ملحق االجراءات و التسويات .
اجراءات عمليات ر
الشاء :
-

توفي ثمن االوراق المالية قبل رشائها و ايداع المبلغ يف حساب العمالء قبل خمسة أيام عمل ليتسن
يقوم العميل ب ر
االجنن .
للوسيط تحويل المبلغ للوسيط
ي
يقوم العميل بتنفيذ عمليات ر
المحل من خالل المنصة المتاحة
الشاء بعد تحويل الرصيد اىل حسابه من قبل الوسيط
ي
له او يقوم بالتواصل مع الوسيط المحل لتنفيذ عمليات ر
الشاء .
ي
ر
االجنن بتحويل و تسجيل االوراق المالية المشياة من حساب المستثمر لديه اىل حساب المستثمر لدى
يقوم الوسيط
ي
المحل .
االمي
الحافظ
ر
ي
االجنن حول عمليات التداول و ما هو مسموح
يقر العميل بعلمه و معرفته انه يوجد ضوابط موضوعة من قبل الوسيط
ي
المحل سيطرة عل ذلك .
غي مسموح به  ,و ال يوجد للوسيط
 /ر
ي

اجراءات عمليات البيع :
-

ر
توفي ثمن االوراق المالية المنوي بيعها ( البيع عل المكشوف) وفق ما
توفي االوراق المالية قبل بيعها  ,او ر
يليم العميل ب ر
المحل سيطرة عل ذلك .
االجنن  ,و يقر العميل بعلمه و معرفته انه ال يوجد للوسيط
يراه الوسيط
ي
ي
المحل
يقوم العميل بتنفيذ عمليات البيع من حسابه من خالل المنصة المتاحة له او يقوم بالتواصل مع الوسيط
ي
لتنفيذ عمليات البيع .
االجنن يقوم بتحويل ثمن االوراق المالية المباعة من حساب المستثمر لديه
يقر العميل بعلمه و معرفته ان الوسيط
ي
خالل ر
فية التسوية ). (T+2



ٌمر العمٌل بان الوسٌط المحلً اطلعه و اعلمه عن كافة االجراءات المتعلمة بإجراء عملٌات التداول .



ٌمر العمٌل بأنه اطلع و على معرفة بكافة المخاطر المتعلمة بتعامله و تداوله فً االسواق العالمٌة و انه على دراٌة بكافة
االجراءات و الضوابط المتعلمة بالشراء و البٌع التً تتم من خالل الوسٌط االجنبً .



ٌمر الفرٌك الثانً بعلمه بوجود فرولات زمنٌة تتراوح ما بٌن  01 -01دلٌمة عن االسعار الحالٌة للتداول  ,و ان التداول ٌتم
على اساس ذلن  ,وان الوسٌط االجنبً هو الوحٌد الذي لدٌه المدرة على اعطاء االسعار الحالٌة .

-

االس ـ ــم :
التوقيع :
التاري ــخ :

