ:       /        /            م بالتالي:

اتفاقية االستثمار وملحقاتها  لقد قرأت وفهمت وتعرفت على جميع شروط وأحكام 
علي  المترتبة  االلتزامات  الشركة وفهمت طبيعة  مع  إبرامها  جرى  والتي  الصلة  ذات 
بموجبــها. وأنني أدرك تمامـÌ مسؤوليتـي تجـاه فهــم االتفاقيــة والمخاطــر المتعلقــة 
بالتعامل في ا¨وراق المالية وشروط العمليات التي سوف تتم من خالل الشركة واتخاذ 

ا´جراءات والتدابير الالزمة لتحقيق المنافع المتوخاة من هكذا عمليات.

أوافق على أنه عند تنفيذ الشركة لتعليماتي بشأن شراء و/أو بيع ا¨سهم فإن هذا ال 
يعني بأي شكل من ا¨شكال بأنها تصادق على قراري االستثماري.

أوافق على أن الشركة غير مسؤولة عن أي خسارة قد تنشأ من جراء عمليات بيع و/أو 
شراء أسهم (بما في ذلك ما ينتج عن عدم القدرة على تنفيذ أوامري نتيجة لظروف 
الخاصة  محفظتي  خالل  من  ا¨سباب)  من  ذلك  غير  أو  ا¨سهم  سيولة  أو  السوق 

بالمتاجرة في ا¨سهم نتيجة لقراراتي االستثمارية.

كما أوافق على أنه في حالة الخسارة الكاملة لرأس المال كنتيجة للمتاجرة في ا¨سهم 
(ال سمح اÝ) فإن الشركة غير مسؤولة عن ذلك وال تقع عليها أي التزامات قانونية أو 

مالية حالية أو مستقبلية.

I, the undersigned,                                   , 

who signed the Investment Services Agreement with SICO Capital, 

dated (           /           /             ), hereby acknowledge and admit, 

the following:

I have read and understood all the terms and conditions of the 
Investment Agreement established with the company, and its related 
annexes , and I understood the nature of obligations for understanding 
the agreement and the nature of risks related to the securities 
business, and the conditions of the related operations that will take 
place by the company, and taking the necessary precautions to 
achieve the expected benefits out of them.

I agree that when the company executes my instructions regarding 
Buying and/or Selling shares, this does not mean that the Company 
Agrees on my Investment Decision

I agree that the Company is not responsible for any loss that might 
take place due to the operations of Buying/Selling shares through my 
portfolio of Shares Trading and for any reason (including market 
conditions or the inability to execute placed orders due to market 
liquidity issues or other conditions) based on my investment decisions

I agree that in case of Total Principal Loss due to Shares Trading, the 
Company will not be responsible for that loss, and will not undergo 
any legal or financial obligations in the present or the future. 

1.

2.

3.

4.

.1

.2

.3

.4

that I/we acknowledge, understand and agree to be bound by the 
Investment Agreement or Terms & Conditions or Terms of Business 
for securities services contracted with SICO Capital and also inform 
SICO Capital that all information provided in this Know Your 
Customer (KYC) & Account opening form and SICO Capital 
Investment Agreement is correct, comprehensive, valid and not 
misleading. 

to provide SICO Capital an update to all KYC information & renewed 
copies of our identification documents (prior to their expiry) 
provided herein or confirm that there is no change to the informa-
tion either when asked by SICO Capital or at a maximum, within 36 
months from account opening

that I/we are aware that SICO Capital will freeze the investment 
account opened in our favour if the commitment mentioned in b) 
above is breached. 

to immediately provide to SICO Capital any of update or change of 
any KYC documents provided during account opening. 

that I/we will observe all required laws, regulations and rules 
mentioned in Capital Market Law and its Implementing Regulations, 
and other laws and regulations of the Kingdom, in particular the 
Anti-Money Laundering Law and its Implementing Regulation, the 
Law of Terrorism Crimes and Financing & Capital Market Authority 
Investment Account Instructions Regulations.

I hereby undertake*  

& declare that my right to invest in securities in the Kingdom is 
associated with providing a valid residence permit (Iqama) to SICO 
Capital and that SICO Capital will freeze my investment account if I 
do not update the account`s information or do not provide SICO 
Capital with the residence permit (Iqama) after its renewal.

to provide SICO Capital with the renewed residence permit (Iqama) 
upon its expiry, or when SICO Capital requested an update of the 
account`s information.

أو  وأحكام  وبشروط  االستثمار  باتفاقية  االلتزام  على  ونوافق  وندرك  نقر  بأنني/أننا 
سيكو  شركة  مع  عليها  المتعاقد  المالية  ا¨وراق  بخدمات  الخاصة  ا¨عمال  شروط 
المالية، وأنني أؤكد لشركة سيكو المالية أيضا بأن كافة المعلومات الواردة في هذا 
ا´قرار الخاص باعرف عميلك وفي نموذج فتح الحساب واتفاقية االستثمار لدى شركة 

سيكو المالية هي معلومات صحيحة وشاملة وسارية المفعول وغير مضللة.

اعرف  إقرار  معلومات  لكافة  بتحديث  المالية  سيكو  شركة  نزود  سوف  أنني/أننا 
عميلك وبنسخ مجددة منوثائق هويتنا (قبل انتهاء صالحيتها) المذكورة في هذه 
الوثيقة أو تزويد شركة سيكو المالية بتأكيد بأنه ال يوجد أي تغيير في المعلومات 
سواء عندما تطلبها شركة سيكو المالية أو كحد أقصى خالل 36 شهرا من تاريخ 

فتح الحساب. 

االستثمار  حساب  بتجميد  تقوم  سوف  المالية  سيكو  شركة  بأن  ندرك  أنني/أننا 
المفتوح لصالحنا إذا تم انتهاك االلتزام المشار إليه في الفقرة (2) أعاله.

أو تغيير يطرأ على أي  المالية فورا أي تحديث  أنني/أننا سوف أقدم لشركة سيكو 
وثيقة من وثائق اعرف عميلك المقدمة خالل عملية فتح الحساب.

أنني/أننا سوف نراعي االلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعدالمطلوبة المذكورة 
التنفيذية والقوانين وا¨نظمة ا¨خرى  المالية السعودي والئحتها  في قانون السوق 
المعمول بها في المملكة، وخاصة قانون مكافحة غسل ا¨موال والئحته التنفيذية، 
الخاصة  المالية  السوق  هيئة  تعليمات  ولوائح  ا´رهاب  وتمويل  جرائم  وقانون 

بالحسابات االستثمارية. 

بموجب هذا أتعهد@

أقر بأن حقي في االستثمار في ا¨وراق المالية في المملكة مرتبط بتقديمي تصريح 
إقامة سار المفعول (ا´قامة) إلى شركة سيكو المالية وأن شركة سيكو المالية سوف 
تقوم بتجميد حسابي االستثماري في حال لم أقم بتحديث معلومات الحساب أو إذا 

لم أقدم لشركة سيكو المالية تصريح ا´قامة بعد تجديدها.

أو  االقامة،  إنتهاء صالحية  عند  المجدد  ا´قامة  بتصريح  المالية  تزويد شركة سيكو 
عندما تطلب شركة سيكو المالية تحديث معلومات الحساب.

I/We hereby undertakeبموجب هذا أتعهد/ نتعهد بما يلي:

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

أ.

ب.

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.
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أؤكــد موافقتـي على كافـــة البنـــود والشـــروط الـــــواردة في:

اتفاقية خدمات االستثماروطلب فتح الحساب

إشعارات العمليات والممارسات المحظورة

تفويض بالفاكس وتحديد الهوية

اتفاقية االنترنيت

اتفاقية تداول ا¨سهم بالهاتف

I hereby confirm my agreement and express my consent to all terms 
and conditions contained in the:

Investment Services Account opening form and Agreement

Prohibited Operations & Practices Notices

Fax: authorisation and indemnification

Internet Agreement and;

Phone Trading agreement

:Nameاالســـم:

Signature التوقيع

\           \          :Dateالتاريـخ:         /            /

:.Portfolio No رقم الحساب:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

.1

.2

.3

.4

.5

and agree that SICO Capital has the right to liquidate the securities 
in my portfolio linked to the investment account, transfer its cash to 
the my bank account linked the investment account, and then close 
the investment account, if my investment account was frozen for 
more than (12) months.

(*applicable only to Saudi Residents or Iqama holders only )

أوافق على أن لدى شركة سيكو المالية الحق في تسييل ا¨وراق المالية المتوفرة في 
إلى  النقدية  المبالغ  بالحساب االستثماري، وتحويل  المربوطه  محفظتي االستثمارية 
حسابي البنكي المربوط بحساب االستثمار ومن ثم إغالق حساب االستثمار، في حال 

تجميد حسابي االستثماري لمدة تزيد عن (12) شهرا.

في  أقامة  يحملون  الذين  وا�شخاص  السعوديين  المواطنين  على  فقط  هذا  (ينطبق   @

المملكة العربية السعودية فقط)

c. ج.

Initial تأشير

Operation Staff Signature

Head of Operations Signature Compliance Officer Signature

توقيع موظف العمليات

توقيع مدير ا´لتزام توقيع مدير العمليات

الستخدام شركـة سيكو الماليــة – شركة مساهمة 
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Documentation Checklistقائمة التوثيق

Customer’s Name:

Business Portfolio No.:

اسم العميل:

رقم المحفظة:

Account Opening Form (Individuals):

Customer General Info (page 2)

Financial Information & Customer Signed (page 3)

SICO Capital Signed the Agreement (page 4)

فتح حساب للعمالء ا�فراد:

معلومات عامة عن العميل (صفحة 2)

معلومات مالية وتوقيع العميل (صفحة 3)

توقيع المفوض بالتوقيع من سيكو المالية (صفحة 4) 

Account Opening Form (Companies):

General Information (page 5)

Owners Details Page (page 6)

Custodian Information (page 7)

Current Portfolio Details (page 8)

SICO Capital Signed the Agreement (page 8)

فتح حساب للشركات:

معلومات عامة (صفحة 5)

معلومات المالك(صفحة 6)

معلومات امين الحفظ (صفحة 7)

تفاصيل المحفظة االستثمارية (صفحة 8)

توقيع المفوض بالتوقيع من سيكو المالية (صفحة 8) 

KYC

All Customer KYC Copies Received

Original Sighted/Company Stamp Imprinted in Documents

Internal Database Checks Done

بيانات اعرف عميلك:

نسخ من هوية العميل

تم التوقيع على معاينة االصل والختم

تم التحقق من بيانات المستثمر

Other Forms

Tadawul NIN Forms Signed & Received

SICO Online Trading Request Form Received

SICO Trading Fees Notification Form

DPM Undertaking Signed

نماذج اخرى:

التوقيع على طلب انشاء رقم السوق

طلب خدمة التداول عبر االنترنت

نموذج اشعار بعمولة التداول

التوقيع على تعهد إدارة المحافظ

Investment Agreement:

Name & Date (page 9)

Customer Classified (page 11)

Fax Authorisation (page 27)

Internet Agreement (page 28)

Declaration of Risks (page 33)

Customer Signed the Agreement With Company Stamp (page 33)

اتفاقية خدمات االستثمار:

االسم والتاريخ (صفحة 9)

تصنيف العميل (صفحة 11)

تفويض بالفاكس (صفحة 27)

اتفاقية االنترنت (صفحة 28)

اقرار وتعهد العلم بمخاطر المتاجرة باالسهم (صفحة 33)

توقيع العميل على االتفاقية با´ضافة إلى الختم للشركات (صفحة 33)

\           \          :Dateالتاريـخ:         /            /
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