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TERMS OF BUSINESS
These Terms set out the basis upon which Emirates Investment Bank pjsc (EIBank) provides its banking, custody andinvestment
services.
•
•
•
•

Section 1 applies to all services provided by us.
Section 2 applies to banking services provided by us.
Section 3 applies to custody services provided by us.
Section 4 applies to investment services provided by us.
(A) Discretionary Portfolios.
(B) Advisory Portfolios.
(C) Execution Only Portfolios.

By signing the Application Form, you agree to be bound by these Terms, as amended from time to time.

Section 1 - General Terms
1.1

Specific Definitions

Account means any or all cash accounts held with us for you or to your order.
Agreement means the provisions appearing in the up-to-date version of the Terms, Investment Mandate(s) (if any), ApplicationForm, Client
Investment Risk Profile and all addenda and other documents annexed to them, which are to be construed as onedocument, together
constituting the agreement governing the relationship between you and EIBank.
Application Form means the document signed by one or more persons seeking to establish a relationship with EIBank further to the
provisions of the Agreement.
Banking Day means any day banks are open for business in the UAE and/or other jurisdictions, as the context indicates.
Client/you/your/yourself means the person(s) to whom we provide banking, investment, custody and/or other services pursuant to
the Agreement.
EIBank/we/us/our means Emirates Investment Bank acting in its capacity as manager, custodian or bank, including any company that
is a subsidiary, a holding company or a subsidiary of a holding company of Emirates Investment Bank that advances services to you
pursuant to the Agreement.
Fixed Deposit means an Account to which the additional terms set out in section 2.6 apply.
Investment Mandate means the additional terms and conditions applicable to specific investment services that we agree to
perform for you.
Portfolio means a portfolio of assets entrusted from time to time by you to us.
Terms means these Terms of Business and any other addendum, schedule and/or appendix duly notified to you by us as
comprising part of the Terms of Business as may be amended or varied by us from time to time.
UAE means the United Arab Emirates.

1.2

General Definitions

agent means a party who is authorized to act on behalf of another to create a legal relationship with a third party.
collective investment scheme means an arrangement for assets to be held on a pooled basis on behalf of any number of investors,
which may be regulated (for example an authorized unit trust or open ended investment company) or unregulated(for example an offshore hedge fund or private equity fund).
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contingent liability investment means a derivative transaction where an investor may be liable to make further payments.
contracts for differences means an arrangement made in a futures contract whereby differences in settlement are madethrough
cash payments, rather than delivery of physical goods or securities.
custodian means a party that holds assets of another under its control for safekeeping and other purposes.
derivative means for example an option, futures or contract for differences.
fiduciary deposit means a cash deposit placed on behalf of a specific client by a depositing bank with a deposit-taking bank,
where the depositing bank acts only as custodian without guaranteeing the performance of the deposit-taking bank.
futures means rights under a contract for the sale of a commodity or any other asset under which delivery is to be made at afuture date at
a price agreed upon when the contract is made.
option means an instrument that entitles the holder option to acquire or dispose of securities, currencies or commodities.
person or party refers to an individual or incorporated entity.
securities includes, but is not limited to, common stock, preferred stock, loan stock, bonds, commercial paper, units or sharesin collective
investment schemes, money market instruments and other similar types of assets.
tax means value-added and other types of government imposed taxes.
trustee means a party that holds title to assets in its own name for the benefit of another.
warrant means an instrument that entitles the holder to subscribe for a particular security under certain conditions.

1.3

Regulation

We are regulated by the Central Bank of the UAE in the conduct of banking and investment business. We are also regulated bythe Emirates
Securities and Commodities Authority (SCA) in certain aspects of investment-related activities.

1.4

Effective Date of Agreement

The Agreement will come into effect on the date that we open a Portfolio and/or Account in your name.

1.5

Your Warranties and Liabilities

a)

You warrant that you have full power to enter into the Agreement with us and that (except as may be stated in documentsforming part
of the Agreement) your Portfolio(s) and/or Account(s) is/are free from all liens and charges in favour of anythird party, and that no
such liens or charges will arise from your acts or omissions.

b)

You warrant that any information which you have provided to us is complete and correct and you will notify us promptly ifthere is any
material change in any information you have provided.

c)

You will provide us with any relevant information which we may reasonably request in connection with your ultimate beneficial
ownership (UBO), sources of wealth and other information needed to enable us to conduct our due diligencefor the purpose of
knowing our customer (KYC) as we deem appropriate.

d)

Except insofar as the same may result from our or our employees’ wilful default or fraud, you agree to indemnify us againstall costs,
losses, claims and expenses which may be incurred by us (i) as a result of any party claiming to be entitled to investments which
form part of a Portfolio and/or sums held in an Account opened in your name, (ii) in consequence of anybreach by you of the Agreement
or (iii) arising out of any action properly taken by us in accordance with the Agreement.

e)

You confirm that you will be acting as principal and for your own account at all times in relation to the cash and assetsplaced with
us and the services provided by us. You must let us know if you wish to act in a different capacity, such as agent, custodian or trustee
for one or more other persons, in which case, if we agree to maintain our relationship with youunder such circumstances, we may
need to ask you to provide additional documentation and information.
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f)

In the event that you, acting as agent, custodian or trustee or in any other similar capacity, use the relationship establishedwith us, with
or without our knowledge, to deposit cash or custody investments that belong to others (referred to as the“Client’s Principals”),
then you acknowledge, warrant and accept that:
•

You are properly licensed and duly authorised to act in this manner;

•

You are responsible for and liable to us in respect of all transactions conducted through our platform, whether for
your own account or for the account of the Client’s Principals; and

•

You release us from any responsibility for any claims or demands that may be brought by the Client’s Principals against us for
any reason whatsoever and you agree to hold us, our directors and our employees harmless and shallindemnify us and them
against any liabilities, losses, costs and damages that may arise from any such claims or demands.

1.6

Instructions and Communications

a)

Instructions from you will be acknowledged by us acting upon them.

b)

We may not act on your instructions if (i) we are in doubt about the instructing person’s identity, (ii) we believe such action
may not be practicable or (iii) we believe such action might cause a breach of any law, rule or regulation by anyone.

c)

We may rely and act on any communication which purports to have been given by you or on your behalf to instruct us inrespect of
services provided, by whatever means transmitted.

d)

If you change your mind and request that an instruction previously given be cancelled, it may not be possible to do so if
the instruction has already been acted upon.

e)

All written communications from us to you shall be sent to the primary address or alternative address in accordance with your
preferred contact instructions, stated in the Application Form or the last address you have notified to us. When wishing to change
these details you should send to us a signed notification in writing.

f)

You accept that telephone conversations (and other forms of communication) with you and/or your advisers may be recorded and
utilized by us as we may deem necessary.

g)

You may communicate with us orally, by fax, email or other means designated by us, but you acknowledge that if you
choose to communicate with us by any of these methods you do so at your own risk.

h)

You may communicate with us in all cases in writing. Any communication to be given to us in writing must be delivered to
the address stated in the Application Form or otherwise as notified to you.

1.7

Confidentiality and Data Protection

We will not disclose information of a confidential nature that you provide us about yourself, except for information which wemay be
entitled or bound to disclose by law or which is requested by supervisory or regulatory authorities. You authorize usto disclose said
information to our advisers, auditors, agents, counterparties, dealers, intermediaries and others where we believe it is necessary for the
performance of our services. You also authorize us to disclose your personal information to serviceproviders and other third parties to assist
us, where we deem it necessary, in relation to KYC and due diligence, and for furthervalidation of your source of wealth.

1.8

Joint and Sole Portfolios/Accounts

a)

If you are opening joint Portfolios and/or Accounts or if otherwise you are more than one person, your obligations under the
Agreement will be joint and several. You will be individually as well as jointly responsible for all the obligations in the Agreement
including the entire amount of any fees, charges or costs on your Portfolios and/or Accounts. Any noticegiven to any of you will be
deemed to be given to all of you. We may act on the instructions of any of you unless writteninstructions to the contrary are received
and accepted by us. This means that one party to a joint account can withdrawthe entire contents of all Portfolios and/or Accounts
by acting alone. We may choose not to act on the instructions of aminor.
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b)

When we are formally informed that any party to a joint account is deceased, and prior to the appointment of a legallyappointed
representative of their heirs or successors, we may choose not to carry out any further transactions on the relevant Portfolios
and/or Accounts except that, in relation to Portfolios, we may respond to corporate events (such asrights issues) as we deem
suitable and we may retain cash for holdings which mature and, in relation to Accounts, we mayaccept payments into the Accounts
but may choose not to make any further payments out of the Accounts.

c)

Our authority under the Agreement is given by you on behalf of your successors in title as well as yourself.

1.9

Fees, Commissions and other Charges

a)

We will charge fees, commissions and other charges in accordance with our applicable policies or as otherwise agreed.Such fees,
commissions and other charges may be varied by us from time to time as we deem appropriate.

b)

All fees, commissions and other charges are exclusive of taxes. Any amounts related to taxes that are chargeable to said
fees, commissions and charges are for your account.

c)

Fees, commissions and charges (including the related chargeable taxes) will be deducted from any Portfolio or Accountheld with us
unless specified otherwise by us in writing. Should there be insufficient cash within any such Portfolio or Account to cover amounts
due, we may, at our discretion, sell your assets in order to obtain payment.

d)

In the case of any non-market standard settlements, additional charges may be imposed on you.

1.10 Taxation
We will not be responsible for providing you with tax advice and you should consult your own tax advisers in relation to yourtax affairs.

1.11 US Dollar Transactions
a)

You understand that by conducting transactions in US Dollars or transactions involving a US custodian, you are deemed tohave direct
access to the US banking system. As such, you will be subject to applicable regulations including those issuedby the United States
Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”).

b)

The OFAC regulations impose trade restrictions and prohibit financial and other transactions with certain foreign countries,entities and
individuals. You confirm that you are not a prohibited person nor dealing knowingly with any prohibited person or in any
prohibited jurisdiction.

c)

You agree to fully indemnify and hold us harmless against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions,
judgments and costs, which might arise as a result of your violation of OFAC regulations, including action takenin seizing or freezing
assets.

1.12 Our Liability to You
a)

We will act in good faith and with due diligence in performing our duties and obligations, including but not limited to theselection, use
and monitoring of nominees, custodians, sub-custodians, agents and delegates. We accept responsibilityfor loss to you to the extent
that such loss is due to our or our employees’ wilful default or fraud. We will not otherwise beliable to you for any loss.

b)

We will not be liable for any loss you may suffer as a result of our being unable to carry out any of your instructions, or toprovide any
service or product, as a result of any circumstances reasonably beyond our control (including, but not limited to, any delay in
processing your instructions, market disruption, interruption of payment or clearing services, industrial action, equipment failure,
computer or software failure, act or decision of any governmental authority, legal constraint, fire, flood, civil disturbance or
interruption of communication facilities).

c)

No warranty is given by us as to the performance or profitability of any Portfolio or any part of it and we will not be liablefor any losses
howsoever arising from decisions taken in reliance on information provided or opinions expressed pursuant to the relationship
created by the Agreement.
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d)

We shall retain a lien or security interest over all assets of your Portfolios and cash in your Accounts to the extent that any costs,
losses or claims, incurred in the past and anticipated in the future, for which you are obliged to pay us remainunpaid. You agree that
the assets of your Portfolios may also be subject to a lien in favor of any custodian, sub-custodian, nominee, agent or delegate
appointed by us in respect of charges relating to the administration and safekeeping of suchassets.

e)

We will not be responsible for any loss of opportunity under any circumstances whereby the value of your investmentscould have
been increased or for any decline in their value for any reason whatsoever.

1.13 Variation
We may vary these Terms from time to time. The revised Terms will become effective on the date they are sent to you in writing,or delivered
by electronic means, or uploaded on EIBank’s website. If you disagree with any of the variations, you must informus in writing no later than
30 days. Otherwise, you will be deemed to have accepted the new version of the Terms containingthe relevant variations.

1.14 Delegation
We may delegate any of our functions under the Agreement to any associate, sub-custodian or agent of our choice for the purpose of
providing you and/or other clients with certain services.

1.15 Successors
The obligations under the Agreement bind the parties to the Agreement and their respective successors, permitted assigns
and executors.

1.16 Default Remedies
a)

b)

Each of the following is an Events of Default:
•

You fail to make payment or delivery due under the Agreement or any transaction;

•

You are in breach of any material term or condition, representation or warranty in connection with the Agreement or any
transaction;

•

You are unable to pay your debts as they become due or you undergo or suffer an insolvency process or any analogous
process that affects you or your assets anywhere in the world;

•

You die, are declared incompetent or we are unable to communicate with you or obtain proper instructions from youhaving used
reasonable efforts to do so;

•

You fail to comply with applicable laws or regulations;

•

You fail to provide us with any information requested by us.

On the occurrence of an Event of Default, we may (but we are not obliged to), without prior notice, take any or all of thefollowing
actions:
•

Terminate the Agreement, and close any or all Accounts and/or Portfolios;

•

Sell or otherwise dispose of all or any assets we hold for you at such prices and in such manner as we may in our absolute
discretion think fit, and apply the proceeds of such sales towards the costs incurred and then towards anyamounts due and
outstanding to us;

•

Buy securities to cover any open and undelivered positions, debiting your Accounts with all associated costs incurred;

•

Set off any payment obligation owed by you to us against any payment obligation (whether or not matured) owed byus to you.
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c)

On the occurrence of an Event of Default, we may require you to pay penal interest on any amount due and outstanding
at a rate of up to 4% per annum above our prevailing overdraft rates, to accrue on a day to day basis.

d)

As continuing security for the proper payment and discharge of all of your obligations, actual or contingent, present orfuture, for
payment or delivery (including interest, costs, charges and other expenses), now or at any time becoming dueor owing to us under
the Agreement or any transaction, and without prejudice to other rights which we have under theAgreement, you grant to us a
security interest over all rights and interests you may have now or in the future in respectof or in connection with the contents of
all Accounts and Portfolios, and over any other assets of whatsoever kind heldor controlled by us which belong to you. This security
interest is a continuing security and will not be satisfied by any intermediate payment or satisfaction of the whole or any part of
your obligations, and will not be affected by any othersecurity interest now or subsequently held by us for all or any of your
obligations.

1.17 Termination of Agreement
Either party may terminate the Agreement and/or close an Account or a Portfolio at any time by giving the other party 60 dayswritten notice
in advance.

1.18 Consequences of Termination
a)

On termination, we will promptly account to you for the balance held to the credit of your Accounts and for the assets heldby us in your
Portfolios and direct our nominees and any sub-custodian to do likewise, save that we shall be entitled toretain and/or realize such
assets as may be required to settle transactions already initiated and to pay any and all of youroutstanding and contingent liabilities.

b)

Termination will not affect accrued rights, indemnities, existing commitments or any contractual provision intended tosurvive
termination. You will pay (i) our fees pro rata to the date of termination, (ii) any additional expenses necessarilyincurred by us in
terminating the Agreement, (iii) any losses necessarily realized in settling or concluding outstanding obligations and (iv) any
outstanding charges owed to us.

c)

If you close a Fixed Deposit Account prior to its maturity you may incur additional charges, whether as a consequence of
termination of the Agreement or otherwise.

1.19 Entire Agreement and Third Parties
This Agreement constitutes the entire understanding between you and us relating to the services we provide for you and supersedes all
prior understandings, arrangements, representations, proposals or communications between you and us, whether written or oral.

1.20 Governing Law
The Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of Dubai, United Arab Emirates. The Courts of
Dubai will have exclusive jurisdiction to settle any disputes or claims which may arise out of or in connection with the Agreement.

1.21 Financial Crime and Anti-Money Laundering Measures
Measures aimed towards prevention of money laundering require a detailed verification of the identities of all Clients and ultimate
beneficial owners (UBOs) as well as the sources of their funds among other things. We reserve the right to request suchinformation as is
appropriate in order to satisfy any regulatory obligations to which we are subject, including but not limitedto UAE laws and UAE Central
Bank rules and regulations in respect of money laundering. You agree to indemnify us and holdus harmless against any losses arising due
to the failure to process this Agreement if requested information is not provided bythe Client.

Section 2 - Banking Services
Set out below in this Section 2 are the terms and conditions that apply to all Accounts we open for you. They are supplementalto, and shall
be read in conjunction with, the general terms set out in Section 1 of these Terms.
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2.1

Deposits to an Account

a)

Different types of Accounts may require minimum initial deposits and/or balances according to EIBank’s applicable policies, as
may be modified from time to time.

b)

The initial deposit and subsequent deposits into an Account can be made by (i) cheques, (ii) electronic funds transfersor (iii) internal
transfers from other existing Accounts with EIBank. To facilitate deposits, you are expected to provide thename and number of the
Account to be credited.

c)

Any deposit made in a currency other than that of the Account may be converted into the currency of that Account at your
expense.

2.2

Cheque Clearing/Receipt of Funds

a)

You should note that when a cheque is deposited into an Account, the bank on which the cheque is drawn has the right toreturn the
cheque unpaid. The length of time that a bank has to return a cheque will vary depending on banking practicesand procedures in the
jurisdiction of the bank on which the cheque is drawn.

b)

If a cheque that has been deposited into an Account is returned to us unpaid by the drawer’s bank, we shall advise youaccordingly
and return the cheque to you. Any credit that has been made to the Account in respect of any such cheque will be reversed.
Additional charges may be debited to your Account.

c)

In the case of cheques drawn on banks situated outside the UAE or expressed in a foreign currency, we reserve the rightto levy an
additional charge for obtaining cleared funds. An Account will only be credited when we have received clearedfunds from the paying
bank. The length of time before we are credited depends on the bank or institution on which thecheque is drawn and on related
banking practices.

d)

Funds paid by electronic transfer for credit to an Account will be credited and will be treated as cleared funds on the day after we
receive the same as clear funds in our own account and we receive complete and accurate details of all information we require
in connection therewith.

2.3

Interest

a)

The interest rate applied to your Accounts can vary and will be established by us from time to time.

b)

You may be required to maintain a minimum credit balance in your Accounts. Should the credit balance on an Account fallbelow the
specified minimum amount, we reserve the right either to close the Account or, for so long as the credit balanceremains below the
minimum amount, to charge a fee.

c)

Subject to the specific terms of various types of Accounts, interest, if any, may accrue on a daily basis on the balance of yourAccount and
will normally, except in the case of Fixed Deposit Accounts and Accounts with other special arrangements, be credited to your
Account on the last working day of each calendar month.

d)

Overdraft interest is chargeable to your Accounts in accordance with our applicable policies in force from time to time.

2.4

Statements

a)

Statements for your Accounts and Portfolios will be provided or made available to you from time to time detailing all entries during
the previous period, including any interest credited (or charged) to the Accounts.

b)

You should check your statements as soon as they are received and let us know within 30 days in writing if they containany errors.

2.5

Withdrawals and Transfers of Funds

We will promptly act on all instructions received from you to settle cheques and transfer funds from your Accounts, providedthat the
cleared balance of the relevant Account or related approved credit facility is sufficient to meet each payment.
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2.6
a)

b)

Additional terms and conditions relating to Fixed Deposit Accounts
Fixed Deposits (which term also refers to Certificates of Deposit and other similar instruments issued by us) may be
established in various currencies subject to a minimum deposit size as determined by us from time to time.
The period of a Fixed Deposit should be agreed at the time it is established. The maturity date of a Fixed Deposit mustbe a Banking
Day. Unless you instruct us to the contrary, at the maturity of a Fixed Deposit, we may add the collected interest to the principal
and/or place the new (or original) amount in another Fixed Deposit for a further period of the sameduration as the immediately
preceding period or transfer the funds to one of your Accounts.

c)

The interest rate applicable on Fixed Deposits will be determined by us at our sole discretion by reference to money
market interest rates for the corresponding interest period among other subjective and objective factors.

d)

A confirmation will be communicated to you at the beginning of each Fixed Deposit period detailing the amount of the
deposit, the interest period and the applicable interest rate.

e)

You may request to vary the terms of a Fixed Deposit prior to its maturity date. We have no obligation to accept your request but
if we choose to accept it, you may incur special charges determined by us.

2.7

Set-Off

We shall have a right of set-off, extending to include a continuing right at any time and without prior notice or demand, forthwithto combine,
consolidate or merge all or any of your Accounts with us and to transfer all or any part of any balance to the creditof any Account you hold
with us and to apply the same towards satisfaction of (i) all your present or future indebtedness andliabilities (actual or contingent) to us
and (ii) all costs, charges and expenses howsoever incurred by us in relation to the exerciseof this right of set-off on a full indemnity basis.
In case the impacted Accounts involve different currencies, we may purchaseone currency with another (at our standard rates) for the
purpose of exercising this right of set-off.

Section 3 - Custody Services
3.1

Custodian’s Responsibilities

When we act as your custodian, we will be responsible for the safekeeping of investments forming part of your Portfolios, thesettlement
of transactions effected by us on your behalf, the collection of income, the presentation for redemption or paymentof any investments which
are redeemed or called, and the effecting of other administrative actions in relation to your Portfolios.We will use reasonable care and
diligence in carrying out these services and will at all times act in good faith.

3.2

Registration of Securities

a)

We will arrange for each of the securities in a Portfolio to be registered in the name of a nominee or held in our name orto our order
by sub-custodian(s) chosen by us.

b)

Where any securities are in uncertificated form, or are otherwise transferable by book entry transfer, we may use the services of
any securities depository, clearing or settlement system, account controller or other participant in the relevantsystem, on such terms
as we think fit, for the purposes of the holding and transfer of such securities.

c)

d)

e)

We will keep records which identify each Client’s investments separately. Details of your securities and other investments
held by us, our nominee(s) and sub-custodian(s) will be provided or made available to you.
Securities held within a Portfolio may be pooled in omnibus arrangements with those of other clients and our own. Individual
entitlements to such securities may not be identifiable by separate certificates or other physical documents oftitle or equivalent
electronic records.
We will not use your securities for our own account or for the account of another client, except as may be otherwise
agreed.
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3.3

Settlement

a)

We will generally operate a settlement system under which you are debited with the purchase cost or credited with theproceeds of
sale of investments on the settlement days we consider appropriate for the market concerned. In all cases,settlement is conditional
on settlement being ultimately effected.

b)

For some markets, we will settle transactions undertaken subject to us holding or receiving necessary documents or fundsand will do
so on the basis of what is considered good market practice for the type of investment and market concerned,normally on the basis of
“cash against delivery”. Delivery or payment by the other party to any such transaction will be atyour risk and our obligation to you will
be conditional upon receipt by us of the relevant documents or sale proceeds fromthe other party.

3.4

Corporate Actions and Income Collection

a)

We will attend to the collection of all income due on, and the vesting of all other rights and entitlements attaching to,investments
in a Portfolio.

b)

Dividends, distributions and any other income in cash form will be credited to your Accounts on the date of receipt by usof cleared
funds.

c)

Regarding corporate action decisions, you authorize us to take any action we deem appropriate at our sole discretion onyour behalf,
unless you had provided us with your prior written instructions, which we acknowledged and accepted.

3.5

Connected Accounts

a)

Portfolios may be connected to one or more Accounts. Cash held within or generated by a Portfolio may be transferredto such
Accounts.

b)

Except in the case of fiduciary deposits, cash held in an Account will be held by us as banker and not as custodian. The
general banking terms set out in Section 2 shall apply to all Accounts connected to Portfolios.

Section 4 - General Terms for Investment Services
The terms set out in this Section 4 apply where we are to provide you with the investment services described in Sections 4 (A),4 (B) and/or
4 (C).

4.1

Potential Conflicts of Interest and Disclosures

a)

We may effect transactions in which we have, directly or indirectly, a material interest or a relationship of any description with
another party, which may involve a potential conflict with our duty to you. We shall not be liable to account to youfor any profit,
commission or remuneration made or received from or by reason of such transactions or any connected transactions nor will our
fees, unless otherwise agreed, be abated.

b)

We will normally act as your agent and you will therefore be bound by our actions under the Agreement. All investmentsmade on
your behalf are done at your risk and responsibility. In particular, you acknowledge and agree that we do notguarantee the value
of investments nor are we responsible for any losses that you incur nor for any drop in value (whether due to objective market
conditions, subjective failures of issuers and counterparties or any other reason whatsoever). Nevertheless, you agree that none
of the services to be provided hereunder nor any other matter shall give rise to anyfiduciary or equitable duties which would prevent
or hinder us from (i) acting as market-maker, broker, principal or agent,or (ii) dealing with other clients in transactions with and/or
for you.

c)

You acknowledge that we may, as part of our routine trading and investment strategy, hold positions that may generatea gain when
your transactions generate a loss. You agree that we do not owe any fiduciary duty to you and are under noobligation to disclose our
positions and investment strategies to you.
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4.2

Valuations, Confirmations and Periodic Statements
a)

We will provide or make available to you on a periodic basis, or as may otherwise be agreed, a consolidated reporting
pack which may include, among other information, asset valuations, transaction confirmations and cash statements.

b)

Valuations will be based on the most up-to-date prices available to us from the sources which we reasonably believe to bereliable. We
will use reasonable endeavors to verify the validity of such data but shall not be liable for any inaccuracies inany such data which may
be used. You acknowledge that prices shown in any such valuations may not reflect the actualrealizable values of assets held in a
Portfolio.

c)

We will provide or make available to you transaction notes on a transaction by transaction basis.

4.3

Voting

You authorise us to exercise any voting rights attaching to the investments in a Portfolio in any manner we deem fit, unless you
had provided us with your prior written instructions, which we acknowledged and accepted.

4.4

Dealing and Counterparties

a)

We will act in good faith and with due diligence in our choice and use of counterparties.

b)

In effecting transactions in relation to a Portfolio, we may deal on such markets or exchanges and with such counterpartiesas we think
fit. Transactions are expected to be effected in accordance with the rules and regulations of the relevant market or exchange. We
may take all such steps that we may consider to be required or permitted by such rules and regulations and/or by appropriate
market practice.

c)

If any counterparty fails to deliver any necessary documents or to complete any transaction, we will take all reasonablesteps on
your behalf to rectify such failure or obtain compensation in lieu thereof. However, we will not be held responsiblefor the results of such
efforts. You shall pay all resulting reasonable costs and expenses properly incurred by us.

d)

We may aggregate transactions for you with those of other clients (including our employees) and our own and will seekto allocate
such transactions on a fair and reasonable basis.

e)

Where we have authority to effect transactions or take steps on your behalf, we may (i) give representations and warranties,
(ii) execute agreements, confirmations, terms of business, master documentation and enter into other contractual arrangements
and (iii) take any steps in accordance with market practice or custom as we think fit for the purpose of effecting or settling those
transactions, and all such matters will be binding on you.

f)

You acknowledge and agree that trading instructions (including, but not limited to, stop losses or stop limits) do not guarantee
either the execution of the associated orders at the price requested by you or the elimination of any market orprice related risks.
Market and other conditions, including the lapse of time and our own acts and omissions, may makeit impossible or impractical to
execute such orders partly or wholly at the prices or levels requested by you. You herebyrelease us from any responsibility for the
consequences of failing to execute your trading instructions, including the impactof changes in market prices over time.

4.5

Warrants, Derivatives and FX Transactions

a)

We may effect transactions in warrants and derivatives (including contingent liability investments) or structured productsupon your
instructions, but we may settle or close out such transactions without further reference to you.

b)

You acknowledge and recognize that the markets for options, futures and contracts for differences can be highly volatileand such
investments carry a high risk of loss. In the case of futures, contracts for differences and the grant of options, arelatively small adverse
market movement may result not only in the loss of the original investment but also in further loss exceeding the initial margin
deposited.

c)

You should also note that margin payments payable pursuant to contingent liability investments might take the form of a deposit
of cash or securities as collateral for unrealized losses which have occurred or may occur in relation to your investments. Payment
may be required both on entering into a transaction (“initial margin”) and on a daily basis
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throughout the life of the transaction if the value of the transaction moves against you (“variation margin”). The movementin the
market price of your investment will therefore affect the amount of margin payment you will be required to make.
d)

You authorize us to enter into foreign exchange transactions on your behalf with, as counterparty, ourselves or any thirdparty of our
choice. We may enter into foreign exchange transactions incidental to effecting transactions with or for youor for hedging purposes
incidental to the management of your Portfolio. We may settle, unwind, close out or terminatethose foreign exchange transactions
as we see fit. We are authorized to pay or deliver sums or assets from your Accounts and/or Portfolios in satisfaction of your
obligations under a foreign exchange transaction.

Section 4 (A) Discretionary Management Services
a)

In relation to Portfolios subject to an Investment Mandate where we are to provide you with discretionary managementservices, we
will manage each specified Portfolio within the investment objectives and subject to any restrictions stated inthe Investment Mandate
relevant to it and will act in good faith and with due diligence. We will have complete discretionover the relevant Portfolio (without
prior reference to you) to buy, sell, retain, exchange or otherwise deal in investmentsand other assets, place deposits, subscribe to
issues and offers for sale and accept placings, underwritings and sub- underwritings of any investments, advise on or execute
transactions in collective investment schemes and otherwise act as we judge appropriate in relation to the management of a
Portfolio.

b)

The investment objectives and restrictions stated in an Investment Mandate will not be considered breached as a resultof changes
in the price or value of assets in a Portfolio brought about through movements in the market.

Section 4 (B) Advisory Services
a)

In relation to Portfolios subject to an Investment Mandate where we are to provide you with advisory services, we will advise you
on and execute orders in investments on your behalf but, in each case, only upon your specific authorizationand not in the exercise
of our discretion. We may from time to time give you advice on, or review, your investments orPortfolio(s) on an unsolicited basis.
However, you accept that you will specifically authorize all dealings.

b)

The investment services objective of a Portfolio is as set out in the relevant Investment Mandate, if any. You acknowledgethat the
performance of a Portfolio may vary significantly from the investment objective, including as a result of decisionsmade by you.

Section 4 (C) Execution Only Services
a)

In relation to Portfolios not subject to either of the Investment Mandates described in Sections 4(A) and 4(B) above, wehave no
obligation to provide professional investment advice (though your relationship manager will be in a position toprovide general
advice in connection with your relationship with EIBank) or effect transactions, except on your specificinstructions.

b)

For the purposes of these transactions, you will be treated as a Client for whom we bring about “execution only” services.
You will be assumed not to be relying on us to advise you on the merits of or the suitability for you of any transaction.

ش ـ ــروط الع ـمــل
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شروط العمل
تشكل هذه الشروط األساس الذي سيقوم بنك اإلما ارت اللستثمار ش.م.ع ( البنك ) بتقديم الخدمات المصرفية وخدمات االستثمار وخدمات
حفظ األو ارق المالية بنا ًءعليه.
• ينطبق القسم األول على جميع الخدمات التي يقدمها البنك.
• ينطبق القسم الثاني على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.
• ينطبق القسم الثالث على خدمات حفظ األو ارق المالية التي يقدمها البنك.
• ينطبق القسم ال ا برع على خدمات االستثمار التي يقدمها البنك.
(أ) المحافظ االستثمارية اإلختيارية (التي تتكون من استثما ارت يختاراه البنك)
(ب) المحافظ االستشارية.
(ج) محافظ التنفيذ فقط.
عند التوقيع على استمارة الطلب ،يوافق العميل على االلت ا مز بهذه الشروط وصيغتها المعدلة من وقت آلخر.

القسم األول – الشروط العامة
 1.1التعريفات الخاصة
“الحساب” يعني جميع الحسابات النقدية المملوكة للعميل أو لصالحه لدى البنك.
“االت فاقية” تعني األحكام الواردة في آخر تعديل على هذه الشروط والتفويض باالستثمار (إن وجد) واستمارة الطلب وبيان العميل الشخصي أللستثما ارت وجميع المالحق
والوثائق األخرى المرفقة بها ،وتعتبر جميع الوثائق المذكورة وثيقة واحدة وتشكل االتفاقية التي تحكم وتنظم العالقة بين العميل والبنك.

“استمارة الطلب” تعني الوثيقة التي قام الشخص أو األشخاص الذين يرغبون في التعامل مع البنك بالتوقيع عليها وفق أحكام االتفاقية.
“يوم العمل البنكي” يعني أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في دولة اإلما ارت العربية المتحدة و/أوالدول األخرى حسب ما يشير إليه السياق.
“العميل أو “أنتم” أو “شخصكم” يعني الشخص (األشخاص) الذي (الذين) يقدم البنك له (لهم) الخدمات المصرفية و/أو خدمات الحفظ و/أو االستثمار أو أية خدمات
أخرى بموجب االتفاقية.

“البنك” يعني بنك اإلما ارت اللستثمار بصفته مدير أو أمين حفظ أو بنك ،ويشمل ذلك الشركات التابعة أو القابضة أو الشركات التابعة للشركات القابضة لبنك اإلما ارت

اللستثمار والتي تقدم الخدمات للعميل بموجب االتفاقية.

“حساب الوديعة ألجل” يعني الحساب الذي تنطبق عليه الشروط اإلضافية المنصوص عليها في الفقرة .2.6
“التفويض باالستثمار” يعني الشروط واألحكام اإلضافية التي تنطبق على خدمات االستثمار الخاصة التي يوافق البنك على تقديمها للعميل.
“المحفظة” تعني محفظة األصول التي يودعها العميل لدى البنك من وقت آلخر.
“الشروط” تعني شروط العمل هذه وأي ملحق و/أو جدول و/أو مرفق بها والذي سيقوم البنك بإخطار العميل به باعتباره جزاءً من شروط العمل وكذلك الصيغة المعدلة

ألي مما سلف ذكره من وقت آلخر.

“اإلما ارت” تعني دولة اإلما ارت العربية المتحدة.

1.2

التعريفات العامة

“الوكيل” يعني الطرف المخول بالتصرف بالنيابة عن طرف آخر إلنشاء عالقة قانونية مع طرف ثالث .
“برنامج االستثمار المشترك” يعني اتفاق لجمع األصول في برنامج استثماري نيابة عن عدد من المستثمرين ،وقد يكون منظماً (مثل صندوق حصص استثمار معتمد أو
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شركة استثمار ب أرس مال مفتوح) أو غير منظم (مثل صندوق التحوط في الخارج أو صناديق االستثما ارت الخاصة).
“استثما ارت االل ت ازمات المحتملة” تعني معاملة مشتقة قد يتعين بموجبها على المستثمر دفع مبالغ إضافية.
“عقود الفروقات” تعني الترتيب المعمول به في العقود اآلجلة والذي بموجبه يتم تسوية الفروقات من خالل المدفوعات النقدية بدالً من تسليم السلع المادية أو األو ارق
المالية.

“أمين الحفظ” يعني الطرف الذي يحتفظ بأصول طرف آخر تحت سيطرته لغرض حفظها وألغ ارض أخرى.
“المشتقات” تعني على سبيل المثال الخيا ارت والعقود اآلجلة وعقود الفروقات.
“ودائع االئتمان” تعني الودائع النقدية التي يودعها بنك اإليداع بالنيابة عن عميل محدد لدى البنك المتلقي للوديعة بحيث يتصرف بنك اإليداع كأمين حفظ فقط دون

ضمان أداء البنك المتلقي للوديعة.

“العقود اآلجلة” تعني الحقوق المقررة بموجب عقد لبيع أحد السلع أو أي أصول أخرى الذي سيتم بموجبه التسليم في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم االتفاق عليه عند تحرير
العقد.

“الخيا ارت” تعني األداة التي تخول لصاحبها الحق في اختيار حيازة األو ارق المالية أو العمالت أو السلع أو التصرف في أي منها.
تشير كلمة “شخص” أو “طرف” إما إلى فرد أو شخصية اعتبارية مسجلة .تشمل األو
ارق المالية ،على سبيل المثال ال الحصر ،األسهم العادية واألسهم الممتازة وأسهم القروض والسندات واألو ارق التجارية وحصص االستثمار أو األسهم في ب ا مرج
االستثمار المشترك وسندات سوق المال وغيرها من أنواع األصول المختلفة.
“الضريبة” تعني ضريبة القيمة المضافة وغيراه من أنواع الض ا ئرب التي تفرضها الحكومة.
“أمين االستثمار” يعني الطرف الذي يمتلك حق ملكية األصول باسمه لصالح طرف آخر.
“سند حق الش ارء” يعني السندات التي تخول لصاحبها حق االكتتاب في ورقة مالية معينة بموجب شروط معينة.

 1.3الرقابة
ينظم المصرف المركزي لدولة اإلما ارت العربية المتحدة أعمال البنك المصرفية واالستثمارية ،كما تنظم هيئة األو ارق المالية والسلع بعض أنشطة البنك المتعلقة باالستثمار.

 1.4تاريخ سريان العقد
يبدأ سريان االتفاقية اعتبا اًرمن تاريخ قيام البنك بفتح محفظة استثمارية و/أو حساب باسم العميل.

 1.5تعهدات العميل والت امزاته

أ)

يضمن العميل بأن لديه الصالحية الكاملة إلب ا مر االتفاقية مع البنك وأن محفظته االستثمارية و/أو حسابه (حساباته) تخلو من الحجز أو الرهن لصالح أي طرف ثالث (باستثناء ما قد تنص عليه الوثائق التي تشكل جزءا
من االتفاقية) وأنه لن يقوم بفعل أو يمتنع عن فعل ينتج عنه نشوء هذا الحجز أو الرهن على محفظته

االستثمارية و/أو حسابه (حساباته).
ب)

يضمن العميل بأن المعلومات التي قدمها للبنك هي معلومات كاملة وصحيحة وأنه سيخطر البنك على الفور في حال حدوث أي تغيير جوهري في أي من

المعلومات التي قدمها للبنك.

سيقوم العميل بتزويد البنك بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها البنك بشكل معقول فيما يتعلق بالمالك المستفيد النهائي للعميل ومصادر الثروة وغيرها من
ج)
المعلومات االلزمة لتمكين البنك من إيالء العناية الواجبة لغرض معرفة عمالئه “اعرف عميلك” وفق ما ي ا هرمناسباً.
د)

يوافق العميل على تعويض البنك عن جميع التكاليف والخسائر والمطالبات و لانفقات التي قد يتكبدها البنك ( )1نتيجة الدعاء أي طرف بأحقيته في االستثما ارت التي تشكل جزاءً من المحفظة االستثمارية

و/أو المبالغ المحتفظ بها في الحساب المفتوح باسم العميل أو ( )2نتيجة ألي إخالل باالتفاقية من جانب العميل أو
( )3نتيجة ألي إج ا ءر اتخذه البنك بشكل صحيح وفق االتفاقية ،إال إذا كانت تلك التكاليف أو الخسائر أو المطالبات أو النفقات ناتجة عن غ ًشأو احتيال عمدي

من جانب موظفي البنك.
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يقر العميل أنه يتصرف كموكل ولحسابه الخاص في جميع األوقات فيما يتعلق بالنقد واألصول المودعة لدى البنك والخدمات التي يقدمها البنك .وفي حال رغب العميل في التصرف بصفة أخرى ،أي كوكيل أو كأمين

ه)

حفظ أو كأمين استثمار لشخص واحد أو أكثر ،فعليه إعالم البنك بذلك وفي هذه الحالة ،إذا وافق البنك

على االستم ا ر في التعامل مع العميل في ظل هذه الظروف ،فقد يطلب البنك من العميل تقديم وثائق ومعلومات إضافية.
و)

في حال قام العميل ،بصفته وكيال أو أمين حفظ أو أمين استثمار أو بأي صفة أخرى مشابهة ،باستغالل العالقة القائمة مع البنك بعلم البنك أو دون علمه إليداع

مبالغ نقدية أو إليداع أو ارق مالية مملوكة آللخرين (والمشار إليهم باسم “موكلي العميل”) فعندها يتعهد العميل ويضمن ويقبل بما يلي:
•

بأنه مرخص ومفوض حسب األصول بالتصرف بهذه الصفة ،و

•

بأنه مسؤول وملتزم أمام البنك عن جميع المعامالت التي يجريها العميل من خالل منصة البنك سواء لحسابه الخاص أو لحساب موكلي العميل ،و

•

بأنه يعفي البنك من أية مسؤولية تنتج عن الدعاوى أو المطالبات التي يقدمها موكلو العميل ضد البنك ألي سبب من األسباب وبأنه يبرئ ذمة البنك

ومديريه وموظفيه ويعوضهم عن االلت ا مزات والخسائر والتكاليف واألض ا ر التي قد تنشأ عن تلك الدعاوى أو المطالبات.

 1.6التعليمات والم ارسالت
أ)

صف بنا ًءعليها .ب)
سيقر البنك بالتعليمات الصادرة عن العميل بالت ر

يجوز للبنك عدم التصرف بنا ًءعلى تعليمات العميل ( )1إذا شك البنك في هوية الشخص الذي أصدر التعليمات أو ( )2إذا وجد البنك أن هذا اإلج ا ءر قد ال يكون
عملياً أو ( )3إذا وجد البنك أن هذا اإلج ا ءر سيؤدي إلى إخالل أي شخص بأحد القوانين أو القواعد أو اللوائح.
ج)
الخدمات المقدمة.
د)

قد يعتمد البنك ويتصرف بنا ًءعلى أيه م ارسالت تفيد بأنها مقً دمة من العميل أو بالنيابة عنه ،أياً كانت وسيلة إرسالها ،ومفادها إعطاء التعليمات للبنك بخصوص

إذا قام العميل بت غيير ق ا ره وطلب إلغاء إحدى التعليمات التي أعطاها للبنك سابقاً ،فقد ال يتمكن البنك من إلغائها إذا كان البنك قد تصرف بالفعل بنا ًءعليها .ه)

تًرًسل جميع الم ارسالت

الخطية الصادرة عن البنك للعميل على العنوان األساسي أو العنوان البديل حسب التعليمات الخاصة بطريقة التواصل المفضلة والواردة في
استمارة الطلب أو آخر عنوان قام العميل بإخطار البنك به .وفي حال أ ا در العميل تغيير هذه البيانات فعليه إرسال إشعار خطي موقع منه إلى البنك.
و)

يقبل العميل باحتمال قيام البنك بتسجيل المكالمات الهاتفية (وغيراه من أشكال التواصل) معه و/أو مع مستشاريه واستخدامها وفق ما ي ا هرضرورياً .ز)

يجوز للعميل التواصل

مع البنك شفهياً أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو بأي وسيلة أخرى يقرراه البنك ،على أن يقر العميل بأنه إذا اختار التواصل

مع البنك بأي طريقة من هذه الطرق فإنه يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة.
ح)

يجوز للعميل في جميع األحوال التواصل بشكل خطي مع البنك ،ويجب توصيل أية م ارسالت خطية موجهة إلى البنك إلى العنوان المذكور في استمارة الطلب أو

العنوان الذي يقوم البنك بإخطار العميل به.

 1.7السرية وحماية البيانات
لن يقوم البنك بالكشف عن المعلومات التي لها طابع السرية والتي يقدمها العميل للبنك بخصوصه ،باستثناء المعلومات التي قد يحق للبنك اإلفصاح عنها أو يكون ملزماً باإلفصاح عنها بموجب القانون ،أو
المعلومات التي تطلب السلطات التنظيمية او األش ا فرية الحصول عليها .كما ويفوض العميل البنك بان يفصح عن تلك المعلومات لمستشاريه ومدققيه ووكالئه واألط ارف المقابلة و المتعاملين والوسطاء وغيرهم
ممن يعتبر البنك أن اإلفصاح لهم ضرورياً ألداء الخدمات المعهودة إليه كما ولمقدمي

الخدمات الذين يقومون بمساعدة البنك عندما تسدعيهه الحاجة في عمليات اعرف عميلك والعناية االزمة وعمليات التحقق من مصدر ثروة العميل.

 1.8الحسابات /المحافظ الفردية والمشتركة
أ)

إذا قام العميل بفتح حسابات و/أو محافظ مشتركة أو إذا كان العميل أكثر من شخص فعندها سيكون العمالء ملزمين مجتمعين و منفريدين عن الموجبات الناتجة عن االتفاقية وعن جميع االلت
ا مزات المقررة بموجب االتفاقية بما في ذلك كامل قيمة الرسوم والمصاريف والتكاليف المتعلقة بمحافظ العميل و/أو حساباته .ويعتبر

أي إشعار مقدم ألحد األط ارف بمثابة إشعار لجميع األط ارف .ويجوز للبنك التصرف بنا ًءعلى تعليمات أي طرف إال إذا تلقى البنك تعليمات خطية تخالف تلك التعليمات وقبلها .وهذا يعني
أنه يمكن ألحد األط ارف في حساب مشترك سحب جميع محتويات الحساب و/أو المحفظة بشكل فردي .ويجوز للبنك أن يقرر عدم
التصرف بنا ًء على تعليمات شخص قاصر.
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ب)

عندما يتم إخطار البنك رسمياً بوفاة أحد األط ارف في حساب مشترك ،وقبل تعيين الممثل المعين قانوناً لورثته أو خلفائه ،يجوز للبنك أن يقرر عدم إج ا ءر أية معامالت على

الحسابات و/أو المحافظ المعنية .وباستثناء ذلك ،يجوز للبنك االستجابة إلج ا ءرات الشركات (مثل حقوق إصدار األسهم) على النحو الذي ي ا هر

مناسبا ويجوز له االحتفاظ باألرصدة النقدية المستحقة وبجوز له أيضا ،فيما يتعلق بالحسابات ،قبول المدفوعات المضافة للحسابات ،على أنه يحق للبنك اختيار
عدم سداد أية مدفوعات أخرى من الحساب .

إن السلطة التي يتمتع بها البنك بموجب االتفاقية ممنوحة له من العميل سواء باألصالة عن نفسه أو بالنيابة عن خلفائه في الملكية.

ج)

 1.9الرسوم والعموالت والمصاريف األخرى
سيقوم البنك بفرض الرسوم والعموالت والمصاريف األخرى وفق السياسات المعمول بها لدى البنك أو على النحو المتفق عليه بخالف ذلك .ويجوز تعديل هذه
الرسوم والعموالت والمصاريف األخرى من وقت آلخر على النحو الذي ي ا هرالبنك مناسباً.

أ)

ب)

حساب العميل.
ج)

إن جميع الرسوم والعموالت والمصاريف األخرى المفروضة ال تشمل الض ا ئرب .وأية ض ا ئرب سيتم فرضها على الرسوم والعموالت والمصاريف المذكورة تكون على

سيتم خصم الرسوم والعموالت والمصاريف (بما في ذلك الض ا ئرب ذات الصلة) من المحفظة أو الحساب المفتوح لدى البنك ما لم يحدد البنك غير ذلك بشكل خطي .وفي حال
عدم كفاية الرصيد في أي محفظة أو حساب لتغطية المبالغ المستحقة فعندها يجوز للبنك ،وفق تقديره ،بيع أصول العميل للحصول على تلك

المبالغ المستحقة.
في حال القيام بتسويات غير عادية خارج السوق المالية ،فقد يتم فرض رسوم إضافية على العميل.

د)

1.10

الض ائرب

لن يكون البنك مسؤوالً عن تقديم المشورة الضريبية للعميل ،وعلى العميل الحصول على المشورة من مستشاري الض ا ئرب بخصوص الشؤون الضريبية الخاصة به.

 1.11المعامالت بالدوالر األمريكي
أ)

يتفهم العميل أنه بإج ا ءر المعامالت بعملة الدوالر األمريكي أو معامالت تتضمن أمين حفظ أمريكي ،فإنه يعتبر أنه يمتلك حق الدخول المباشر للنظام المصرفي

األمريكي ،وبالتالي ،سيخضع العميل للوائح المعمول بها ويشمل ذلك اللوائح الصادرة عن و ازرة المالية األمريكية ومكتب م ا قربة األصول األجنبية.

ب) تفرض لوائح مكتب م ا قربة األصول األجنبية قيوداً تجارية وتحظر المعامالت المالية وغيراه من المعامالت مع بعض األشخاص والجهات والدول األجنبية .ويقر
العميل أنه ليس شخصاً محظو اًروال يتعامل عمداً مع أي شخص محظور أو في أي مقاطعة محظورة.
ج)

ويوافق العميل على تعويض البنك وإب ا ءر ذمته تماماً مقابل جميع االلت ا مزات والمسؤوليات والخسائر واألض ا ر والعقوبات والقضايا واألحكام والتكاليف التي قد تنشأ

نتيجة لمخالفة لوائح مكتب م ا قربة األصول األجنبية ،ويشمل ذلك اإلج ا ءرات المتخذة لمصادرة األصول أو تجميدها.

 1.12الت امز البنك تجاه العميل
أ)

عند قيام البنك بااللت ا مزات والمهام المنوطة به سيتصرف البنك بنية حسنة وبإيالء العناية الواجبة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر اختيار جهاز أمناء تداول األو ارق المالية وأمناء الحفظ

وأمناء الحفظ الفرعيين والوكالء والمندوبين وكذلك تكليفهم وم ا قربة تعامالتهم .ويقبل البنك مسؤوليته عن الخسائر الناتجة عن

الغ ًشأو االحتيال العمدي من جانبه أو من جانب موظفيه ولكنه لن يتحمل المسؤولية عن أية خسائر تنتج عن غير ذلك.

ب) لن يتحمل البنك المسؤولية عن الخسائر التي قد تلحق بالعميل نتيجة لعدم قدرة البنك على تنفيذ أحد تعليمات العميل ،أو على تقديم أي خدمة أو منتج نتيجة ألي ظروف خارجة عن إ ا درة البنك وسيطرته
(ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي تأخير في اإلعداد لتنفيذ تعليمات العميل أو اضط ارب السوق أو تعطل في

خدمات الدفع أو المقاصة أو إج ا ءرات العمل ،أو تعطل في األجهزة أو تعطل البرمجيات أو أجهزة الكمبيوتر أو أي إج ا ءر او ق ا ر تتخذه السلطات الحكومية المعنية

أو القيود القانونية أو الح ا ئرق أو الفيضانات أو االضط ا برات المدنية أو تعطل خدمات االتصاالت ).
ج)

لن يضمن البنك أداء أو ربحية أية محفظة أو أي جزء منها ولن يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية خسائر ناتجة عن الق ا اررت المتخذة بنا ًءعلى

المعلومات المقدمة أو اآل ا ءر البادرة على أساس العالقة المصرفية القائمة بموجب االتفاقية.
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يحتفظ البنك بحق رهن أو حق ضمان على جميع األصول الموجودة في محفظة العميل وعلى األموال النقدية الموجودة في حساباته وذلك بالقدر الالزم لسداد التكاليف أو الخسائر أو المطالبات

د)

غير المسددة التي تم تكبدها في الماضي والمتوقع تكبدها في المستقبل والتي يلتزم العميل بسدادها للبنك .ويوافق العميل على

أن تخضع جميع األصول الموجودة في محفظة العميل للرهن لصالح أمين الحفظ أو أمين الحفظ الفرعي أو أمين تداول األو ارق المالية أو الوكيل أو المندوب الذي
يعينه البنك وذلك فيما يتعًلق بالرسوم الخاصة بإدارة تلك األصول وحفظها.
ه)

لن يتحمل البنك تحت أي ظرف من الظروف مسؤولية ضياع أي فرصة كان بإمكان العميل زيادة قيمة استثما ا تره في ظلها ولن يتحمل مسؤولية أي انخفاض في

قيمة إستثما ارت العميل ألي سبب من األسباب .

 1.13تعديل الشروط
يجوز تعديل هذه الشروط من وقت آلخر ،وستسري الشروط المعدلة اعتبا اًرمن تاريخ إرسالها للعميل خطياً ،أو تسليمها له بالوسائل اإللكترونية أو إتاحتها عبر الموقع اإللكتروني للبنك .إذا لم يوافق العميل
على هذه التعديالت فعليه إبالغ البنك خطيا بذلك خالل ثالثين يوما على األكثر ،وإال سيعتبر العميل قد أبدى قبوله باإلصدار
الجديد لهذه الشروط والذي يرد فيه التعديالت المعنية.

 1.14التفويض
يجوز للبنك تفويض أحد المهام المنوطة به بموجب االتفاقية إلى أي شريك أو أمين حفظ فرعي أو وكيل يختاره البنك لغرض تقديم خدمات معينة للعميل و/أو لعمالء
آخرين.

 1.15الخلفاء
إن االلت ا مزات المقررة بموجب االتفاقية ملزمة للطرفين ولخلفائهم والمتنازل إليهم المسموح لهم ولمنفذيهم.

1.16
أ)

اإلج ارءات في حال التقصير

يشكل كل حدث من األحداث التالية تقصي اً:ر
•

عدم قيام العميل بسداد المدفوعات المستحقة أو بالتسليم المطلوب بموجب االتفاقية أو أي معاملة.

•

إخالل العميل بأحد األحكام أو الشروط أو التعهدات أو الضمانات األساسية المنصوص عليها في االتفاقية أو أية معاملة.

•

عدم قدرة العميل على الوفاء بديونه عند استحقاقها أو دخوله في إج ا ءرات اإلعسار أو أية إج ا ءرات مماثلة تؤثر على العميل أو على أصوله في أي مكان

•

وفاة العميل أو إعالن عدم أهليته أو عدم إمكانية تواصل البنك معه أو عدم إمكانية الحصول على التعليمات المناسبة منه بعد بذل الجهود المعقولة للقيام

•

عدم الت ا مز العميل بالقوانين واللوائح المعمول بها.

•

عدم تزويد البنك بالمعلومات التي يطلبها.

في العالم.
بذلك.

ب)

عند وقوع أحد أحداث التقصير ،يجوز للبنك (دون إل ا مزه) اتخاذ أي من اإلج ا ءرات التالية أو جميعها دون إشعار مسبق:
•

فسخ االتفاقية وإغالق أي من الحسابات و/أو المحافظ أو جميعها.

•

بيع جميع أو بعض األصول التي يحتفظ بها البنك أو التصرف فيها بخالف ذلك بالسعر وبالطريقة الذين ي ا هرما البنك مناسبين حسب تقديره المطلق،

•

ش ا ءر األو ارق المالية لتغطية أية معامالت مفتوحة وغير مسلمة ،وخصم جميع التكاليف المرتبطة بذلك من حسابات العميل.

•

مقاصة أي الت ا مز بالسداد مترصد بذمة العميل للبنك مقابل االلت ا مز بالسداد (سواء كان مستحقاً أم ال) المترصد بذمة البنك للعميل.

وتخصيص عوائد ذلك البيع لسداد التكاليف المتكبدة وبعد ذلك لسداد المبالغ المتأخرة والمستحقة للبنك.

عند وقوع أحد أحداث التقصير ،يجوز للبنك مطالبة العميل بدفع فائدة ج ا ئزية على أي مبلغ مستحق ومتأخر بنسبة فائدة تصل إلى  %4سنوياً عالوة على نسبة
ج)
الفائدة المستحًقة على الكشوفات  ،وتستحق هذه الفائدة بشكل ت ا كرمي عن كل يوم لم يتم السداد خاهلل.
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وكضمان مستمر لقيام العميل بسداد جميع الت ا مزاته ،سواء الفعلية أو الطارئة أو الحالية أو المستقبلية ،والوفاء بها (ويشمل ذلك الفوائد والتكاليف والمصاريف والنفقات األخرى) المستحقة للبنك في

د)

الوقت الحالي أو في أي وقت بموجب االتفاقية أو أي معاملة ،ودون اإلخالل بالحقوق األخرى التي يتمتع بها البنك بموجب

االتفاقية ،يمنح العميل البنك حق ضمان يسري على جميع الحقوق والمصالح التي قد يمتلكها العميل في الوقت الحالي أو في المستقبل فيما يخص أو يتعلق بمحتويات جميع الحسابات والمحافظ ،ويسري كذلك على

أية أصول أخرى ،أياً كان نوعها ،يمتلكها العميل لدى البنك أو تكون تحت إدارة البنك وسيطرته .ويكون حق الضمان هذا ضماناً مستم اًروال يتم الوفاء به عن طريق سداد أية مدفوعات
وجزئً ية أو سداد لجميع االلت ا مزات المقررة على العميل أو أي جزء منها ،ولن يتأثر

بأي حق ضمان آخر يحتفظ به البنك في الوقت الحالي أو في المستقبل مقابل جميع الت ا مزات العميل أو أي منها.

 1.17فسخ االتفاقية
يجوز ألي طرف فسخ االتفاقية و/أو إغالق الحساب أو المحفظة في أي وقت بتقديم إشعار خطي مسبق للطرف األخر مدته  30يوما.

 1.18النتائج المترتبة على فسخ االتفاقية
عند فسخ االتفاقية ،سيقوم البنك بإبالغ العميل فو اًربالرصيد الدائن الموجود في حسابات العميل وباألصول التي يحتفظ بها البنك في محافظ العميل وسيقوم كذلك بتوجيه أمناء تداول األو ارق المالية

أ)

وأمناء الحفظ الفرعيين بالقيام بالمثل ،على أن يحق للبنك االحتفاظ باألصول و/أو بيعها حسب ما هو مطلوب لتسوية

المعامالت التي بدأت بالفعل وسداد جميع أو بعض االلت ا مزات المحتملة وااللت ا مزات المستحقة على العميل.
ب)

لن يؤثر فسخ االتفاقية على الحقوق أو التعويضات أو االلت ا مزات القائمة المستحقة وكذلك لن يؤثر على األحكام التعاقدية المقرر أن تبقى سارية بعد فسخ االتفاقية .يجب على العميل دفع ()1
الرسوم المصرفية بالتناسب مع تاريخ فسخ االتفاقية و( )2أية نفقات إضافية سيتكبدها البنك ج ا ءر فسخ االتفاقية و( )3أية

خسائر ستنتج بالضرورة عند تسوية االلت ا مزات المستحقة و( )4الرسوم المستحقة وغير المسددة للبنك.
ج)

1.19

إذا قام العميل بإغالق أحد حسابات الودائع ألجل قبل تاريخ استحقاقها ،فقد يتكبد رسوماً إضافية ج ا ءر ذلك سواء بسبب فسخ االتفاقية أو ألسباب أخرى.

االت فاق الكامل واألط ارف األخرى

تشكل هذه االتفاقية االتفاق والتفاهم الكاملين بين العميل والبنك فيما يخص الخدمات التي يقدمها البنك للعميل وهي تلغي وتحل محل جميع التفاهمات والترتيبات

والتعهدات والعروض والم ارسالت السابقة بينهما سواء كانت خطية أو شفهية.

 1.20القانون المعمول به
تسري أحكام القوانين المعمول بها في إمارة دبي ودولة اإلما ارت العربية المتحدة على االتفاقية وتف ًًسر االتًفاقية وفقاً لها .ويكون لمحاكم دبي االختصاص الحصري في
تسوية الن ازعات أو المطالبات التي تنشأ عن االتفاقية أو تكون متعًلقة بها.

1.21

الج ائرم المالية وتدابير مكافحة غسيل األموال

تتطلب التدابير ال ا مرية إلى مكافحة غسيل األموال التحقق المفصل عن هويات جميع العمالء والمالكين المستفيدين النهائيين وكذلك مصادر أموالهم وأمور أخرى .ويحتفظ البنك بحقه في المطالبة بالحصول على تلك

المعلومات على النحو الذي ي ا هرمناسباً للوفاء بااللت ا مزات التنظيمية الخاضع لها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر قوانين دولة اإلما ارت العربية المتحدة وقواعد ولوائح المصرف المركزي لدولة اإلما

ارت العربية المتحدة الخاصة بمكافحة غسيل األموال .ويوافق العميل على تعويض البنك

وإب ا ءر ذمته من جميع الخسائر الناتجة عن عدم االستم ا ر في هذه االتفاقية إذا لم يحصل على المعلومات المطلوبة من العميل.

القسم الثاني – الخدمات المصرفية
يرد في هذا القسم الشروط واألحكام التي تنطبق على جميع الحسابات التي يقوم البنك بفتحها للعميل .وهي مك ًملة للشروط العامة الواردة في القسم األول من هذه الشروط
وتق أروتفسر معها.
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 2.1اإليداع في الحساب
أ)

قد تتطلب األنواع المختلفة من الحسابات حداً أدنى من اإليداعات و/أو األرصدة حسب السياسات المعمول بها لدى بنك اإلما ارت اللستثمار ،وحسب ما قد يتم
تعديله من وقت آلخر.
ب)

ج)

يجوز إيداع المبلغ المبدئي وكذلك اإليداعات االلحقة له في أحد الحسابات نقداً (أ) عن طريق شيكات أو (ب) التحويل اإللكتروني لألموال أو (ج) التحويل
الداخلي من حسابات أخرى قائمة لدى البنك .ولتيسير اإليداع ،على العميل تقديم اسم ورقم الحساب ال ًما در إضافة اإليداعات له.

عند القيام بأي إيداع بعملة غير عملة الحساب فعندها يجوز تحويل هذه العملة إلى عملة ذلك الحساب على نفقة العميل.

 2.2مقاصة الشيكات /إيصاالت األموال
يجب المالحظة أنه عند إيداع أحد الشيكات في الحساب ،فإن البنك المسحوب عليه الشيك له الحق في رد الشيك وعدم دفعه .وقد يختلف الوقت الذي يستغرقه

أ)

البنك في رد الشيك حسب الممارسات واإلج ا ءرات المصرفية في اإلقليم القضائي للبنك الذي تم سحب الشيك عليه.

ب) إذا قام بنك الساحب برد الشيك الذي تم إيداعه في الحساب دون دفعه للبنك ،فسيقوم البنك بإبالغ العميل وفقاً لذلك ورد الشيك له .وسيتم عكس الرصيد الدائن
الذي تمت إضافته للحساب فيما يتعلق بهذا الشيك .وقد يتم خصم رسوم إضافية من حساب العميل.
في حالة الشيكات المسحوبة على مصارف تقع خارج دولة اإلما ارت العربية المتحدة أو المدفوعة بعملة أجنبية ،يحتفظ البنك بحقه في فرض رسوم إضافية مقابل تحصيل األموال .وسيتم إضافة الرصيد
الدائن للحساب فقط عندما يتلقى البنك األموال من مصرف الدفع .وقد يختلف الوقت الذي يستغرقه البنك في إضافة

ج)

الرصيد الدائن للحساب حسب المصرف أو المؤسسة التي تم سحب الشيك عليها وكذلك على الممارسات المصرفية ذات الصلة.
د)

سيتم قيد األموال المدفوعة عن طريق التحويل اإللكتروني كرصيد دائن في الحساب وتصبح هذه األموال متوفرة في اليوم التالي الستالمها كأموال حً رة محصلة في
حساب البنك الخاص وحصول البنك على التفاصيل الكاملة والدقيقة لكافة المعلومات المطلوبة.

 2.3الفوائد
أ)

قد يختلف سعر الفائدة التي تنطبق على حسابات العميل وسيحدد البنك هذا السعر من وقت آلخر.

ب)

قد يتعين على العميل االحتفاظ بحد أدنى من الرصيد الدائن في حساباته .وإذا أصبح الرصيد الدائن في أي وقت أقل من الحد األدنى المحدد ،فحينها يحتفظ البنك

بحقه إما في إغالق الحساب أو فرض رسوم إضافية طوال المدة التي سيظل فيها الرصيد الدائن أقل من الحد األدنى المحدد.

ج)
د)

مع م ارعاة الشروط الخاصة بأنواع الحسابات المختلفة ،قد تصبح الفائدة ،إن وجدت ،مستحقة بشكل يومي على أساس رصيد حساب العميل وسيتم قيدها في
الحساب في آخر يوم عمل من كل شهر باستثناء في حالة حسابات الودائع ألجل والحسابات ذات الترتيبات الخاصة األخرى.

تحسب فوائد السحب على المكشوف على حسابات العميل وفق السياسات المعمول بها لدى البنك من وقت آلخر.

 2.4الكشوفات
أ)

سيقوم البنك بتقديم الكشوفات الخاصة بحسابات العميل أو إتاحتها له من وقت آلخر لتوضح بالتفصيل جميع القيود المدخلة على كل حساب خالل الفترة السابقة

إلصدار الكشف بما في ذلك أية فوائد محسوبة لصالح الحساب أو مفروضة عليه.
ب)

على العميل التحقق من كشوفاته عند استالمها وإعالم البنك خالل  30يوما في حال وجود أية أخطاء فيها.

 2.5سحب األموال وتحويلها
سيتصرف البنك فو اًربنا ًءعلى جميع التعليمات التي يتلقاها من العميل لتسوية الشيكات وتحويل األموال من حساباته ،شريطة أن يكون الرصيد المتاح في الحساب المعني
أو التسهيالت االئتمانية المعتمدة المعنية كافيا للوفاء بتلك المدفوعات.

 2.6الشروط واألحكام اإلضافية الخاصة بحسابات الودائع ألجل
أ)

يجوز إنشاء الودائع ألجل (ويشير هذا المصطلح أيضاً إلى شهادات الودائع وغير اه من السندات المماثلة الصادرة من البنك) بعمالت مختلفة مع م ارعاة الحد
األدنى لإليداع والذي يقرره البنك من وقت آلخر.
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ب)

يتم االتفاق على مدة الوديعة ألجل في وقت إنشائها .ويجب أن يقع تاريخ استحقاق الوديعة ألجل في أحد أيام العمل البنكي .ويجوز ،في تاريخ استحقاق الوديعة ألجل ،إضافة الفائدة التي تم
تحصيلها للمبلغ األساسي و/أو وضع مبلغ جديد (أو المبلغ األصلي) في وديعة ألجل أخرى لمدة مماثلة للمدة التي تسبقها مباشرة أو

تحويل األموال ألحد حسابات العميل وذلك ما لم يقم العميل بإصدار تعليمات مختلفة للبنك.
ج)

أخرى سواء موضوعية أو غير موضوعية.

يحدد البنك سعر الفائدة المطبقة على الودائع ألجل وفق تقديره المنفرد وبالرجوع إلى أسعار الفائدة في سوق المال لمدد الفوائد المماثلة وكذلك بالرجوع إلى عوامل

د)

سيتم إرسال تأكيد للعميل في بداية كل مدة وديعة ألجل لتوضيح مبلغ الوديعة ومدة الفائدة وسعر الفائدة المطبق .ه)

العميل رسوماً خاصة حسب ما يقرره البنك.

يجوز للعميل طلب تغيير

شروط الوديعة ألجل قبل تاريخ استحقاقها ،وان البنك غير ملزم بقبول طلبه .على أنه إذا اختار البنك قبول طلب العميل فقد يتكبد

 2.7المقاصة
للبنك الحق المستمر في أي وقت ودون إشعار مسبق أو مطالبة مسبقة في إج ا ءر المقاصة وفي جمع أو توحيد أو دمج جميع حسابات العميل لدى البنك وتحويل كل
الرصيد أو أي جزء منه ألي حساب يمتلكه العميل لدى البنك وتخصيص هذا الرصيد في الوفاء ( )1بمديونياته والت ا مزاته الحالية والمستقبلية (سواء الفعلية أو المحتملة) تجاه البنك و( )2جميع التكاليف والرسوم
والنفقات التي تكبدها البنك لممارسة هذا الحق في المقاصة على أساس التعويض الكامل .في حال كانت الحسابات المتأثرة

بعمالت مختلفة ،فيجوز للبنك ش ا ءر عملة بعملة أخرى (بأسعار البنك األساسية) لغرض ممارسة حقه في المقاصة.

القسم الثالث – خدمات الحفظ
 3.13مسؤوليات أمناء الحفظ
عندما يتصرف البنك بصفته أميناً لحفظ األو ارق المالية ،سيتحمل المسؤولية عن حفظ االستثما ارت التي تشكل جز اءً من محفظة العميل وتسوية المعامالت التي يجريها بالنيابة عن العميل وتحصيل الدخل منها
وعرض استرداد أو دفع االستثما ارت التي يتم استردادها أو المطالبة بها ،والقيام باإلج ا ءرات اإلدارية األخرى المتعلقة بمحفظة
العميل .وسيولي البنك العناية والرعاية المناسبة عند القيام بهذه الخدمات وسيتصرف بحسن نية في جميع األوقات.

 3.2تسجيل األو ارق المالية
أ)

يختاره البنك.
ب)

سيقوم البنك بالترتيب لتسجيل كل من األو ارق المالية في المحفظة باسم أمين التداول أو االحتفاظ بها باسم البنك أو ألمره من خالل أمين الحفظ الفرعي الذي

عندما تكون األو ارق المالية في شكل غير معتمد ،أو تكون قابلة للتحويل بخالف ذلك عن طريق التحويل بالقيد الدفتري ،يجوز للبنك استخدام خدمات أحد م ا كرز إيداع األو ارق المالية أو نظام
حيازة تلك األو ارق المالية وتحويلها.
ج)

مقاصة أو تسوية أو م ا قرب الحسابات أو أي مشارك آخر في النظام المعني بنا ًءعلى الشروط التي ي ا هرا البنك مناسبة ألغ ارض

سيحتفظ البنك بسجالت تحدد استثما ارت كل عميل على حدة ،وسيقدم البنك أو سيتيح للعميل البيانات التفصيلية لألو ارق المالية واالستثما ارت األخرى المودعة لدى

البنك أو أمناء التداول أو أمناء الحفظ الفرعيين.
د)

يجوز جمع األو ارق المالية المودعة ضمن أحد المحافظ في ترتيبات شاملة مع أو ارق مالية خاصة بعمالء آخرين وبالبنك .لن يكون من الممكن تحديد استحقاقات

كل فرد لهذه األو ارق المالية من خالل شهادات منفصلة أو وثائق ملكية أخرى أو سجالت إلكترونية مماثلة.
ه)

لن يستخدم البنك األو ارق المالية الخاصة بالعميل لحسابه الخاص أو لحساب عميل آخر ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

 3.3التسوية
أ)

سيقوم البنك بشكل عام بتشغيل نظام التسوية والذي بموجبه سيتم خصم تكلفة الش ا ءر لصالح العميل أو إضافة عوائد بيع االستثما ارت له في أيام التسوية التي ي ا هرا

البنك مناسبة للسوق المعنية .وفي جميع األحوال ،تكون التسوية مشروطة بإج ا ئرها بشكل نهائي.
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ب)

بالنسبة لبعض األسواق ،سيقوم البنك بتسوية المعامالت التي يتم إج ا ؤرها بشرط حيازة أو استالم الوثائق أو األموال الالزمة وسيقوم بذلك على أساس ما يعتبره ممارسة جيدة بحسب السوق
بالنسبة لنوع االستثمار والسوق المعنية ،وعادة على أساس “الدفع نقداً عند التسليم” وسيكون قيام الطرف اآلخر بدفع أو تسليم هذه

المعاملة على مسؤولية العميل وسيكون الت ا مز البنك مشروطاً باستالم الوثائق أو عوائد البيع ذات الصلة من الطرف اآلخر.

 3.4اإلج ارءات المؤسسية وتحصيل الدخل
سيتولى البنك تحصيل الدخل المستحق على االستثما ارت المودعة في المحافظ االئتمانية وتحويل جميع الحقوق والمستحقات األخرى المرتبطة بها.

أ)

سيتم إضافة حصص األرباح والتوزيعات وأي دخل آخر نقدي إلى حسابات العميل في تاريخ استالم البنك لألموال الحً ةرالمحصلة .ج)

ب)

وبخصوص ق

ا اررت االج ا ءرات المؤسسية ،فإن العميل يفوض البنك باتخاذ اإلج ا ءرات التي ي ا هرا مناسبة وفق تقديره المنفرد بالنيابة عن العميل ،ما لم يكن العميل قد
قدم تعليمات خطية مسبقة وأقر بها البنك وقبلها.

 3.5الحسابات المرتبطة بالمحافظ
أ)

يجوز ربط المحافظ بحساب واحد أو أكثر ،ويجوز تحويل النقد المحتفظ به ضمن أحد المحافظ أو الناتج عنها إلى تلك الحسابات.

ب)

باستثناء الودائع االئتمانية ،سيحتفظ البنك بالنقد المحتفظ به في الحسابات بصفته بنك وليس بصفة أمين الحفظ .وتنطبق الشروط المصرفية العامة المنصوص
عليها في القسم الثاني على جميع الحسابات المرتبطة بالمحافظ.

القسم ال ابرع  -الشروط العامة لخدمات االستثمار
تنطبق الشروط الواردة في القسم ال ا برع حال قيام البنك بتقديم خدمات االستثمار الموضحة في األقسام (4أ) و/أو (4ب) و/أو (4ج).

 4.1التعارض المحتمل للمصالح واإلفصاحات
قد يقوم البنك بإج ا ءر معامالت لديه مصلحة مادية ،مباشرة أو غير مباشرة ،فيها أو عالقة أياً كان وصفها مع طرف آخر وقد تنطوي على تعارض محتمل مع واجب البنك تجاه العميل .وال

أ)

يجوز للعميل مساءلة البنك عن أية أرباح أو عموالت أو مكافآت يحصل عليها البنك أو يتلقاها بسبب تلك المعامالت أو بسبب

معامالت تتعلق بها ولن يقوم البنك بتخفيض رسومه أو بإلغائها ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.
سيتصرف البنك باعتباره وكيالً للعميل وبالتالي ستكون اإلج ا ءرات التي يتخذها البنك بموجب االتفاقية ملزمة للعميل .إن جميع االستثما ارت التي يقوم بها البنك بالنيابة عن العميل هي على مسؤولية

ب)

العميل ومخاطرته .وعلى وجه التحديد ،يقر العميل ويوافق أن البنك ال يضمن قيمة االستثما ارت وال يتحمل المسؤولية عن

الخسائر التي يتكبدها العميل وال عن انخفاض قيمة تلك االستثما ارت (سواء بسبب ظروف السوق أو بسبب إخفاقات من المصدرين واألط ارف المقابلة أو ألي سبب آخر) .وفي جميع األحوال يوافق العميل
بأنه لن ينتج عن أية خدمات مزمع تقديمها بموجب هذه الوثيقة أو أية مسألة أخرى أي واجبات ائتمانية أو حقوقية تجاه العميل من شأنها أن تمنع البنك أو تعوقه من ( )1التصرف كأحد صانعي السوق

أو كوسيط أو كموكل أو كوكيل ،أو ( )2التعامل مع عمالء آخرين في معامالت
مع العميل و/أو لصالحه.
ج)

يقر العميل بأنه يجوز للبنك ،كجزء من است ا تريجيته االستثمارية والتجارية ،القيام بمعامالت قد تحقق له مكاسب عندما ينتج عن معامالت العميل تحقيق الخسائر له.

كما يوافق العميل أن البنك غير مدين بأي واجب ائتماني تجاه العميل وال يتحمل أي الت ا مز باإلفصاح للعميل عن استثما ا تره واست ا تريجيات االستثمار الخاصة به.

 4.2التقييمات والتأكيدات والكشوفات الدورية
سيقدم البنك للعميل أو سيتيح له بشكل دوري ،أو حسب ما قد يتم االتفاق عليه بخالف ذلك ،مجموعة تقارير موحدة قد تشمل ،من بين معلومات أخرى ،تقييمات

أ)

األصول وتأكيدات المعامالت وكشوفات النقد.

ب)

ج)

سيتم عمل التقييمات استناداً إلى أحدث األسعار المتوفرة للبنك من المصادر التي يرى بشكل معقول أنها موثوق فيها .وسيبذل البنك مساعيه المعقولة للتحقق من صحة هذه البيانات ولكنه لن يكون
مسؤوالً عن عدم ص ً ةح البيانات التي قد يتم استخدامها .ويقر العميل بأن األسعار المبينة في هذه التقييمات قد ال تعكس القيم
التي يمكن تحقيقها فعال أللصول المحتفظ بها في المحفظة.
سيقدم البنك للعميل أو يوفر له اشعا اًرعن كل معاملة يتم إج ا ؤرها.
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 4.3التصويت
يقوم العميل بتفويض البنك بممارسة حقوق التصويت المرتبطة باالستثما ارت الموجودة في المحفظة بالطريقة التي ي ا هرا البنك مناسبة ،ما لم يكن العميل قد قدم للبنك
تعليمات خطية مسبقة وأقر بها البنك وًقًبلها.

 4.4التداول واألط ارف المقابلة
أ)
ب)

سيتصرف البنك بحسن نية وبإيالء العناية الواجبة عند اختيار األط ارف المقابلة واستخدامها.

يجوز للبنك ،أثناء تنفيذ المعامالت المتعلقة بأحد المحافظ ،التداول في األسواق أو البورصات أو مع األط ارف المقابلة التي ي ا هرا مناسبة .ومن المزمع تنفيذ المعامالت وفق قواعد ولوائح
بمقتضى ممارسات السوق المناسبة.

ج)

جة أو مسموح بها بموجب هذه القواعد واللوائح و/أو
السوق أو البورصة المعنية .ويجوز للبنك اتخاذ جميع الخطوات التي قد ي ا هرا متو ً ب

إذا لم يقم أحد األط ارف المقابلة بتسليم المستندات الضرورية أو إتمام أية معاملة ،فحينها سيتخذ البنك جميع الخطوات المعقولة بالنيابة عن العميل لتصحيح هذا اإلخفاق أو للحصول على تعويض بدال عنه.
على أال يتحمل البنك المسؤولية عن نتائج هذه الجهود .ويتحمل العميل جميع التكاليف والنفقات المعقولة التي تكبدها

البنك نتيجة لذلك.
د)

يجوز للبنك جمع المعامالت الخاصة بالعميل مع معامالت عمالء آخرين (بما في ذلك معامالت موظفي البنك) ومع معامالت البنك وسيسعى لتخصيص تلك

المعامالت على أساس عادل ومعقول.
ه)

حينما يمتلك البنك الصالحية لتنفيذ المعامالت أو التخاذ خطوات بالنيابة عن العميل ،يجوز للبنك ( )1تقديم التعهدات والضمانات ،و( )2تحرير االتفاقيات والتأكيدات وشروط العمل والوثائق
األساسية وإب ا مر الترتيبات التعاقدية األخرى ،و( )3اتخاذ أية خطوات وفق األع ارف أو ممارسات السوق التي ي ا هرا مناسبة

ألغ ارض تنفيذ تلك المعامالت أو تسويتها ،وستكون جميع هذه األمور ملزمة للعميل.
و)

يقر العميل ويوافق أن أوامر التداول (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أوامر اإليقاف المتعلقة بالخسائر) ال تضمن تنفيذ األوامر المرتبطة بها بالسعر الذي يطلبه العميل أو إلغاء المخاطر
المرتبطة بالسوق أو السعر .وقد تجعل ظروف السوق أو الظروف األخرى مثل انقضاء الوقت أو أفعال البنك أو امتناعه

عن بعض األفعال تنفيذ هذه األوامر سواء بشكل كلي أو جزئي أم اًرمستحيالً أو غير عملي باألسعار أو المستويات التي يطلبها العميل .وبموجبه فإن العميل

يعفي البنك من أي مسؤولية عن عواقب عدم تنفيذ أوامر التداول الخاصة بالعميل ،بما في ذلك تأثير التغي ارت في أسعار السوق مع مرور الوقت.

 4.5سندات حق الش ارء والمشتقات ومعامالت تداول العمالت األجنبية
أ)

يجوز للبنك تنفيذ المعامالت على سندات حق الش ا ءر والمشتقات (بما في ذلك استثما ارت االلت ا مزات المحتملة) أو منتجات االستثمار المركبة بنا ًءعلى تعليمات
العميل ،كما يجوز للبنك تسوية هذه المعامالت أو إغالقها دون الرجوع للعميل.

ب)

يقر العميل ويوافق أن أسواق الخيا ارت والعقود اآلجلة وعقود الفروقات قد تكون شديدة التقلب وأن هذه االستثما ارت تحمل مخاطر خسارة عالية .وفي حالة العقود اآلجلة وعقود الفروقات ومنح
المبدئي المودع.

الخيا ارت ،فإن أقل حركة غير مؤاتية قد ال تؤدي فقط إلى خسارة االستثمار األصلي بل وأيضاً إلى خسائر قد تتجاوز الهامش

كما تجدر اإلشارة إلى أن أداء مدفوعات الهامش المستحقة بموجب استثما ارت االلت ا مزات المحتملة قد يتمثل في شكل إيداع نقود أو أو ارق مالية كضمان للخسائر غير المحققة التي وقعت أو
ج)
قد تقع بخصوص استثما ارت العميل .وقد يكون الدفع مطلوباً عند القيام بالمعاملة (“الهامش المبدئي”) وكذلك بشكل يومي طوال مدة المعاملة إذا كانت قيمة المعاملة تتحرك ضد العميل (“هامش
التغير”) .وبالتالي فإن حركة سعر السوق الخاص باستثما ارت العميل ستؤثر على قيمة مدفوعات

الهامش التي سيتعين على العميل أداؤها.
د)

إن العميل يفوض البنك بالقيام بمعامالت تداول العمالت األجنبية بالنيابة عن العميل مع البنك أو مع أي طرف ثالث كطرف مقابل ،وقد يقوم البنك بمعامالت عرضية لتداول عمالت أجنبية لتنفيذ
المعامالت مع العميل أو لصالحه أو ألغ ارض التحوط في إدارة محفظة استثمار العميل ،وقد يقوم البنك أيضاً بتسوية هذه

المعامالت أو عكسها أو إغالقها أو إنهائها حسب ما ي ا هرالبنك مناسباً .ويحق للبنك دفع أو تسليم مبالغ مالية أو أصول من حسابات العميل أو محافظه إيفا ًء
بالت ا مزات العميل المقررة بموجب معاملة تداول العملة األجنبية.
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القسم (4أ) – خدمات اإلدارة اإلختيارية
أ)

فيما يتعلق بالمحافظ الخاضعة للتفويض باالستثمار والتي بموجبها يقدم البنك خدمات “اإلدارة اإلختيارية” للعميل ،سيقوم البنك بإدارة كل محفظة في إطار

األهداف االستثمارية الخاصة بها ومع م ارعاة القيود المنصوص عليها في التفويض باالستثمار ذي الصلة بها وسيعمل البنك بنية حسنة ومع إيالء العناية الواجبة .سيكون للبنك التقدير الكامل والمطلق للتصرف

في المحفظة المعنية (دون الحاجة للرجوع للعميل قبل اتخاذ أي خطوة) في ش ا ءر أو بيع أو االحتفاظ أو استبدال أو التداول في االستثما ارت أو األصول األخرى أو إيداع الودائع أو اإلكتتاب في
إصدا ارت وعروض البيع وقبول الطرح واالكتتابات واالكتتابات الفرعية ألية استثما ارت

أو إبداء المشورة بخصوص المعامالت في ب ا مرج االستثمار المشترك أو تنفيذها أو التصرف على النحو الذي ي ا هر البنك مناسباً فيما يتعلق بإدارة المحفظة.
ب)

إن تغير أسعار األصول أو قيمتها في المحفظة نتيجة لتحركات السوق ال يشكل إخااللً باألهداف االستثمارية والقيود على االستثمار المنصوص عليها في

التفويض باالستثمار.

القسم (4ب) الخدمات االستشارية
أ)

فيما يتعلق بالمحافظ الخاضعة للتفويض باالستثمار والتي بموجبها يقدم البنك الخدمات االستشارية للعميل ،يقوم البنك بإداء المشورة للعميل بخصوص االستثما ارت و تنفيذ األوامر الخاصة بها بالنيابة عن العميل

يتعلق بجميع التعامالت.
ب)

ولكن ،وفي كل حالة ،بنا ًءعلى تفويض صريح من العميل وليس بنا ًءعلى تقدير البنك .ويجوز للبنك من وقت
آلخر م ارجعة استثما ارت العميل أو تقديم المشورة للعميل بشأنها دون طلب من قبل العميل  ،غير أن العميل يقً ر بانه سوف يفوض البنك بشكل صريح فيما

إن أهداف خدمات االستثمار في المحافظ منصوص عليها في التفويض باالستثمار المعني ،إن وجد ،ويقر العميل أن أداء المحفظة قد يختلف اختالفاً كبي اًرعن

أهداف االستثمار ،بما في ذلك كنتيجة للق ا اررت التي يتخذها العميل.

القسم (4ج) – خدمات التنفيذ فقط
أ)

فيما يتعلق بالمحافظ التي ال تخضع ألي تفويض من التفويضات باالستثمار المنصوص عليها في القسمين (4أ) و(4ب) أعاله ،فإن البنك ال يلتزم بتقديم المشورة االستثمارية المهنية (بالرغم من أن مدير

العالقة مع العميل سيكون في وضع يسمح له بتقديم المشورة العامة فيما يتعلق بعالقة العميل مع بنك اإلما ارت

اللستثمار) أو تنفيذ المعامالت إال بنا ًء على تعليمات محددة من العميل بذلك.
ب)

ألغ ارض هذه المعامالت ،سيتم التعامل مع العميل باعتباره أحد العمالء الذين يتم تقديم “خدمات التنفيذ فقط” لهم .وسوف يفترض البنك أن العميل ال يعتمد على

قيام البنك بتقديم المشورة له بشأن الم ا ياز المتأتية من أية معامالت أو مدى مالءمتها للعميل.

