
APPLICATION FORM

1. Section A - Client Information

Name: _________________________________________________________

Designation/Organization (if applicable): _________________________

QID No: __________________________________

Home Phone No.:________________ Mobile No.: ___________________

Email: _____________________________

Your Account Number with Doha Bank:  _________________________

_______________________________________________________________

2. Section B – Trading & Investments Information

a. In the past 5 years, have you traded any of the following?  (please
select all the options applicable):

 Equities (Stocks)   Forex (Currencies)    Fixed Income (Bonds)
 Commodities        Investment Funds     Options   N/A

b. How long have you been investing/trading in markets?

 N/A  Less than 1 year     Between 1 & 5 years
 More than 5 Years

c. What is your risk vs. return objective?

 High Risk - High Return   ☐ Medium Risk - Medium Return
☐ Low Risk- Low Return

d. Which of the following products do you want to invest in? (please
select all the options applicable):

 Equities (Stocks)    Forex (Currencies)   Fixed Income (Bonds)
 Commodities          Investment Funds    Options

e. Please indicate the amount you are willing to invest:

USD __________________________ 

f. I agree and give consent to official communication over:

 Email        Phone

g. I agree that trading in currencies and securities is a high-risk
activity and can result in loss of capital or even exceed the invested 
capital in certain cases: 

 Agree        Disagree

h. I agree to bring in additional cash margin if limit utilization exceeds 
50% and acknowledge that the system will automatically close 
out outstanding deals at 100% limit utilization at the prevailing 
market rate: 

 Agree        Disagree

Customer Declaration: By signing this form, I/we hereby declare that the above 
information provided is true and complete. I agree to provide Doha Bank with 
any further information or documentary evidence.

Customer Signature

For internal use only

Relationship Manager Manager

نموذج الطلب 

1. القسم االول - معلومات العميل
االسم:

المهنة/المؤسسة )في حال كانت مطبقة( :

رقم البطاقة الشخصية:

جوال: هاتف رقم:

البريد االلكتروني: 

رقم حسابكم لدى بنك الدوحة:

٢. القسم الثاني - معلومات التداول واالستثمار
أ. هل قمت بالتداول باالدوات التالية خالل 5 سنوات الماضية

 ) يرجى اختيار جميع الخيارات في حال كانت تنطبق(؟
 وحدات الملكية )االسهم(     فوركس )عمالت(     دخل ثابت )سندات(

 سلع                                                   صناديق استثمار          خيارات      غير منطبق

ب. كم مضى وقت وانت تستثمر/تتداول في االسواق؟
غير منطبقة                أقل من سنة                    بين سنة وخمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

ت. المخاطر التي قد تلحق بك على عكس الفوائد التي قد تعود عليك؟
 مخاطر عالية – فوائد كبير                     مخاطر متوسطة – فوائد متوسطة

 مخاطر متدنية – فوائد قليلة 

ث. ما هي المنتجات التي ترغب باالستثمار بها ؟
 )يرجى اختيار جميع الخيارات المنطبقة(

 وحدات الملكية )االسهم(         فوركس )عمالت(         دخل ثابت )سندات(
 سلع                                                        صناديق استثمار             خيارات

ج. يرجى بيان المبلغ الذي ترغب باالستثمار به: 
دوالر امريكي___________________________________ 

ح. اوافق وامنح التصريح بان االتصال رسمي عبر: 
 بريد الكتروني                      هاتف

خ. اوفــق علــى ان التــداول بالعمــالت واالوراق الماليــة نشــاط لــه مخاطــر عاليــة والــذي 
قــد يــؤدي الــى خســائر فــي راس المــال او التــى قــد تتجــاوز راس المــال المســتثمر بــه 

فــي بعــض الحــاالت: 
 موافق                    غير موافق 

هـــ. اوفــق علــى اضافــة هامــش نقــدي فــي حــال كان قــد تــم اســتخدام 50% وأقــر 
بــأن النظــام ســيقوم تلقائيــً بإغــالق العمليــات المعلقــة عنــد اســتخام 100% عنــد 

ــائد:  ــوق الس ــعر الس س
 موافق                   غير موافق 

ــع  ــان جمي ــه ب ــرح بموجب ــوذج، اصرح/نص ــذا النم ــى ه ــع عل ــل: بالتوقي ــح العمي تصري
ــك  ــد البن ــى تزوي ــق عل ــة. ونواف ــة وكامل ــك صحيح ــا البن ــا به ــي زودن ــات الت المعلوم

ــة. ــة كتابي ــة او أدل ــات اضافي ــاي معلوم ب

توقيع العميل 

لالستخدام الداخلي فقط 

مدير العالقات العامة  المدير

DB GLOBAL MARKETS: SECURITIES AND MARGIN TRADING AGREEMENT

اتفاقية تداول األوراق المالية والهامش



TERMS AND CONDITIONS

THIS securities and margin trading agreement (“Agreement”) is 

entered on the ___ Day of ____________________, 2019, by and 

between:

[The name of the counterparty] ___________________ [insert 
counterparty details] (hereinafter referred to as “Customer” which 
expression shall, unless repugnant to the context or meaning 
thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) 
of the FIRST PART;

AND

DOHA BANK Q.P.S.C, a company incorporated in the state of Qatar 
with  commercial registration number 7115, having its registered 
trading address at P.O. Box number 3818; West Bay, Doha, Qatar 
(hereinafter referred to as the “Bank” which expression shall, unless 
repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean 
and include its successors and assigns) of the SECOND PART. 

(The Customer and the Bank shall be individually referred to as a 
“Party” and collectively referred to as the “Parties”, as the context 
may require.) 
WHEREAS:

(A) The Bank provides an online trading system which will
enable inter alia the Customer to enter into transactions 
with the Bank for the purchase or sale of Securities 
(as defined below) or other assets and the enter into 

derivatives and other financial instrument transactions.

(B) The Customer wishes to enter into transactions for the
purchase or sale of Securities, derivatives and other 
financial instrument transactions, using the Online Trading 
Platform (as defined below), and accordingly the Parties 
have agreed to enter into this Agreement and in certain 
cases where it may be relevant and applicable, the ISDA 
Master Agreement (as defined below) or any other 
equivalent instrument.

(C) This Agreement documents the trading relationship
between the Parties and thus sets out the agreed terms and 
conditions upon which the Customer will engage with the 
Bank in the above-mentioned on-line investment trading 
facilities and the terms and conditions for all Contracts (as 
defined below) entered upon between the Parties through 
the Online Trading Platform. 

(D) The Customer shall enter into transactions with the Bank
for such term, rates and margin as may be offered by the 
Bank. 

(E) This Agreement shall be read in conjunction with and as a
supplement to certain other agreements that the Bank 
may have executed in this regard to procure access of the 
Online Trading Platform for the Customer. 

(F) To set out more specifically the arrangement and
understanding between the Bank and the Customer, the 
Parties have agreed to reduce in writing the following.  

الشروط واالحكام
تم إبرام اتفاقية تداول األوراق المالية والهامش هذه )»االتفاقية«( في ___ يوم 

________ ، 2019 ، بين: 

]_________________________[ )يشار إليه فيما بعد بـ »العميل« ، أي تعبير يعتبر 
معنيا ويشتمل من يخلفه او المتنازل اليهم ما لم يتعارض ذلك مع السياق او 

المعنى( الطرف االول ؛

و

بنك الدوحة، وهو شركة مؤسسة في دولة قطر ومقيدة بالسجل التجاري رقم 
)7115( ، وعنوانه؛ الخليج الغربي ، الدوحة ، قطر، صندوق بريد رقم 3818. )يشار إليها 
فيما بعد بـ »البنك« أي تعبير يعتبر معنيا ويشتمل من يخلفه او المتنازل اليهم ما 

لم يتعارض ذلك مع السياق او المعنى( الطرف الثاني.

)يشار إلى العميل والبنك منفردين بـ »طرف« ويشار إليهما مجتمعين باسم 
»األطراف« ، حسبما يتطلب السياق(

حيث:

قدم البنك نظامً للتداول عبر اإلنترنت والذي يمّكن العميل من الدخول   في أ. 
تعامالت مع البنك لشراء أو بيع أوراق مالية )كما هو موضح أدناه( أو األصول 

األخرى والدخول في تعامالت المشتقات المالية وغيرها من األدوات المالية،  
باالضافة الى اعمال اخرى.

كما ويرغب العميل في الدخول في تعامالت لشراء أو بيع األوراق المالية ب. 
والمشتقات وغيرها من تعامالت األدوات المالية ، باستخدام منصة التداول 

عبر اإلنترنت )كما هو موضح أدناه( ، وبناًء على ذلك وافق الطرفان على ابرام 
والدخول في هذه االتفاقية و في اتفاقية أي.أس.دي.أيه )ISDA(  الرئيسية 
)في الحاالت التي تنطبق عليها كما هو محدد أدناه( أو أي مستند مشابه. 

توثق هذه االتفاقية العالقة التجارية بين الطرفين، وتحدد الشروط واألحكام ج. 
المتفق عليها والتي سيشترك العميل بموجبها مع البنك في تسهيالت 

االستثمار عبر االنترنت المذكورة أعاله والشروط واألحكام الخاصة بجميع 
العقود ) كما هو موضح أدناه( المبرمة بين االطراف من خالل منصة التداول 

عبر اإلنترنت.
يجب على العميل الدخول في التعامالت مع البنك وفقً للمدة والسعر د. 

والهامش التي قد يعرضها البنك. 

يجب قراءة هذه االتفاقية باالقتران مع وكمكمل لبعض االتفاقيات األخرى ه. 
التي قد يكون البنك قد نفذها في هذا الصدد للحصول على صالحية 

الوصول الى منصة التداول عبر اإلنترنت للعميل.
قام االطراف ولتحديد الترتيب والتفاهم بين البنك والعميل بشكل محدد و. 

اكثر باالتفاق على ما يلي. 

DB GLOBAL MARKETS: SECURITIES AND MARGIN TRADING AGREEMENT

BETWEEN

DOHA BANK Q.P.S.C.
And

_______________________________
(“Customer”)

اتفاقية تداول األوراق المالية والهامش



IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. DEFINITIONS – INTERPRETATION OF TERMS

“Account Opening Form” means the form signed by the Customer to 
open an account with the Bank. 

“Contract” shall mean any contract, whether oral or written, for 
the purchase or sale of any Security, currency, commodity or other 
property or the entering into any derivative contract (including, 
without limitation, any option, derivative or contract for difference 
referable to any security, currency, commodity or other property or 
measurement or index) which is subject to the Margin Requirement 
and entered into between the Bank and the Customer. 

“General Banking Terms and Conditions” means the terms and 
conditions executed by the Customer along with the Account 
Opening Form for the purpose of opening and operating the current 
account with the Bank.

“Investment Account” means the account from where the proceeds 
will be utilized for the purpose of the Margin trading and include 
the Margin Balance. This account shall be separate from the current 
account held by the Customer with the Bank. The Customer shall 
allocate proceeds from the respective   current account into this 
account for trading purposes.

“Investment Agreement” means the investment account opening 
form for Securities trading and such other terms and conditions as 
may be provided therein for facilitating the Customer’s investment. 

“ISDA Master Agreement” means the 2002 ISDA Master Agreement 
published by the International Swaps and Derivatives Association.

“Margin” shall mean any cash, guarantees or other assets, from 
time to time acceptable to the Bank as margin, the value of which 
is converted by Bank into the base currency at the exchange rate 
provided on the website or such other rate as Bank shall reasonably 
determine. 

“Margin Balance” shall mean, at any time, the aggregate value 
of Margin transferred to or received by the Bank pursuant to this 
Agreement (valued in accordance with this Agreement) as reduced 
from time to time in accordance with this Agreement.  

“Margin Requirement” shall mean the total amount of Margin 
required by Bank in respect of Contracts which will be utilized from 
the Investment Account of the Customer, however, the margin levels 
at all times may be decided in a commercially reasonable manner by 
the Bank, in its sole discretion.

“Securities” shall mean and include (a) shares in companies and 
other securities equivalent to shares in companies, partnerships 
and other businesses which are tradable on the capital market and 
share certificates; (b) bonds and other debt instruments, including 
certificates of such instruments which are tradable on the capital 
market; (c) money market instruments, including treasury bills, 
certificates of deposits and commercial papers, with the exception 
of payment instruments; or (d) other securities and financial 
instruments acquired for cash and accepted by the Bank as Margin.

“Online Trading Platform” shall mean the online trading platform 
branded “DB Global Markets” made available by the Bank to the 
Customer from time to time.

حيث تم االتفاق بموجب هذه االتفاقية على ما يلي:  

1. التعريفات تفسير المصطلحات 

»نمــوذج فتــح الحســاب« يعنــي النمــوذج الــذي وقعــه العميــل لفتــح حســاب لــدى 
البنــك.

»العقــد« يعنــي أي عقــد شــفهي أو كتابــي، لشــراء أو بيــع أي ورقــة ماليــة أو عملــة 
أو ســلعة أو غيرهــا مــن الممتلــكات أو إبــرام أي عقــد اشــتقاقي )بمــا فــي ذلــك 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ، أي عقــد خيــار أو مشــتق أو عقــد فــرق يمكــن الرجــوع 
إليــه إلــى أي ورقــة ماليــة أو عملــة أو ســلعة أو غيرهــا مــن الممتلــكات أو القيــاس أو 

الفهــرس( الــذي يخضــع لمتطلبــات الهامــش والدخــول بيــن البنــك والعميــل.

»الشــروط واألحــكام المصرفيــة العامــة« تعنــي البنــود والشــروط التــي ينفذهــا 
الجــاري  الحســاب  فتــح  لغــرض  الحســاب  فتــح  نمــوذج  الــى  باالضافــة  العميــل 

وتشــغيله لــدى البنــك.

»حســاب االســتثمار« يعنــي الحســاب الــذي ســيتم منــه اســتخدام العائــدات 
ــاب  ــذا الحس ــون ه ــى أن يك ــش. عل ــد الهام ــمل رصي ــش ويش ــداول الهام ــرض ت لغ
منفصــاًل عــن الحســاب الجــاري الــذي يمتلكــه العميــل لــدى البنــك. وعلــى العميــل 
ــراض  ــاب ألغ ــذا الحس ــي ه ــي ف ــاري المعن ــاب الج ــن الحس ــدات م ــص العائ تخصي

ــداول. الت

»اتفاقيــة االســتثمار« تعنــي نمــوذج فتــح حســاب االســتثمار لتــداول األوراق الماليــة 
وغيرهــا مــن الشــروط واألحــكام التــي قــد تنــص عليهــا لتســهيل اســتثمار العميــل.

الرئيســية   ISDA اتفاقيــة  تعنــي  الرئيســية«   )ISDA( أيه.أس.دي.أيــه  »اتفاقيــة 
لعــام 2002 التــي نشــرتها الرابطــة الدوليــة لمقايضــات ومشــتقاتها )انترناشــونال 

ســوابس انــد ديريفيتفــس اسوسيشــن(. 

»الهامــش« يعنــي أي نقــود أو ضمانــات أو أصــول أخــرى ، مــن وقــت آلخــر مقبولــة 
العملــة  إلــى  البنــك  يتــم تحويــل قيمتهــا مــن قبــل  ، والتــي  للبنــك كهامــش 
األساســية بســعر الصــرف المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي أو أي ســعر آخــر اذ يجــب 

ــول. ــكل معق ــده بش ــك تحدي ــى البن عل

»رصيد الهامش« ويعني ، في جميع االحوال، القيمة اإلجمالية للهامش التي 
يتم تحويلها الى البنك او التي يستلمها البنك بموجب هذه االتفاقية )والتي تم 

تحديد قيمته وفقً لهذه االتفاقية( كما يتم تخفيضها من وقت آلخر وفقً لهذه 
االتفاقية. 

»متطلبات الهامش« تعني إجمالي مبلغ الهامش المطلوب من قبل البنك فيما 
يتعلق بالعقود التي سيتم استخدامها من حساب االستثمار الخاص بالعميل 

، ومع ذلك ، قد يحدد البنك مستويات الهامش في جميع األوقات بطريقة 
معقولة تجارًيا ، وفقا لتقدير البنك منفردًا بذلك. 

»األوراق المالية« تعني وتشمل )أ( األسهم في الشركات واألوراق المالية األخرى 
المساوية لألسهم في الشركات والشراكات وغيرها من االعمال التجارية التي 

يتم تداولها في سوق رأس المال وشهادات األسهم؛ )ب( السندات وأدوات الدين 
األخرى، بما في ذلك شهادات األدوات القابلة للتداول في سوق رأس المال؛ )ج( 

أدوات سوق المال، بما في ذلك أذون الخزانة وشهادات الودائع واألوراق التجارية، 
باستثناء أدوات الدفع؛ أو )د( األوراق المالية واألدوات المالية األخرى التي تم 

الحصول عليها نقًدا وتم قبولها من قبل البنك كهامش.

»منصة التداول عبر اإلنترنت« تعني منصة التداول عبر اإلنترنت التي تحمل عالمة 
)DB Global Markets( والتي يوفرها البنك للعميل من وقت آلخر.



2.  CONSTRUCTION AND ORDER OF PRECEDENCE

2.1 The Customer opened/ has agreed to open a current 
account with the Bank. In this regard, the Customer before 
executing and agreeing to these terms, has signed/ shall 
sign the Investment Agreement; Account Opening Form; 
General Banking Terms and Conditions. Other than to 
the extent of a conflict, the terms of this Agreement, to 
the possible extent, shall be read in conjunction with the 
Investment Agreement, Account Opening Form and the 
General Banking Terms and Conditions. A harmonious 
construction shall be afforded to the possible extent.

2.2 In relation to the subject matter covered under this 
Agreement and documents which comprise this 
Agreement, if there is any conflict amongst the terms, 
then the following order of precedence will determine 
which term or condition prevails in descending order of 
precedence:
• This Agreement.
• Account Opening Form.
• General Banking Terms and Conditions.

3. TRADING TERMS AND CONDITIONS

3.1 The Bank will grant access to the Customer to engage in 
on-line investment and trading in accordance with the 
terms of this Agreement. All Contracts executed between 
the Parties, including through the Online Trading Platform, 
shall be a Contract and shall be subject to the terms of this 
Agreement.

3.2 The Customer shall trade and/ or invest based on its own 
assessment of the investment and shall be deemed to 
represent on the execution of this Agreement and during 
the continuance of this Agreement as follows: 

)a)    Capacity: Its reasons and objectives for executing
the trading or investment constitutes a genuine and 
legitimate business and commercial purpose. 
)b)    Status of Parties:  The Customer is not acting as a
fiduciary for or an adviser to it in respect of its investment 
and it is entering into the investment as part of its trading 
business and it is not entering into such investment or 
executing a trade for speculative purposes.

)c)    Understanding Nature of Transaction: It has
obtained appropriate professional advice and understands 
the nature of the investment or trade including, but not 
limited to, the risks associated with the trade. The Customer 
shall also execute the declaration set out in Annex I to this 
Agreement. 

 )d)     Non-Reliance:  It is acting for its own account,  and it
has made its own independent decisions to enter into 
the trade based upon its own judgment and upon advice 
from such advisers as it has deemed necessary.  It is not 
relying on any communication (written or oral) of the 
Bank as investment advice or as a recommendation to 
enter into the trade. No communication (written or oral) 
received from the Bank will be deemed to be an assurance 
or guarantee as to the expected results of the investment.

 )e)     Assessment and Understanding.  It is capable of
assessing the merits of and understanding (on its own 
behalf or through independent professional advice), and 
understands and accepts, the terms, conditions and risks 
of that Transaction.  It is also capable of assuming, and 
assumes, the risks of that Transaction.

3.3 All contracts and transactions with Securities will be 
entered into on an execution-only basis and the Bank shall 
not be deemed to have (i) made any recommendation to 
(ii) advised on the merits of any contract for, or (iii) assessed 
the suitability or appropriateness of any contract for the 
Customer and the Bank assumes no liability in this respect.

تشكيل االتفاقية وترتيب االولوية

 فتــح / وافــق العميــل علــى فتح حســاب جــاري لدى البنــك. وفي هــذا الصدد 
قــام العميــل قبــل التنفيــذ والموافقــة علــى هــذه الشــروط، بالتوقيــع 
والشــروط  الحســاب  فتــح  ونمــوذج  االســتثمار  اتفاقيــة  توقيــع  عليــه   /
واألحــكام المصرفيــة العامــة. تقــرأ هــذه االتفاقيــة كوحــدة واحــدة مــع 
ــكام  ــروط واألح ــاب والش ــح الحس ــوذج فت ــتثمار ونم ــة االس ــن اتفاقي كل م

المصرفيــة العامــة علــى ان ال يكــون هنــاك اي تعــارض.

فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه االتفاقية والمستندات التي  
تشكل هذه االتفاقية ، إذا كان هناك أي تعارض بين الشروط، فإن ترتيب  

اولوية الشروط الواردة بالمستندات التي تشكل هذه االتفاقية يحدد 
 المصطلح أو الشرط السائد على الشكل التالي:  

 • هذه االتفاقية.
 • نموذج فتح الحساب. 

• الشروط واألحكام المصرفية العامة. 

شروط واحكام التداول

ــتثمار  ــي االس ــاركة ف ــول للمش ــة الوص ــل صالحي ــح العمي ــك بمن ــوم البن يق
والتــداول عبــر اإلنترنــت وفًقــا لشــروط هــذه االتفاقيــة.  جميــع العقــود 
المنفــذة بيــن االطــراف، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل منصــة التــداول عبــر 

اإلنترنــت ، تخضــع لشــروط هــذه االتفاقيــة.

فــي  وتقيمــه  تقديــره  علــى  بنــاًء  اســتثمار  و/أو  تــداول  العميــل  علــى 
االســتثمار، وُيعتبــر ممثــاًل فــي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة وخــالل اســتمرار هــذه 

االتفاقيــة علــى النحــو التالــي:

)أ(  صفتــه: تشــكل أســبابه وأهدافــه لتنفيــذ التــداول أو االســتثماروالتي 
ــروعً.  ــا مش ــا تجارًي ــد غرًض تع

)ب( حالــة األطــراف: ال يتصــرف العميــل كأميــن أو وكيــل فيمــا يتعلــق 
ــه التجاريــة وال يدخــل  باســتثماره ويدخــل فــي االســتثمار كجــزء مــن أعمال

ــة. ــراض المضارب ــداول ألغ ــوم بالت ــتثمار أو يق ــذا االس ــي ه ف

)ت( ادراك طبيعــة العمليــة التجاريــة: تــم الحصــول علــى استشــارة 
مــن قبــل مختصيــن فــي هــذا المجــال وتــم اســتيعاب طبيعــة االســتثمار 
او التــداول بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة بهــا. ويقــوم العميــل ايضــً 
ــة.  ــذه االتفاقي ــم )1( به ــق رق ــن الملح ــدد ضم ــح المح ــى التصري ــع عل بالتوقي

)ث( عــدم االعتمــاد: إنــه يتصــرف لحســابه الخــاص، وقــام باتخــاذ قراراتــه 
بشــكل اســتقاللي بالدخــول فــي التــداول بنــاًء علــى تقديــره الخــاص وبنــاًء 
علــى استشــارة مــن قبــل المختصيــن فــي هــذا المجــال والــذي يعتبــر الزمــً 
وضروريــً.  كمــا ان ال تعتمــد علــى أي اتصــال )خطيــً أو شــفهي( للبنــك 
كاستشــارة فــي مجــال االســتثمار او كتوصيــة بالدخــول فــي التــداول. ولــن 
ُيعتبــر أي اتصــال ســواء كان خطيــً او شــفاهة تــم اســتالمه مــن البنــك 

ــتثمار.  ــة لالس ــج المتوقع ــان النتائ ــد أو ضم ــة تأكي بمثاب

الموضوعيــة  االســس  تقييــم  علــى  قــادر  إنــه  واالدراك.  التقييــم  )ج( 
أو مــن خــالل استشــارة مســتقلة مــن قبــل  )نيابــًة عــن نفســه  وإدراك 
مختصيــن بهــذا المجــال(، كمــا ويــدرك ويقبــل شــروط واحــكام ومخاطــر 
ــك  ــر تل ــي مخاط ــل وتول ــى تحم ــادر عل ــه ق ــا أن ــة. كم ــة التجاري ــك العملي تل

المعاملــة.

تبــرم جميــع العقــود والعمليــات التجاريــة مــع األوراق الماليــة علــى أســاس 
التنفيــذ فقــط، وال يعتبــر البنــك علــى أنــه قــد قــدم للعميــل أي توصيــة او 
قــدم اي استشــارة بخصــوص االســس الموضوعيــة ألي عقــد كان او تقييــم 
ــا أن  ــبً كم ــد مناس ــك العق ــا اذا كان ذل ــد او فيم ــة اي عق ــوص مالئم بخص

البنــك ال يتحمــل اي التــزام فــي هــذا الصــدد.
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3.4 All Contracts and transactions in relation to the Securities 
will be entered into on an execution-only basis and the Bank 
shall not be deemed to have (a) made any recommendation 
to (b) advised on the merits of any Contract for, or (c) 
assessed the suitability or appropriateness of any Contract 
for, the Customer.

3.5 All transactions, whether pursuant to the terms of this 
Agreement or otherwise, shall constitute mutual dealings.

3.6 The Customer further undertakes to (a) place the initial 
and maintenance margin amounts as the Bank may specify 
to the Customer from time to time, subject to requirements 
specified by the Bank; (b) authorize retention of the 
Securities with the Bank; (c) pay to the Bank brokerage, 
commission, fees, and/ or the transaction costs as are 
prevailing from time to time and as they apply to the 
Customer’s Investment Account. 

3.7 Any cash which the Bank holds in connection with this 
Agreement, including the cash held in the Investment 
Account, shall be held by the Bank as a custodian and not 
as a trustee.

3.8 The Bank shall also hold the Securities on behalf of the 
Customer as a custodian with limited liability. 

3.9 The Customer will be able to access the details of cash and 
Securities by logging into the Online Trading Platform. 

3.10 The Bank shall allow leverage on FX and Commodity lines. 
However, no leverage will be extended for equity and 
fixed income products. 

4. MARGIN

4.1 The applicable Margin Requirement shall be prescribed 
by the Bank and is subject to change at any time. The Bank 
is not obliged to provide the Customer a separate notice 
of any change of Margin Requirement, but the Bank will 
use its reasonable efforts to inform the Customer about 
any planned changes in the Margin Requirement by email, 
via the Online Trading Platform or the Website before 
changes are implemented.

4.2 The Customer is at all times obliged to maintain a 
Margin Balance equal to or greater than the Margin 
Requirement applicable to the Customer at any point in 
time. 

4.3 All Margin shall be delivered by the Customer free and 
clear of any third party rights, including rights of any 
Underlying Client. 

4.4 The Bank will notify the Customer if the Margin Balance 
at any point in time is insufficient to cover the Margin 
Requirement (a “Margin Call”). The Bank shall intimate 
the Customer of the Margin Call at pre-agreed thresholds 
in a mode and manner agreed upon between the Parties. 

4.5 The Bank shall be entitled to cut the deal if the prescribed 
Margin Call thresholds are not met immediately.

4.6 All calculations and determinations by the Bank shall be 
binding in the absence of manifest error provided that 
the Bank shall calculate the value of Margin in accordance 
acting in good faith and in a commercially reasonable 
manner.

4.7 Any open positions will be automatically closed at the 
prevailing market price when the Customer’s loss equals 
or exceeds 50% of the capital. The open positions will be 
automatically unwound and cut-off. This will be preceded 
by due and proper notifications from the Bank to the 
Customer.  

تبــرم جميــع العقــود والعمليــات التجاريــة المتعلقــة بــاألوراق الماليــة علــى 
ــل أي  ــدم للعمي ــد ق ــه ق ــى أن ــك عل ــر البن ــط، وال يعتب ــذ فق ــاس التنفي أس
توصيــة او قــدم اي استشــارة بخصــوص االســس الموضوعيــة ألي عقــد كان 
او تقييــم بخصــوص مالئمــة اي عقــد او فيمــا اذا كان ذلــك العقــد مناســبً 

كمــا أن البنــك ال يتحمــل اي التــزام فــي هــذا الصــدد.

هــذه  لشــروط  وفًقــا  كانــت  ســواء  التجاريــة  العمليــات  جميــع  تعتبــر   
االطــراف.  قبــل  مــن  متبادلــة  معامــالت   ، ذلــك  غيــر  أو  االتفاقيــة 

 يتعهــد العميــل كذلــك بوضــع واالحتفــاظ بمبالــغ الهامــش التــي قــد 
يحددهــا البنــك للعميــل مــن وقــت آلخــر، حســب المتطلبــات التــي يحددها 
ــاألوراق الماليــة  البنــك. كمــا ويتعهــد العميــل بتخويــل البنــك باالحتفــاظ  ب
لــدى البنــك. ويتعهــد العميــل ايضــً بالســداد إلــى البنــك تكلفــة الوســاطة 
والعمــوالت والرســوم و/أو تكاليــف العمليــات التجاريــة كمــا هــو  متعــارف 

عليــه مــن وقــت آلخــر وبمــا أنهــا مطبقــة علــى حســاب اســتثمار العميــل.
أي أمــوال يحتفــظ بهــا البنــك فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك 
المبالــغ النقديــة الموجــودة فــي حســاب االســتثمار، يجــب أن يحتفــظ بهــا 

البنــك كأميــن حفــظ وليــس كوصــي.

 يحتفــظ البنــك أيًضــا بــاألوراق الماليــة نيابــة عــن العميــل كأميــن حفــظ ذو 
مســؤولية محــدودة.

ــة واألوراق  ــغ النقدي ــل المبال ــى تفاصي ــول إل ــن الوص ــل م ــيتمكن العمي  س
ــت. ــر اإلنترن ــداول عب ــة الت ــى منص ــول إل ــجيل الدخ ــالل تس ــن خ ــة م المالي

 يجــب علــى البنــك الســماح بتحســين المســتوى المالــي علــى العمــالت 
األجنبيــة وخطــوط الســلع. ومــع ذلــك ، لــن يتــم تمديــد النفــوذ لألســهم 

ــت. ــل الثاب ــات الدخ ومنتج

الهامش

يحــدد البنــك متطلبــات الهامــش المطبقــة وتكــون خاضعــة للتغييــر فــي 
أي وقــت. كمــا ان البنــك غيــر ملــزم بتقديــم إشــعار منفصــل للعميــل بــأي 
ــة  ــوًدا معقول ــيبذل جه ــك س ــن البن ــش، لك ــات الهام ــى متطلب ــر عل تغيي
الهامــش  متطلبــات  فــي  لهــا  مخطــط  تغييــرات  بــأي  العميــل  إلبــالغ 
عبــر البريــد اإللكترونــي أو عبــر منصــة التــداول عبــر اإلنترنــت أو الموقــع 

االلكترونــي قبــل تنفيــذ التغييــرات.

ــان  ــش ب ــد الهام ــى رصي ــاظ عل ــات بالحف ــع األوق ــي جمي ــل ف ــزم العمي يلت
ــل  ــى العمي ــة عل ــش المطبق ــات الهام ــن متطلب ــر م ــاو أو أكب ــون مس يك

ــت. ــي اي وق ف

يقــوم العميــل بتســليم جميــع الهامــش بــدون أي حقــوق للغيــر ، بمــا فــي 
ذلــك حقــوق أي عميــل اساســي. 

ــر  ــت غي ــي أي وق ــش ف ــد الهام ــل إذا كان رصي ــار العمي ــك بإخط ــوم البن يق
أن  البنــك  الهامــش«(. وعلــى  )»نــداء  الهامــش  كاٍف لتغطيــة متطلبــات 
ــبقً  ــا مس ــق عليه ــا  متف ــدود الدني ــد الح ــش عن ــداء الهام ــل ن ــر عمي يخط

ــن. ــن الطرفي ــا بي ــق عليه ــة متف ــكل والطريق بالش

ــش  ــداء الهام ــدود ن ــاء بح ــم الوف ــم يت ــة إذا ل ــع الصفق ــك قط ــق للبن  يح
ــور. ــى الف ــررة عل المق

تكــون جميــع العمليــات الحســابية والقــرارات مــن قبــل البنــك ملزمــة فــي 
حالــة عــدم وجــود خطــأ واضــح بشــرط أن يحســب البنــك قيمــة الهامــش 

بحســن نيــة وبطريقــة منطقيــة تجاريــً.

ــا  ــائد عندم ــوق الس ــعر الس ــً بس ــة تلقائي ــز مفتوح ــالق أي مراك ــيتم إغ  س
ســيتم  كمــا  المــال.   رأس  مــن   %50 تتجــاوز  أو  العميــل  خســارة  تســاوي 
اغــالق وقطــع المراكــز المفتوحــة تلقائيــً حيــث ان عمليــات االغــالق هــذه 
سيســبقها اخطــارات  وسيســبق ذلــك إخطــارات اصوليــة مناســبة  صــادرة 

ــل.  ــك للعمي ــل البن ــن  قب م
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5. UNDERTAKINGS

The Customer undertakes that during the validity and 

subsistence of this Agreement: 

 (a)   It will comply in all respects with all applicable laws in 
connection with the performance of its obligations under 
this Agreement.

 (b)   The Customer will procure, obtain and maintain in 
full force and effect any authorisation, consent or 
approval required to enable it to perform its obligations 
under this Agreement and to ensure the legality, validity, 
enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction 
of incorporation of this Agreement. 

 (c)   It shall be responsible for the end of the day 
reconciliation and closing balances in its account and shall 
promptly highlight any discrepancies to the Bank.

6. TRADING RIGHTS AND OBLIGATIONS

6.1 The Customer understands and undertakes that the 
trading on the Online Trading Platform is leverage based 
trading from the funds in the Investment Account. 

6.2 The Customer shall execute a trading position based on its 
requirement and may schedule a stop-loss cut-off in 
relation to the executed trade.

6.3 When the market movements attain the parameters (at 
the executed levels), the Customer will have an option 
to liquidate the trade if the stop-loss automated triggers 
have not been effectuated.

6.4 Consequently, the Customer can round off the position on 
the Online Trading Platform provided by the Bank. There 
may be a round up profit or round down losses depending 
upon the various parameters selected by the Customer. 

6.5 The Customer understands and acknowledges that the 
positions executed by them may lead to erosion of entire 
invested capital. Due to the nature of Margin trading, the 
losses incurred may not always be pro-rated and may be 
highly exponential. 

6.6 The Customer further understands and acknowledges 
that neither the Online Trading Platform nor the Bank 
guarantees execution of the trade at the agreed price and 
the expected levels.

7. FEE, PRICING & COMMISSION

Fees and pricing shall be determinable in a mode and 
manner decided by the Bank and communicated Customer 
via an agreed medium or the website or the Online Trading 
Platform.

8. INDEMNITY

8.1 The Customer shall indemnify the Bank, its agents, 
employees, and officers (each an Indemnified Person), 
and keep them indemnified against all claims, demands, 
actions, liabilities, damages, losses (including loss of profit), 
costs and expenses (legal or otherwise) in relation to 
providing these services in general and the Online Trading 
Platform in particular. 

8.2 The Customer indemnifies and holds harmless the Bank 
for and against any and all losses, damages, costs, expenses, 
liabilities and claims (including any reasonable legal costs 
and expenses relating to investigating or defending any 
such claims etc.) which the Bank may suffer or incur as a 
result of (i) a failure by the Customer to satisfy any of its 
obligations owed to the Bank under this Agreement; and/
or (ii) any claim by a third party against the Bank.

التعهدات

يتعهد العميل خالل سريان هذه االتفاقية وصالحيتها: 

بهــا  المعمــول  القوانيــن  لجميــع  النواحــي  جميــع  فــي  يمتثــل  بــأن  )أ( 
االتفاقيــة.  هــذه  بموجــب  التزاماتــه  بــأداء  المتعلقــة 

)ب(  بحصولــه علــى أي صالحيــة أو موافقــة أو مصادقــة ســارية المفعــول 
والالزمــة لتمكنــه مــن أداء التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ولضمــان 
قانونيــة وســريان ونفــاذ أو اعتــراف بصحــة االدلــة فــي منطقــة اختصــاص 

ــة. ــذه االتفاقي ــاء ه انش

)ت( يكــون مســؤواًل فــي نهايــة اليــوم عــن التحقــق واغــالق ارصــدة حســابه 
وعليــه باخطــار البنــك فــورا عــن وجــود اي اختالفــات.

حقوق والتزامات التداول

يــدرك العميــل ويتعهــد بــأن التــداول علــى منصــة التــداول عبــر اإلنترنــت هــو 
تــداول يســتند علــى القــدرة الماليــة مــن األمــوال الموجــودة فــي حســاب 

االســتثمار.

ــه  ــوز ل ــه ويج ــى متطلبات ــاًء عل ــداول بن ــز ت ــذ مرك ــل تنفي ــى العمي ــب عل يج
ــذ. ــداول المنف ــق بالت ــا يتعل ــارة فيم ــف الخس ــي لوق ــدول زمن ــد ج تحدي

ــر )عنــد المســتويات المنفــذة(،  عندمــا تصــل حــركات الســوق إلــى المعايي
ســيكون لــدى العميــل خيــار لتصفيــة التــداول إذا لــم يتــم تفعيــل محفزات 

االليــة إليقــاف الخســارة. 

ــر  ــداول عب ــة الت ــى منص ــداول عل ــاء الت ــل إنه ــن للعمي ــك ، يمك ــة لذل نتيج
اإلنترنــت التــي يقدمهــا البنــك. قــد يكــون هنــاك جمــع اربــاح أو خســائر 

حســب عوامــل مختلفــة يختارهــا العميــل.

يقــر العميــل ويــدرك  بــأن المراكــز التــي نفذهــا قــد تــؤدي إلــى تهالــك لــرأس 
المــال المســتثمر بالكامــل. ونظــرًا لطبيعــة تــداول الهامــش، قــد ال تكــون 

الخســائر المتكبــدة دائمــً نســبية وقــد تكــون كبيــرة للغايــة. 

ويقــر العميــل ايضــً ويــدرك أن منصــة التــداول عبــر اإلنترنــت أو البنــك ال 
يضمنــان تنفيــذ التــداول  بالســعر المتفــق عليــه وال بالمســتويات المتوقعــة. 

الرسوم والتسعير والعمولة

يجــب تحديــد الرســوم والتســعير بالطريقــة والشــكل التــي يقررهــا البنــك 
ــع  ــه أو الموق ــق علي ــيط متف ــر وس ــه عب ــل مع ــم التواص ــذي ت ــل ال والعمي

ــت. ــر اإلنترن ــداول عب ــة الت ــي أو منص اإللكترون

التعويض

يجــب علــى العميــل تعويــض البنــك ووكالئــه وموظفيــه )كل شــخص 
تــم تعويضــه(، والمحافظــة علــى تعويضهــم عــن )أ( جميــع المطالبــات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــائر )بم ــرار والخس ــؤوليات واألض ــراءات والمس ــات واإلج والطلب
ــق  ــا يتعل ــا( فيم ــة أو غيره ــف )قانوني ــف والمصاري ــاح( والتكالي ــارة األرب خس
التــداول عبــر اإلنترنــت  بتقديــم هــذه الخدمــات بشــكل عــام ومنصــة 

ــاص. ــكل خ بش

يقــوم العميــل بتعويــض وتحمــل أي ضــرر عــن البنــك ضــد أي وجميــع 
)بمــا  الخســائر واألضــرار والتكاليــف والنفقــات وااللتزامــات والمطالبــات 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة معقولــة والنفقــات المتعلقــة بالتحقيــق أو 
الدفــاع عــن أي مــن هــذه المطالبــات ومــا إلــى ذلــك( التــي قــد يتعــرض لهــا 
البنــك أو يتكبدهــا نتيجــة )1( فشــل العميــل فــي الوفــاء بــأي مــن التزاماتــه 
تجــاه البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة و/أو )2( أي مطالبــة مــن قبــل طــرف 

ثالــث ضــد البنــك.
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9. LIMITATIONS OF LIABILITY 

9.1 Nothing contained herein shall be construed as limiting 
the liability of the Customer in any manner whatsoever in 
relation to any subject matter of this Agreement.

9.2 The Bank shall undertake no financial or monetary 
liability under the terms of this Agreement. 

9.3 The Bank shall not undertake liability which might accrue 
as a result of the risks highlighted in Annex (I).

9.4 Any movement of currency or any other related 
underlying movement that causes certain losses beyond 
reasonable expectation of the Customer shall be solely to 
the account of the Customer. 

9.5 The Bank’s obligations under the terms of this Agreement 
shall be limited to providing the Customer with the Online 
Trading Platform to enable the Customer to trade and 
invest in Securities. 

10. TERMINATION & EXPIRY

10.1 This Agreement shall stand terminated forthwith, upon 
the occurrence of breach of any of the terms of this 
Agreement by the Customer and the Customer failing to 
cure such breach within the time period as provided in the 
notice given thereunder. The Bank shall have an unilateral 
right to terminate this Agreement. 

10.2 This Agreement shall automatically stand terminated, 
without any further act on the part of any Party hereto, 
on and from the date of termination of the relationship 
between the Bank and the Customer on a date so specified 
by the Customer in a written communication to the Bank. 

10.3 In the event of termination of this Agreement, the 
Customer shall forthwith settle the dues of the Bank. 

10.4 The Bank shall be entitled to immediately adjust the 
Margin against the dues of the Customer and the Customer 
hereby authorizes the Bank to make such adjustment.

10.5 After such adjustment, if any further amount is due 
from the Customer to the Bank, the Customer shall settle 
the same forthwith. Upon full settlement of all the dues 
owed by the Customer, the Bank shall release the balance 
amount (if any) to the Client.

10.6 In the event   of   failure   of   the   Customer to   settle   
the dues of the Bank within ____ days, the Bank shall be 
entitled to enforce its rights and shall be entitled to sell 
off Securities or any other assets of the Customer in its 
possession and adjust/apply the net sale proceeds thereof 
in recovery of its dues.

11. LIEN AND SET-OFF

11.1 The Bank shall have the right of set-off and lien (against 
any obligation due from the Customer), irrespective of 
any other lien or charge, present as well as future on the 
deposits of any kind and nature (including fixed deposits) 
held or balances lying in any account maintained by the 
Customer with the Bank to the extent of all outstanding 
due amounts under this Agreement. 

11.2 The Customer authorizes the Bank to combine or 
consolidate at any time all or any of the bank accounts and 
liabilities of the Customer maintained with any branch of 
the Bank. 

حدود المسؤولية

ال يجــوز تفســير أي شــيء وارد فــي هــذا المســتند علــى أنــه يحــد مــن 
مســؤولية العميــل بــأي طريقــة كانــت فيمــا يتعلــق بــأي موضــوع فــي 

االتفاقيــة. هــذه 

ال يتحمل البنك أي التزام مالي أو نقدي بموجب شروط هذه االتفاقية.

ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية قــد تنشــأ نتيجــة للمخاطــر الموضحــة فــي 
الملحــق رقــم )1(. 

ــائر  ــبب خس ــة تس ــرى ذات صل ــية أخ ــة أساس ــة أو أي حرك ــرك للعمل أي تح
معينــة تتجــاوز التوقعــات المعقولــة للعميــل يجــب أن تكــون فقــط علــى 

حســاب العميــل.

تزويــد  علــى  االتفاقيــة  هــذه  شــروط  بموجــب  البنــك  التزامــات  تقتصــر 
التــداول  العميــل مــن  لتمكيــن  اإلنترنــت  التــداول عبــر  بمنصــة  العميــل 

الماليــة. األوراق  فــي  واالســتثمار 

االنهاء واالنتهاء

ــن  ــة أي م ــدوث مخالف ــد ح ــول. وعن ــارية المفع ــة س ــذه االتفاقي ــل ه تظ
ــة  ــذ المخالف ــة ه ــم معالج ــل ول ــل العمي ــن قب ــة م ــذه االتفاقي ــروط ه ش
ــق  ــاه، يح ــوارد أدن ــار ال ــي اإلخط ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرة الزمني ــالل الفت خ

ــة. ــذه االتفاقي ــاء ه ــردًا إنه ــك منف للبن

يتــم إنهــاء هــذه االتفاقيــة تلقائيــً دون أي إجــراء آخــر مــن جانــب أي طــرف 
ــاري  ــل  س ــك والعمي ــن البن ــة بي ــاء العالق ــون انه ــة. ويك ــذه االتفاقي ــي ه ف

المفعــول فــي تاريــخ يحــدده العميــل فــي رســالة مكتوبــة إلــى بنــك. 

وفــي حالــة إنهــاء هــذه االتفاقيــة، يتعيــن علــى العميــل فــورًا تســوية 
البنــك. مســتحقات 

يحــق للبنــك بــأن يقــوم علــى الفــور بتعديــل الهامــش مقابــل مســتحقات 
العميــل، ويخــول العميــل بموجبــه البنــك بإجــراء هــذا التعديــل.

و بعــد التعديــل علــى الهامــش، يتعيــن علــى العميــل تســوية أي مبلــغ 
آخــر مســتحق علــى العميــل لصالــح البنــك فــي حــال كان هنــاك أي مبلــغ 
مســتحق. وعنــد التســوية الكاملــة لجميــع المبالــغ المســتحقة علــى 
ــل. ــد( للعمي ــد )إن وج ــغ الرصي ــن مبل ــراج ع ــك اإلف ــى البن ــب عل ــل، يج العمي

ــون  ــي غض ــك ف ــتحقات البن ــداد مس ــي س ــل ف ــاق العمي ــة اخف ــي حال ف
____ يــوم ، يحــق للبنــك تنفيــذ حقوقــه ويحــق لــه بيــع األوراق الماليــة أو أي 
أصــول أخــرى للعميــل فــي حوزتــه وتعديل/تطبيــق صافــي حصيلــة البيــع 

ــتحقاته. ــترداد مس الس

االمتياز والمقاصة

ــتحق  ــزام مس ــاه أي الت ــاز )اتج ــة واالمتي ــي المقاص ــق ف ــك الح ــون للبن يك
ــت  ــواء كان ــرى ، س ــوق أخ ــن أو حق ــن أي ره ــر ع ــرف النظ ــل(، بص ــن العمي م
موجــودة أو مســتقبلية علــى الودائــع مــن أي نــوع وطبيعــة )بمــا فــي ذلــك 
الودائــع الثابتــة( الموجــودة أو األرصــدة الموجــودة فــي أي حســاب يحتفــظ 
ــب  ــتحقة بموج ــغ المس ــع المبال ــدود جمي ــي ح ــك ف ــدى البن ــل ل ــه العمي ب

هــذه االتفاقيــة.

يقــوم العميــل بتخويــل البنــك دمــج أوتوحيــد فــي أي وقــت مــع كل أو أي 
مــن الحســابات وااللتزامــات المصرفيــة للعميــل التــي يحتفــظ بهــا مــع أي 

فــرع مــن فــروع البنــك.
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12. FURTHER ASSURANCES 

The Customer will provide such documents and will do all 
such acts, deeds and things as may be necessary or required 
by the Bank in connection with this Agreement including 
without limitation any filings with any government 
authority, obtaining any authorisations from any 
government authority or any third party.

13. TRANSFER AND ASSIGNMENT 

Notwithstanding any other provisions of this Agreement, 
the Bank may at any time, without the consent of the 
Customer: (a) assign or transfer its rights or obligations 
to any person; or (b) charge, assign or otherwise create 
security in or over, any or all its rights or obligations under 
this Agreement to any person by written notice to the 
Customer. The Customer cannot assign or transfer any of 
its rights and obligations under this Agreement without 
the Bank’s prior consent. 

14. PARTIAL INVALIDITY 

If, at any time, any provision of this Agreement is or 
becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect 
under any law of any jurisdiction, neither the legality, 
validity or enforceability of the remaining provisions nor 
the legality, validity or enforceability of such provisions 
under the law of any other jurisdiction will in any way be 
affected or impaired. Such invalid provision, will, at the 
discretion of the Bank, be replaced with a provision that 
most closely reflects the original provision.

15. REMEDIES AND WAIVERS; CONTINUING OBLIGATION

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the 
part of the Bank, any right or remedy under this Agreement 
will operate as a waiver, nor will any single or partial 
exercise of any right or remedy prevent any further or 
other exercise or the exercise of any other right or remedy. 
The rights and remedies provided in this Agreement 
are cumulative and not exclusive of any other rights or 
remedies of the Bank, including under the applicable law.

16. AMENDMENT 

The provisions of this Agreement may be amended by 
posting the same on the web page interface of the Bank. 
Each time the Customer signs in and uses the Online 
Trading Platform, it is deemed that the Customer has 
agreed to and acknowledged the additional terms.   

17. NOTICES

Any communication to be made under or in connection 
with this Agreement will be made in writing and, unless 
otherwise stated, may be sent by email, fax or letter to the 
fax number or name and address set out in this Agreement. 
All such notices and communications will be deemed to 
be delivered and effective (a) if sent by fax when receipt 
of delivery is confirmed; (b) if personally delivered, when 
delivered; and (c) if sent by courier, 2 (two) business days 
after deposit with an overnight courier. An original of each 
notice and communication sent by fax will be dispatched 
for personal delivery or delivery through overnight courier. 
However, the effective date of any such notice will be 
determined in accordance with this clause.

18. GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

This Agreement shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of Qatar and any disputes shall 
be subject to the exclusive jurisdiction of the courts at 
Doha, Qatar. 

ضمانات أخرى

يقــدم العميــل مثــل هــذه الوثائــق ويقــوم بجميــع األعمــال واألفعــال 
ــة،  ــذه االتفاقي ــق به ــا يتعل ــك فيم ــا البن ــي يطلبه ــة أو الت ــياء الضروري واألش
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي تقديــم اي مســتندات 
ــلطة  ــن أي س ــات م ــى أي صالحي ــول عل ــة أوالحص ــلطة حكومي ــى اي س ال

حكوميــة أو أي طــرف ثالــث.
نقل الملكية وحوالة الحق

بغــض النظــر عــن اي  أحــكام أخــرى مــن هــذه االتفاقيــة، يجــوز للبنــك فــي 
أي وقــت ، دون موافقــة العميــل: )أ( تحويــل حقوقــه أو التزاماتــه أو نقلهــا 
إلــى أي شــخص أو )ب( فــرض عــبء او حوالــة حــق او تقديــم اي ضمــان على 
اي جــزء او كامــل الحقــوق والتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة الي شــخص 
عــن طريــق اخطــار العميــل خطيــً بذلــك. ال يمكــن للعميــل التنــازل عــن أو 
ــة  ــة دون موافق ــذه االتفاقي ــب ه ــه بموج ــه والتزامات ــن حقوق ــل أي م نق

البنــك المســبقة.
بطالن جزء من هذه االتفاقية

فــي حــال وبــأي وقــت هنــاك حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة غيــر 
قانونــي أو غيــر ســاري أو غيــر قابــل للتنفيــذ فــي أي مجــال بموجــب أي 
قانــون ألي اختصــاص قضائــي، ال قانونيــة أو صالحيــة أو قابليــة تطبيــق 
األحــكام المتبقيــة وال قانونيــة أو صالحيــة أو قابليــة تطبيــق هــذه األحــكام 
بموجــب قانــون أي اختصــاص قضائــي اخــر ســوف تتأثــر بــأي حــال مــن 
األحــوال. يتــم اســتبدال هــذا الحكــم الباطــل وفقــً لتقديــر البنــك ، بحكــم 

ــي.  ــم األصل ــح الحك ــكل أوض ــس بش ــر يعك أخ

التعويض واالعفاء )استمرار االلتزام(

لــن يــؤدي أي إخفــاق فــي ممارســة ، أو أي تأخيــر فــي ممارســة، مــن جانــب 
ــة اعفــاء،  البنــك، إلــى أي حــق أو تعويــض بموجــب هــذه االتفاقيــة وال بمثاب
ولــن تمنــع أي ممارســة منفــردة أو جزئيــة ألي حــق أو تعويــض أي ممارســة 
أخــرى. الحقــوق والتعويضــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة 
مكملــة بعضهــا وليســت حصريــة ألي حقــوق أو تعويضــات أخــرى للبنــك، 

بمــا فــي ذلــك بموجــب القانــون المعمــول بــه. 

التعديالت

ــة  ــى واجه ــرها عل ــق نش ــن طري ــة ع ــذه االتفاقي ــكام ه ــل أح ــوز تعدي يج
الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك.  وفــي كل مــرة يقــوم فيهــا العميــل 
بتســجيل الدخــول واســتخدام منصــة التــداول عبــر اإلنترنــت، يعتبــر العميــل 

قــد وافــق علــى الشــروط اإلضافيــة واقــر بهــا.

إشعارات

أي تواصــل يتــم إجــراؤه بموجــب أو فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة يجــب ان 
ــر  ــاله عب ــن إرس ــك، يمك ــالف ذل ــى خ ــص عل ــم الن ــم يت ــا ل ــً، م ــون خطي يك
ــم  ــس أو االس ــم الفاك ــى رق ــاب إل ــس أو خط ــي أو الفاك ــد اإللكترون البري
والعنــوان الموضحيــن فــي هــذه االتفاقيــة. تعتبــر جميــع هــذه اإلشــعارات 
بالفاكــس عنــد تأكيــد  إرســالها  تــم  إذا  )أ(  واالتصــاالت ســارية وفعالــة 
اســتالم )ب( إذا تــم توصيلهــا شــخصيً، عنــد التوصيــل. )ج( إذا تــم إرســالها 
عــن طريــق البريــد ، بعــد يوميــن )2( يــوم عمــل مــن اإليــداع بالبريــد. ســيتم 
إرســال نســخة أصليــة مــن كل إشــعار ورســائل يتــم إرســالها عبــر الفاكــس 
ــك  ــع ذل ــاًء. وم ــريع مس ــد الس ــر البري ــليم عب ــخصي أو للتس ــليم الش للتس
ــذا  ــا له ــل وفًق ــذا القبي ــن ه ــعار م ــي ألي إش ــخ الفعل ــد التاري ــيتم تحدي ، س

البنــد.

القانون الحاكم والسلطة القضائية

تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر وفًقــا لقوانيــن قطــر ، وتخضــع أي نزاعــات 
لالختصــاص القضائــي الحصــري للمحاكــم فــي قطــر.

.13

.14

.12

.15

.16

.17

.18



19. GRIEVANCE REDRESSAL

19.1 For redressal of the Customer’s grievances, if any, the 
Customer may approach the Bank at the contact co-
ordinates provided below:
Telephone:   + 974 [________________________]
E-mail:

19.2 The Customer may avail the escalated redressal at the 
below co-

ordinates:
Designation:
Telephone:   + 974 [________________________]       
Email:                                                         

EXECUTION PAGE
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement 
to be duly and legally executed by their respective duly authorized 
representatives effective as of the day and year first written above:

ANNEX 1

RISK DISCLOSURE STATEMENT

1.  You have already executed an Agreement (“Agreement”) with 
Doha Bank QPSC (“Doha Bank”) and further intend to enter into 
certain trading transactions thereunder (“Transactions”). The 
purpose of this statement is to highlight certain risks of, and the 
potential losses that could be suffered by you because of entering 
into these Transactions. However, this statement does not purport to 
disclose all the risks and losses that may be involved in entering into 
derivative transactions.

2.   Before entering into any Transaction, please consider the 
following:

      (a)  the risk or the variable in the underlying Transactions that 
you are willing to undertake;

(b)  the nature of the proposed Transaction and its suitability to 
your specific needs; 

(c)  your exposure to risk and to loss under the Transaction and the 
amount of loss may significantly exceed the amount of any initial 
payment whether made or received by you;

(d)  commissions, fees and other charges for which you will be 
liable under the Transaction; and

(e)  your financial and operational resources and any tax and 
accounting considerations.

Please also consider obtaining independent professional advice prior 
to entering into any Transaction with Doha Bank. 

3.   Any term sheet or other material setting out, the material 
terms of the proposed Transaction, the specific risks of such 
Transaction and/or the value of payments under different scenarios 
to illustrate the profit and loss which you may be exposed to with 
fluctuations in market rates are merely indicative of the possible 
outcome and should not be understood as being conclusively 
demonstrative of future market movements. In any event, we 
make no representations including about the probability of any 
outcome. 

4.   Please note that Doha Bank may from time to time enter into 
transactions including by way of arbitrage and/or make markets in 
instruments identical or related to the Transactions entered with 
you. Such or other Transactions entered into by Doha Bank may 
adversely affect the value of or other market factor(s) underlying 
a Transaction entered into with you and consequently affect the 
value of such Transaction.

5.   There are certain typical risks that arise from entering into 
Transactions. These may be either product specific or general in 
nature. An outline (but not an exhaustive iteration) of some of these 

الشكاوى

لمعالجــة شــكاوي العميــل، إن وجــدت، يجــوز للعميــل االتصــال بالبنــك 
علــى تفاصيــل االتصــال الموضحــة أدنــاه:

الهاتف:  ]______________________________[ 974+
البريد اإللكتروني:

للعميــل، فــي حــال عــدم تصحيــح شــكواه بموجــب البنــد الســابق التواصــل 
مــع الشــخص التالــي:
المسمى الوظيفي:

الهاتف:  ]______________________________[ 974+ 
 البريد اإللكتروني:

صفحة التنفيذ
وإثباتــً لمــا تقــدم ، تســببت األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة فــي تنفيــذ هــذا االتفــاق 
حســب األصــول وقانوًنــا مــن ِقبــل ممثليهــم القانونييــن حســب األصــول اعتبــارًا مــن 

اليــوم والســنة الموضحــة أعــاله:

الملحق رقم )1(

بيان الكشف عن المخاطر

1. لقــد قمــت بابــرام اتفاقيــة )»اتفاقيــة«( مــع بنــك الدوحــة )»بنــك الدوحــة«( وتعتــزم 
ــود ان  ــالت«(. ت ــا )»المعام ــة بموجبه ــالت التجاري ــض المعام ــي بع ــول ف ــك الدخ كذل
ننــوه لــك بموجــب هــذا البيــان علــى بعــض المخاطــر واالخســائر المحتملــة التــي قــد 
ــان  ــذا البي ــإن ه ــك ، ف ــع ذل ــالت. وم ــذه المعام ــي ه ــك  ف ــة دخول ــا نتيج ــرض له تتع
ــا  ــوي عليه ــد تنط ــي ق ــائر الت ــر والخس ــع المخاط ــن جمي ــف ع ــى الكش ــدف إل ال يه

الدخــول فــي معامــالت المشــتقات.

2. قبل الدخول في أي معاملة ، يرجى مراعاة ما يلي:

)أ( المخاطرة أو المتغير في المعامالت األساسية التي ترغب في القيام بها ؛

)ب(  طبيعة الصفقة المقترحة ومالءمتها الحتياجاتك المحددة ؛

)ت( إن تعرضــك للمخاطــر والخســائر بموجــب المعاملــة ومقــدار الخســارة قــد 
يتجــاوز مبلــغ أي دفعــة مبدئيــة ســواء قمــت بهــا أو اســتلمتها ؛

)ث( العمــوالت والرســوم والتكاليــف األخــرى التــي ســتكون مســؤواًل عنهــا بموجــب 
المعاملــة ؛ و

)ج( مواردك المالية والتشغيلية وأي اعتبارات ضريبية ومحاسبية.

يرجــى االخــذ بعيــن االعتبــار بالحصــول علــى مشــورة مهنيــة مســتقلة قبــل الدخــول فــي 

أي معاملــة مــع بنــك الدوحــة. 

المقترحــة،  الماديــة للعمليــة  أخــرى مبينــة، والشــروط  أو مــواد  3. أي ورقــة مصطلــح 

ســيناريوهات  بموجــب  المدفوعــات  قيمــة  و/أو  العمليــة  لهــذه  المحــددة  والمخاطــر 

مختلفــة لتفســير الربــح والخســارة التــي قــد تتعــرض لهــا مــع التقلبــات في أســعار الســوق 

والتــي تعــد مجــرد مؤشــر علــى النتيجــة المحتملــة وال ينبغــي فهمهــا علــى أنهــا دليــل 

ــا  ــل بم ــدم أي تمثي ــن ال نق ــال ، نح ــي أي ح ــتقبلية. ف ــوق المس ــركات الس ــى تح ــع عل قاط

ــة. ــال أي نتيج ــك احتم ــي ذل ف

4. يرجــى مالحظــة أن بنــك الدوحــة قــد يقــوم مــن وقــت آلخــر بالدخــول فــي معامــالت 

بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التــداول فــي اســواق مختلفــة مــن اجــل االســتفادة مــن اختــالف 

االســعار و/أو تكويــن أســواق فــي أدوات مماثلــة أو مرتبطــة بالمعامــالت المبرمــة معكــم. 

ــة  ــك الدوح ــا بن ــي يبرمه ــالت الت ــن المعام ــا م ــالت أو غيره ــذه المعام ــل ه ــر مث ــد تؤث ق

ســلًبا علــى قيمــة أو معامــالت الســوق األخــرى التــي تبنــى عليهــا أي معاملــة تــم إبرامهــا 

معكــم وبالتالــي تؤثــر علــى قيمــة هــذه المعاملــة.

5. هنــاك بعــض المخاطــر النموذجيــة التــي تنشــأ نتيجــة الدخــول فــي المعامــالت حيــث 

قــد تكــون هــذه المخاطــر المنتجــات محــددة أو عامــة فــي طبيعتهــا. حيــث نوضــح لــك 
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risks is listed below:

(a)  Market Risk: Risk in relation to adverse economic and
political developments which expose you to price volatility and 
rapidly change the market value of the Transaction that may not be 
anticipated by you;

(b)  Illiquid Instruments: Transactions are not liquid and are
transferable subject to certain market conditions;

(c)  Systemic Risk: In finance, systemic risk is the risk of collapse
of an entire financial system or entire market, as opposed to risk 
associated with any one individual entity, group or component of a 
system, that can be contained therein without harming the entire 
system.

(d)  Interface Technology Risk: Though stop-loss secures the
executed trade at certain levels, it is prone to technological limitations 
and may not achieve absolute functional certainty in all cases. This 
may impact your pay out under the transactions. Failure to process 
the deal in real time is a basic feature of the Online Trading Platform. 
However, any lack or failure thereof is a system error and the Bank 
shall in no way be liable for such losses.

(e)  Mismatch Risk: In the absence of a perfect hedge there is a

risk involved to the extent the Transaction does not match properly 
the underlying liability or asset;

(f)  Tax: In the event cash flows under the Transactions or any
part thereof are sought to be taxed, the same would adversely affect 
total cost of the Transaction;

g)  Operational Risk: Risk as regards the appropriateness of
your internal risk management systems and controls to monitor 
risks on an on-going basis throughout the lifetime of a derivative 
transaction.

بعــض هــذه المخاطــر علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر منهــا: 

والسياســية  االقتصاديــة  بالتطــورات  المتعلقــة  المخاطــر  الســوق:  مخاطــر  )أ( 
ــرعة  ــة بس ــوقية للمعامل ــة الس ــر القيم ــعار وتغيي ــب األس ــى تقل ــة ال ــك عرض تجعل

والتــي قــد ال تتوقعهــا؛

)ب( األدوات غيــر قابلــة الــى التســييل: المعامــالت غيــر المســييلة وقابلــة الــى التســييل 

لكــن بشــروط معينــة فــي الســوق؛

ــار  ــر انهي ــي خط ــة ف ــر النظامي ــل المخاط ــل تتمث ــي التموي ــة: ف ــر النظامي )ت( المخاط

النظــام المالــي بأكملــه أو الســوق بأكملــه، علــى عكــس المخاطــر المرتبطــة بــأي كيــان 

فــردي أو مجموعــة أو مكــون النظــام الــذي يمكــن تفاديــه دون اإلضــرار بالنظــام بأكملــه. 

)ث( مخاطــر تكنولوجيــا الواجهــة: علــى الرغــم مــن أن وقــف الخســارة يضمــن التجــارة 

ــة  ــود التكنولوجي ــة للقي ــون عرض ــا تك ــة ، إال أنه ــتويات معين ــد مس ــا عن ــم تنفيذه ــي ت الت

وقــد ال يحقــق اليقيــن الوظيفــي المطلــق فــي جميــع الحــاالت. قــد يؤثــر هــذا علــى 

مــردودك المــادي بموجــب المعامــالت. يعــد الفشــل فــي معالجــة الصفقــة فــي الوقــت 

ــف  ــإن أي ضع ــك، ف ــع ذل ــت، وم ــر اإلنترن ــداول عب ــة الت ــي منص ــية ف ــزة أساس ــي مي الفعل

أو فشــل فــي ذلــك هــو خطــأ فــي النظــام وال يتحمــل البنــك بــأي حــال مســؤولية هــذه 

ــائر. الخس

)ج( مخاطــر عــدم التطابــق: فــي حالــة عــدم وجــود تحــوط مثالــي، هنــاك خطــر ينطــوي 

ــول  ــات أو األص ــع االلتزام ــح م ــكل صحي ــة بش ــه المعامل ــق في ــذي ال تتطاب ــدى ال ــى الم عل

األساســية؛

)ح( الضريبــة: فــي حــال خضعــت التدفقــات النقديــة بموجــب المعامــالت أو أي جــزء منهــا 

للضريبــة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا علــى التكلفــة اإلجماليــة للمعاملــة ؛

المخاطــر  إدارة  نظــم  بمالءمــة  يتعلــق  فيمــا  المخاطــر  التشــغيلية:  المخاطــر  )خ( 

الداخليــة والضوابــط الخاصــة بــك لرصــد المخاطــر علــى أســاس مســتمر طــوال عمــر 

المشــتقة. المعامــالت 

DOHA BANK Q.P.S.C.: CUSTOMER:

By: _________________________
)Authorized Signatory)

Name: 

Title:
Address:

By: _________________________
)Authorized Signatory)

Name: 

Title:
Address:

q.p.s.c بنك الدوحة العميل

من قبل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قبل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)المخول له بالتوقيع()المخول له بالتوقيع(

اإلسم: اإلسم: 

اللقب:اللقب:
العنوان:العنوان:
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