Check list of KYC procedures قائمة التأكد من إتمام اإلجراءات الالزمة

Required Documents for Companies:

Specimen signatures shall be obtained for all account signatories.
Copy of C.R. issued by the ministry of Commerce & Industry.
Copy of the Articles of association, or the memorandum of association

and their annexes, and any amendments
Copy of the ID of the manager in charge.

Copy of the issued resolution forming the Board of Directors.

:المستندات المطلوبة من الشركات
يجب الحصول على نموذج توقيع كل واحد من األشخاص المفوضين
.بالتوقيع على المعامالت التي تخص الحساب
.صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة
 وأي تعديالت،صورة عقد التأسيس أو مذكرة التأسيس ومالحقها
.عليها
.صورة من بطاقة هوية المدير المسؤول
.صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة

Copy of the Board resolution evidencing the approval of the opening
of the account and conferring Authorization on the signatories.

صورة من قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على فتح الحساب والصالحيات
.الممنوحة لألشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب

List of the people authorized by the owner who are qualified to deal
with the accounts, pursuant to what is provided for in the C.R.

قائمة األشخاص المفوضين من قبل المالك والمخولين بالتعامل مع
.الحسابات وفقا لما ينص عليه عقد التأسيس

Copy of the ID of each of people authorized by the owner who are
qualified to deal with the accounts

صورة من بطاقة هوية كل واحد من األشخاص المفوضين من قبل
.المالك والمخولين بالتعامل مع الحسابات

List of all Co’s owners whose names are included in the memorandum
of association.

.قائمة بأسماء جميع مالكي الشركة المذكورين في عقد التأسيس

Copy of ID of each one of the owners whose names are included

in the memorandum of association.

صورة من بطاقة هوية كل مالك من مالك الشركة المذكورة
.أسماؤهم في عقد التأسيس

If the Co. has activities that require beside the C.R. issued by the
Ministry of Commerce another license from another government
authority, a copy of that license is required.

إذا كان لدى الشركة نشاطات تتطلب إلى جانب السجل التجاري الصادر
 صورة،من وزارة التجارة والصناعة ترخيصًا آخر من جهة حكومية أخرى
.من ذلك الترخيص

Required Documents for Non Profit Organizations Entities:

Specimen signatures shall be obtained for all account signatories.

Copy of the license issued by the relevant government authority
Authorization from the board of directors for the persons whom
would open & deal with & operate the accounts and a copy of the
identification card of each.
Copy of the articles of association.
Copy of the Board resolution evidencing the approval for the opening
of the account.
Copy of the authority approval for opening an account with BSA.

Required Documents for Non Profit Organizations Entities:

:المستندات المطلوبة من المؤسسات والكيانات غير الربحية
يجب الحصول على نموذج توقيع كل واحد من األشخاص المفوضين
.بالتوقيع على الحساب
.صورة من الترخيص الصادر عن الهيئة الحكومية ذات العالقة
التفويض الصادر من مجلس اإلدارة لألشخاض المفوضين بفتح
 وصورة من بطاقة الهوية لكل،الحسابات والتعامل معها وإدارتها
.واحد منهم
.صورة من عقد التأسيس
.صورة من قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على فتح الحساب
.صورة من موافقة الهيئة على فتح الحساب

:المستندات المطلوبة من المؤسسات والكيانات غير الربحية

Specimen signatures shall be obtained for all account signatories.

يجب الحصول على نموذج توقيع كل واحد من األشخاص المفوضين
.بالتوقيع على الحساب

Copy of all required documents in accordance with its law and
organization.

صورة من جميع المستندات المطلوبة وفقًا لنظامها األساسي
.وهيكلها التنظيمي

Copy of the authority approval of accepting the client & open account

.صورة من موافقة الهيئة على قبول العميل وفتح الحساب

إعرف عميلك

Know Your Client
Client Account Number:

:رقم ملف العميل

Introduced By:

:اسم الشخص الذي قدمه

............................................................................................................................................................................................................

المعلومات الرئيسية

General Information
Company Name

اسم الشركة

...................................................................................................................................................................................................................................

Paid-up Capital رأس المال

.C.R. No رقم السجل التجاري

incorporation Date تاريخ التأسيس

Country of Registration بلد التأسيس

.............................................................................................

..........................................................................................

...............................................................................

.............................................................................................

Postal Address

عنوان المراسلة
:أرغب باستالم كشوفات الحساب بواسطة

We wish to receive a statement via:
We do not wish to receive a statement
Country:
E-mail :
Fax:

.................................

:البلد

ZIP Code:

E-mail

ال أرغب باستالم كشوفات الحساب

.................................

:الرمز البريدي

:البريد االلكتروني

..................................................................................................................

...........................................................................................................................

City

البريد اإلليكتروني

.................................

:المدينة

Residence Phone Number :
Mobile:

: فاكس

P.O.Box

Mail

...................................................................................

: الجوال

المعلومات المالية
 الشركاء الرئيسيون/المساهمون
Nationality الجنسية

* Shareholders having 20% ownership or more should complete a separate KYC form.
Number of Employees عدد العاملين

Full Name االسم الكامل

. أو أكثر أن يعبئ نموذج إعرف عميلك بشكل مستقل%20 * يجب على المساهم الذي يملك
Annual Turnover حجم األعمال السنوية

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Authorized Representatives *

* الممثلون المفوضون
Position المنصب

* Authorized representatives should complete a separate individual KYC form.
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: هاتف المنزل

....................................................................................................

Main Shareholders / Partners:

Contact Info./Phone No.معلومات وأرقام االتصال

:.ب.ص

.................................

Financial / Business Information:

Percentage of Ownership نسبة الملكية

البريد

Nationality الجنسية

Full Name االسم الكامل

.* يجب على الممثلين المفوضين تعبئة نموذج إعرف عميلك بشكل مستقل
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Board of Directors

مجلس اإلدارة

Position المنصب

Name االسم

Position المنصب

Full Name االسم الكامل

...........................................................

..........................................................................................................

.5

...........................................................

..........................................................................................................

.1

...........................................................

..........................................................................................................

.6

...........................................................

..........................................................................................................

.2

...........................................................

..........................................................................................................

.7

...........................................................

..........................................................................................................

.3

...........................................................

..........................................................................................................

.8

...........................................................

..........................................................................................................

.4

Please Specify the BRO for the
account if different from Client:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

الرج��اء تحدي��د هوي��ة صاح��ب
الح��ق االقتص��ادي للحس��اب إذا
:كان مختلفًا عن العميل

Bank Information:

:معلومات البنك

Bank Name:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

:اسم البنك

Branch:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

:الفرع

Main Account Number

)الحساب الرئيسي (آيبان

(IBAN)

Investment Policy

السياسة االستثمارية

The following are the investment guidelines (the “Investment Policy”) given by the Investor
to the Investment Manager for managing the Investment Account. The Investment Manager
will use his prudent judgment in implementing this Policy. The Investor acknowledges
and accepts the possibility that due to the changing market conditions some of this
Investment Policy may be breached. The Investment Manager has undertaken to correct
these breaches as per the ‘Rebalancing Procedures’ described hereunder. The losses as well
as gains that may arise shall be for the account of the Investor. The Investor acknowledges
and accepts the risk of breaches occurring during the implementation process as part of the
overall investment risks.
It is extremely important that the Investor understands the risks of investments. Typically, the
investment risks are directly linked to the targeted returns, meaning the higher the risk of loss
of a particular investment, the higher the potential return on such investment.
The investment policy comprise of the following important parts:

Investment Profile

فيما يلي األسس العامة لالستثمار «سياسة االستثمار» التي حددها العميل لمدير االستثمار بخصوص
إدارة الحساب االستثماري وسوف يستخدم مدير االستثمار اجتهاده بحكمة في تطبيق هذه السياسة
 ويقر العميل ويقبل باحتمال الخروج عن بعض هذه الساسية االستثمارية بسبب تغير أوضاع،االستثمارية
ّ
،تعهد مدير االستثمار بتصحيح أية تجاوزات من هذا القبيل وفقًا إلجراءات إعادة التوازن
 وقد،السوق
 ويقر العميل ويقبل بأن، وسوف تكون أي خسائر أو أرباح ناجمة عن ذلك لصالح العميل،الموضحة الحقًا
.خطر مخالفة هذه السياسة االستثمارية اثناء تطبيقها يعتبر جزء من المخاطر االستثمارية العامة
ً
عادة بصورة مباشرة بالعوائد
وإن من المهم أن يفهم العميل مخاطر االستثمار بشكل تام والتي ترتبط
 وهو ما يعني أنه كلما كان العائد المحتمل لهذا االستثمار مرتفعًا كلما زاد مستوى،المستهدفة
.المخاطرة
:وتشتمل السياسة االستثمارية على األجزاء المهمة التالية

							

معلومات االستثمار

Breakdown of Current Investment Portfolio

Investment Knowledge and
Experience

)القيمة (بالريال
Value (in SAR)

المعرفة والخبرات االستـثمـارية

Limited

ضعيفة

Good
Extensive
Customer’s appetite for Risk

المحفظة االستثمارية الحالية للعميل

Type
Shares
Debt Instruments

أدوات دين

ممتازة

Foreign Exchange

عملة أجنبية

قدرة المستثمر على تحمل المخاطر

Deposits

منخفضة

Trade Finance

Medium

متوسطة

Investment Funds

High

عالية
:األهداف االستثمارية العامة

Protection of Capital

حماية رأس المال

Balanced

Commodities
Contracts for difference
and Options
Real Estate

تحقيق الدخل

Growth

نمو

Customer’s preferred Investments Assets (Check as many as required)

Total

صناديق استثمار
سلع
عقود فروقات وعقود
خيار
عقارات

المجموع

ّ
:)المفضلة لدى العمل (يمكن اختيار أكثر من فئة
األصول االستثمارية

Denominated in Saudi Riyals

أصول بالريال السعودي

Denominated in Foreign Currencies
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ودائع
تمويل تجارة

متوازنة

Income

State the foreign Currencies:

أسهم

جيدة

Low

Investment Objectives

النوع

....................................................................................................................................................................................................................................
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أصول بعمالت أجنية
:إيضاح العمالت األجنبية

Custodian Details:

:بيانات أمين الحفظ

Custodian Name

اسم أمين الحفظ

Address Of Correspondence

عنوان المراسلة

Account Name

اسم الحساب

Account No.

رقم الحساب

Please indicate (

) where the following should be forwarded:

 تحديد أي معلومات صادرة عن العميل بشأن:جهة أخرى
هذه الجهة
Other: Specify all details as instructed by client

:) أين ترغب إرسال اآلتي

أمين الحفظ
Custodian

العميل
Customer

( الرجاء تحديد

Type النوع
Certificates الشهادات
Dividends/other income حصص األرباح أو أي دخل آخر
Sale proceeds حصيلة البيع

Other Constraints

شروط أخرى

Investors’ preferences and other constraints may include, as example
Sharia compliant investments etc. or any other constraints desired by the
. investor

يمكن أن تتضمن رغبات العميل وشروطه األخرى على سبيل المثال؛ استثمارات
: أو أي شروط أخرى يراها العميل،متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

) ……………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (

Client Classification:
Counterparty

طرف نظير

:تصنيف العميل
Execution Only Customer

Definitions:
Customer: In the Authorized Persons Regulations (APR), means a client who is not a
counterparty, whether it is an individual or a juristic person
Execution- Only Customer: A customer for whom the Authorized Person only deals as agent
in accordance with instructions provided by the customer and whom authorized persons does
not advice.
Counterparty: In the APR, means a client who is an authorize person, an institution or a nonSaudi financial services firm; and another than APR, counterparty means a counterparty to a
transaction.

Rebalancing Procedures (For Discretionary Accounts
Only)
From time to time, market conditions may cause the investments
in various asset classes to vary from the established maximum and
minimum allocation. To remain consistent with the asset allocation
guidelines established by the Investment Policy, quarterly, or after
dramatic market events, Investment Manager will review each asset class
in the Investment Account. Action will be taken if the actual weighting
differs from the minimum or maximum weighting by 5% or more

Fees and Commissions

عميل تنفيذ فقط

Customer

عميل
:تعريفات

ً  عمي، يعني في الئحة األشخاص المرخص لهم:عميل
 وقد يكون إما شخصًا طبيعيًا،ال ليس طرفًا نظيرًا
.وإما شخصًا معنويًا
 عميل يقوم الشخص المرخص له، يعني في الئحة األشخاص المرخص لهم:عميل تنفيذ فقط
.بالتعامل فقط كوكيل له وفقًا للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم المشورة له
ً  عمي، يعني في الئحة األشخاص المرخص لهم:طرف نظير
 أو شخص،ال يكون شخصًا مرخصًا له
 فإن الطرف، وفيما عدا تلك الالئحة، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية، أو شركة استثمارية،مستثنى
.النظير يعني الطرف اآلخر في صفقة

)إجراءات إعادة التوازن (خاصة بالحسابات غير المقيدة فقط
قد تتسبب أوضاع السوق من وقت آلخر في تجاوز استثمارات المستثمر المختلفة
 وللحفاظ على تقيّد االستثمارات بأسس التوزيع،لحدود التوزيع الدنيا والعليا المقررة
 سيقوم مدير االستثمار كل ثالثة أشهر أو بعد،التي تنص عليها السياسة االستثمارية
،أحداث كبرى في السوق بمراجعة كل نوع من األصول في الحساب االستثماري
وسيتم اتخاذ اإلجراء المناسب لمعالجة أي اختالف في األوزان الفعلية عن الوزن
. أو أكثر%5 األدنى والوزن األعلى بنسبىة

الرسوم والعموالت

The Management Fee (as defined below) and other commission, which  واللذان، والعموالت األخرى،سيتم احتساب رسوم اإلدارة كما هو معرّ ف أدناه
are based on the determination of the Account market value and
:بناء على ما يلي
ً ،يعتمدان على تحديد القيمة السوقية للحساب وأدائه
performance, shall be charged based on following:

Client Initial ................................................................................................. تأشير العميل
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•
Valuations and Performances
Statements of contents and valuations of the Investment Account and
an assessment of its performance will be sent to the Investor (every three
months or as agree), valuations will be calculated on the following basis:
1.
Cash and cash-equivalent, based on the closing balance in the
Account as of the date of valuation.
2.
Investments quoted on a stock exchange, at the last traded price
at the close of business on the relevant date.
3.
Other investments and assets which in the opinion of the
Investment Manager are not readily realizable shall be valued at
such fair market price as may be determined on each occasion by
the Investment Manager.
4.
Performance will be measured by comparing the performance
of the Investment Account (including cash) during the period
since the previous assessment (or, as the case may be, since
commencement) and such other periods as the Investment
Manager may consider appropriate, with relevant benchmark
over the same period(s).
•

Calculation of NET Asset Value

Investment account value is equal to:
+

Liquid assets / Cash held if any

+

Dividends / Interest Accrued

-

Expenses accrued but not paid (excluding the Management Fee)

=

Net Asset Value (NAV) before Management Fee

-

Management Fee

=

Net Asset Value

• Management Fees
The Investment Manager shall charge a Management Fee of 1.500%

•التقاييم وقياس األداء
 إلى، وتقارير وتقاييم دورية للحساب االستثماري،سوف يتم إرسال تقييم أداء
:العميل كل ثالثة اشهر (أو حسب االتفاق) وسوف تحتسب التقاييم لألسس التالية
بناء على رصيد اإلقفال القائم في
ً ،بالنسبة لألدوات النقدية وشبه النقدية1.1
.الحساب في تاريخ التقييم
بالنسبة لالستثمارت المسعرة في سوق األسهم بناء على آخر سعر للتداول2.2
.وقت اإلغالق في التاريخ المعني
بالنسبة لالستثمارات واألصول األخرى التي يرى مدير االستثمار أنه يتعذر3.3
تصفيتها بشكل فوري فسوف تقيّم بالقيمة السوقية العادلة التي
.يحددها المدير في كل حالة
أما األداء فيتم قياسه من خالل مقارنة أداء حساب االستثمار بما فيه من4.4
 خالل الفترة المنقضية منذ آخر تقييم (أو حسب الحالة منذ،مبالغ نقدية
بدء عمل الحساب االستثماري) والفترات األخرى التي يراها مدير االستثمار
. مع أداء المؤشر ذي العلقة خالل نفس الفترة أو الفترات،مناسبة

•      احتساب صافي قيمة األصول
:قيمة الحساب االستثماري تساوي
. إن وجدت، النقدية/  األصول السائلة+
 الفائدة المستحقة/  األرباح+
 المصاريف المستحقة لكنها غير مدفوعة باستثناء رسم اإلدارة= صافي قيمة األصول قبل خصم رسم اإلدارة
 رسم اإلدارة= صافي قيمة األصول
• رسم اإلدارة
 من صافي األصول%1.5 سوف يتقاضى مدير االستثمار رسم إدارة سنوي بمقدار

per annum on the net asset value before the Management Fee (as .القائمة في الحساب االستثماري قبل خصم رسم اإلدارة كما هو مبين أعاله
calculated above). The Management Fee will be calculated and بناء على صافي قيمة األصول قبل خصم
ً ويحسب رسم اإلدارة ويجمع يوميًا
accrued daily based on the net asset value before the Management
Fee at the end of every day.

.رسم اإلدارة بنهاية كل يوم
يتقاضى مدير االستثمار رسوم اإلدارة المستحقة على الحساب االستثماري في

The Investment Manager shall charge the accrued Management Fees نهاية كل شهر ميالدي أو في اليوم الذي يتم فيه سحب الحساب االستثماري
to the Investment Account in arrears at the end of every calendar

ً جزئيًا أو كليًا أيهما يحدث أو
.ال

month or on the day on which the Investment Account is withdrawn

تستثنى صناديق االستثمار (ومن ضمنها صناديق االستثمار العقاري) من

(partially or completely), whichever occurs earlier.

رسوم اإلدارة السنوية الموضحة في فقرة “رسم اإلدارة” وتطبق عليها

Investment Funds (including Real Estate Funds) are exempted

الرسوم والعموالت المنصوص عليها في نشرة الشروط واألحكام الخاصة

from such Management Fees, and apply on it the fees and

.بكل صندوق استثماري

commissions included in their respective Terms and Conditions.
•

•
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Equity Transactions Commission
All local equity transactions will be subject to the customary and
prevailing brokerage commission rate. As for other transactions, a
different commission would apply depending the on the nature and
type of the transaction (Investment Funds, International equities…
etc.)
Fees & Commissions Amendment
The Investment Manager reserves the right, at its sole discretion
to amend the rate at which the Management Fee or Commissions
are charged from time to time without the prior agreement of the
Investor. The Investment Manager will send a fee amendment notice
to the Investor by mail to the last address on record, or by any
other means agreed upon with the Investor. The Management Fee
changes will not be applied to the Investment Account for at least 30
days after the issue of the fee amendment notice. After which time if
no instructions are received such amended Management Fee will be
applied to the Investment Account.
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•عمولة صفقات األسهم
سوف تخضع جميع تعامالت األسهم المحلية لعمولة الوساطة المعتادة
ّ ، أما التعامالت األخرى فسوف يُتفق عليها مع العميل.باألسعار السائدة
كل
 أسهم، بحسب نوع وطبيعة هذه التعامالت (صناديق استثمار، ٍعلى حدة
) إلى آخره،دولية
•تعديل الرسوم والعموالت
يحتفظ مدير االستثمار بالحق في تعديل النسبة التي يتم على اساسها
احتساب رسم اإلدارة من وقت آلخر حسبما يراه مناسبًا دون الحصول على
 وسوف يرسل مدير االستثمار بالبريد إشعارًا،موافقة مسبقة من العميل
بتعديل الرسوم إلى العميل على آخر عنوان للعميل في سجالت مدير
 ولكن رسوم اإلدارة المعدلة لن تطبّق على الحساب االستثماري،االستثمار
َ
يتلق
 وإذا لم، يومًا على األقل من تاريخ إرسال إشعار التعديل30 إ ّلا بعد مدة
مدير االستثمار خالل هذه المهلة ردًا من العميل بهذا الخصوص فسوف
.المعدل على الحساب االستثماري
يتم تطبيق رسم اإلدارة
ّ

Investor’s Declaration

اقرار العميل

We declare that all information provided in this form is true, and

 وسوف نب ّلغ،نقرّ بأن جميع المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة

we will inform “BlomInvest Saudi Arabia” of any changes to the

:“بلوم لالستثمار السعودية” بأي تغييرات في المعلومات المذكورة

abovementioned information:
Stamp الختم

) 1 ( المفوض رقم

Auth. Signatory ( 1 (
Name :
Date :

...........................................................................................................................

...............................................

......................

......................

Signature :

Auth. Signatory ( 3 (
Name :
Date :
Signature :

) 3 ( المفوض رقم

...........................................................................................................................
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......................

......................

Name :

:التاريخ

Date :

:التوقيع

TERMS OF BUSINESS FOR NON-DISCRETIONARY ASSET MANAGEMENT
1. Definitions
In these Terms of Business the following definitions shall apply:
“Blominvest”means Blominvest Saudi Arabia and each of its subsidiaries and affiliates.
“Client” means the person or entity in whose name the Portfolio Account has been
established.
“Instruction” means on instruction by the Client to Blominvest in relation to the
execution of a Transaction in an Investment given in accordance with Clause 3
hereof.
“Investment(s)” means: (i) equity securities of all types, whether listed on
an exchange or otherwise, including, without limitation, stocks of any kind,
convertible and preferred securities, tracking stocks, depository receipts, interests
in any group of equity securities or index thereof, any interest relating in any
manner to the value of or units in an equity security; (ii) debt securities of all types,
whether listed on an exchange or otherwise, including, without limitation, notes,
bonds, debentures, certificates of deposit, commercial paper, coupons related
to any debt instrument, any interest in any group of debt securities or index
thereof, or any other evidence of indebtedness or interests in or units of any of the
foregoing; (iii) securities of all types whether listed on an exchange or otherwise
having characteristics of both debt and equity securities or granting an interest
or unit in any group or index of debt and equity securities; (iv) commodities of
all types whether listed on an exchange or otherwise or any interest therein,
including, without limitation, forward contracts, futures contracts, options on
forward contracts and similar interests, as well as any interest in any commodities,
including, without limitation, metals, minerals, oil, gas, chemicals, agricultural
products or timber; (v) any currency whatsoever and any interests related thereto,
including, without limitation, interests in any group or index of currencies and
any other contract related to such currencies; (vi) contractual interests of any
kind whatsoever or any participation right or other interest therein, including,
without limitation, guarantees related to any investments described herein, leases,
subscription rights, profit-sharing agreements, trusts, collateral trusts, investment
contracts, voting trust certificates, fractional undivided interests in oil and gas,
units, collective investment schemes, interests in any real, personnel, tangible
or intangible asset or other investment, and other similar contractual rights;
(vii) insurance products of any kind whatsoever, including, without limitation,

Signature :

:التاريخ
:التوقيع

Auth. Signatory ( 2 (

:االسم

:االسم

) 2 ( المفوض رقم

...........................................................................................................................

...............................................

......................

......................

:االسم
:التاريخ
:التوقيع

شروط العمل الخاصة بخدمات إدارة األصول المقيدة
 تعريفات.1
:في شروط العمل هذه سوف تنطبق التعريفات التالية
“بلوم لالستثمار” تعني بلوم لالستثمار السعودية وكل شركة فرعية تابعة لها أو
.شركة زميلة لها
.“العميل” يعني الشخص أو الكيان الذي تم فتح حساب المحفظة باسمه
“التعليمات” تعني تعليمات العميل الموجهة إلى شركة بلوم لالستثمار السعودية
.3 (“بلوم لالستثمار”) بشأن تنفيذ صفقة تتعلق باستثمار وفقًا للبند
 سواء كانت،) أوراق الملكية (األسهم) بكل أنواعها1( “االستثمار (االستثمارات)” ويعني
 األسهم من أي نوع واألوراق، دون حصر، بما فيها،مدرجة في سوق مالية أو خالف ذلك
 وإيصاالت اإليداع والمصالح فيtracking المالية القابلة للتحويل والممتازة وأسهم
 وأي مصلحة تتعلق بأي شكل قيمة أو،أي مجموعة من أوراق الملكية أو مؤشراتها
،) سندات الدين بجميع أنواعها2( ،ورقة ملكية أو وحدات فيها
سواء كانت مدرجة في
ً
 السندات قصيرة األجل والسندات طويلة، دون حصر، بما في ذلك،البورصة أو خالف ذلك
األجل والسندات التجارية وشهادات اإليداع واألوراق التجارية والكوبونات المتعلقة بأي
 أو أي نوع/  وأي مصلحة في أي مجموعة من سندات الدين أو مؤشراتها و،سندات دين
) األوراق المالية3( ،آخر من األوراق المثبتة للدين أو مصالح أو وحدات في أي مما سبق
،من أي نوع كان
 وتجمع بين خصائص كل من،سواء كانت مدرجة في البورصة أم ال
ً
سندات الدين وأوراق الملكية (األسهم) أو تمنح مصلحة أو أي وحدة في أي مجموعة
) السلع بكل األنواع4( .من سندات الدين والملكية أو مؤشرها
سواء كانت مدرجة في
ً
 العقود اآلجلة والخيارات في، دون حصر،البورصة أم ال أو أي مصلحة فيها بما في ذلك
 دون، وأي مصلحة في أي من السلع بما في ذلك،العقود اآلجلة والمصالح المشابهة
 المعادن وأشباه المعادن والنفط والغاز والمواد الكيماوية والمنتجات الزراعية أو،حصر
، دون حصر، بما في ذلك،) أي عمالت مهما كانت وأي مصالح تتعلق بها5( ،األخشاب
) المصالح6( ،المصالح في أية مجموعة عمالت أو أي عقود أخرى تتعلق بتلك العمالت
، دون حصر،التعاقدية من أي نوع أو أي حقوق مشاركة أو مصالح فيها بما في ذلك
 عقود االيجار وحقوق،الضمانات المتعلقة بأي استثمارات مذكورة في هذه الوثيقة
، وحدات األمانة المضمونة،االكتتاب واتفاقيات المشاركة باألرباح وصناديق األمانة
 والمصالح الجزئية الموحدة،وعقود االستثمار وشهادات األمانة المانحة لحق التصويت
 والمصالح في العقارات،في برامج استثمار جماعي في النفط والغاز والوحدات
واألصول الشخصية واألصول الملموسة وغير الملموسة أو غير ذلك من االستثمارات
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insurance contracts, annuities, mixed income and insurance products and any
financial product offered by insurance companies or any interest therein; (viii)
contracts for differences (derivatives) of or relating to any equity, debt, or other
security, currency, commodity, insurance product or other contractual interest, or a
derivative of any group or index comprised of such other investments, in whatever
form, whether listed on an exchange or otherwise, including, without limitation,
any put, call, straddle, option, swap, warrant, forward contract, or any other interest
in or related to such investments or any portion thereof, any right with respect
to any other investment which entitles a person to acquire or dispose of such
investment which entitles a person to acquire or dispose of such investment or
alter an interest therein; (ix) Islamic banking and investment products; and (x) any
interest, instrument or asset commonly known or referred to as an “Investment”.
“Portfolio” means the aggregate of all cash and/or Investments entrusted to the
care of Blominvest by the Client in the course of Blominvest’s performing any of
the services contemplated hereunder, including any cash or Investments resulting
from disposal of Investments.
“Portfolio Account” means the segregated client account(s) to be maintained
by Blominvest pursuant to Clause 6 hereof for the purpose of management and
administration of the Portfolio.
“Transaction” means a transaction effected or to be effected by Blominvest
pursuant to an Instruction.
Blominvest is authorised and regulated by the Capital Markets Authority to conduct
securities business in the Kingdom of Saudi Arabia. Blominvest’s principal place of
business in the Kingdom of Saudi Arabia is at King Fahd Road, Oula Building, 3rd,
Floor, P. O. Box 8151, Riyadh 11482.
These Terms of Business constitute a legally binding document which will govern
the basis on which Blominvest will provide the services specified in Clause 2 below
to the Client. These Terms of Business apply to each Transaction that is entered
into between Blominvest and the Client. These Terms of Business supersede any
prior agreement between Blominvest and the Client. The Client confirms that it
acts as principal and not as agent or otherwise on behalf of someone else in its
dealings with Blominvest. The Client’s investment objectives are as stated in the
Client’s Investment Profile.
These Terms of Business will take effect once an executed copy is provided to the
Client.
The Terms of Business will be subject to the Capital Markets Law, and the rules
made thereunder, including the Authorised Persons Regulations, and other
applicable rules and regulations that may be in force from time to time. If there
is any conflict between these Terms of Business and any applicable laws and
regulations, the latter shall prevail.

،) منتجات التأمين من أي نوع بما في ذلك7( ،والحقوق التعاقدية األخرى المشابهة
 عقود التأمين والمدفوعات السنوية ومنتجات التأمين والدخل المختلط،دون حصر
) عقود الفروقات8( ،وأي منتجات مالية تقدمها شركات التأمين أو أي مصلحة فيها
،(المشتقات) تخص أو تتعلق بأي ورقة ملكية (سهم) أو دين أو غيرها من األوراق المالية
 أو أي مشتقات،أو العمالت أو السلع أو منتجات التأمين أو غيرها من المصالح التعاقدية
 سواء،ألي مجموعة أو مؤشر يتألف من تلك االستثمارات األخرى بأي شكل من األشكال
 خيار يتضمن حق الشراء أو، دون حصر، بما فيها،كانت مدرجة في سوق مالية أم ال
 أي مصالح، عقد آجل،البيع أو حق خيار موحد متوازن أو مبادلة (سواب) أو شهادة حق
 أي حق يتعلق بأي استثمار،أخرى في أي من تلك االستثمارات أو تتعلق بها بأي جزء منها
آخر يمنح الشخص الحق في االستحواذ على ذلك االستثمار أو التصرف فيه أو تعديل
) أي مصلحة سند أو10( و،) المنتجات المصرفية واالستثمارية اإلسالمية9( ،مصلحته فيه
. ”أصل يعرف أو يشار إليه بلفظ “استثمار
 أو االستثمارات التي يعهد بها العميل إلى بلوم/ “المحفظة” تعني مجموع النقدية و
لالستثمار في إطار تقديم بلوم لالستثمار ألي من الخدمات المنصوص عليها في هذه
. بما في ذلك النقدية أو االستثمارات التي تنتج عن التصرف في االستثمارات،الوثيقة
“حساب المحفظة” يعني الحساب (الحسابات) المستقل للعميل والذي ستحفظ به
. من هذه الوثيقة لغرض إدارة المحفظة6 بلوم لالستثمار وفقًا للبند
.بناء على التعليمات
ً  عملية نفذتها بلوم لالستثمار أو ستنفذها/“الصفقة” تعني صفقة
، وتخضع إلشراف الهيئة،إن بلوم لالستثمار شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية
 وعنوان مقرها الرئيسي،لممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة العربية السعودية
 ص، الطابق الثالث، عمارة األولى، طريق الملك فهد:في المملكة العربية السعودية هو
.11482  الرياض،8151 ب
تشكل شروط العمل هذه مستندًا ملزمًا نظامًا يحكم أسس تقديم بلوم لالستثمار
 وتنطبق هذه الشروط على كل صفقة. أدناه إلى العميل2 للخدمات المحددة في البند
 كما أن هذه الشروط تلغي وتحل محل أي.يتم إبرامها بين بلوم لالستثمار والعميل
 ويؤكد العميل أنه يعمل باألصالة عن.اتفاقية سابقة بين بلوم لالستثمار والعميل
ً نفيه وليس وكي
ً ال أو ممث
ال ألي شخص آخر في تعامله مع بلوم لالستثمار وأن أهدافه
.االستثمارية هي تلك المبنية في نموذج معلومات العميل
.سيبدأ سريان مفعول شروط العمل هذه حال تسليم العميل نسخة موقعة منها
تخضع شروط العمل هذه لنظام السوق المالية واللوائح المعدة بموجبه بما فيها
 وللوائح واألنظمة األخرى ذات العالقة النافذة من،الئحة األشخاص المرخص لهم
، وفي حالة وجود تناقض بين شروط العمل هذه وأي قوانين أو أنظمة نافذة.حين آلخر
.ستكون األخيرة هي المرجع األساس الذي يعمل به

2. Non-Discretionary Securities Services
Services. The services to be offered by Blominvest pursuant to this Agreement
(the “Services”), subject always to the Client’s classification and the terms and
conditions hereof, shall be as follows: (a) Administration: to open and administer a
Portfolio Account for the Client; (b) Execution: to effect Transactions in Investments
for the account of the Client, in accordance with the Instructions, either directly or
through one or more clearing banks, brokers, trust companies, member firms of any
securities exchanges or financial institutions chosen by Blominvest; (c) Advising: to
provide advice to the Client on the merits of dealing in particular securities; and
(d) Custody: providing safe custody for Investments and/or arranging safe custody
with third parties.
If the Client is classified as an Execution-Only Customer, Blominvest will only deal
as the Client’s Agent in accordance with the instructions that it receives from the
Client and Blominvest will not provide any advice to the Client.
Non-discretionary nature. Except in specific circumstances expressly provided
elsewhere in these Terms of Business, all Transactions to be executed by Blominvest
on behalf of the Client under these Terms of Business shall be non-discretionary;
that is, the Client shall make all decisions with respect to the acquisition or
disposition of Investments, and shall instruct Blominvest accordingly, and
Blominvest will not effect any Transaction without an Instruction.
Advice and recommendations not mandatory. Blominvest may from time to time
inform the Client of investment opportunities and may distribute investment
research material to the Client. Any such information or materials provided to the
Client will not constitute the provision of advice to the Client. The provision of such
information or materials will not constitute the provision of Services to the Client
under these Terms of Business. The Client should not rely on any such information
or provided to the Client and the Client should seek its own advice and guidance
on any investment opportunities or recommendations made to the Client. Further
information relating to Investment Information and Advice is provided in Clause
10 below. The Client is entirely free to follow or disregard, either in whole or in part,
any information, advice, evaluation or recommendation provided by Blominvest,
either directly or in the form of publications
Execution does not imply approval. Execution by Blominvest of Transactions
pursuant to any Instruction does not imply Blominvest’s approval or endorsement
of such Transactions or such Instruction.

 خدمات األوراق المالية المقيدة.2
 وفقًا لتصنيف العميل وشروط، تشمل الخدمات التي تقدمها بلوم لالستثمار:الخدمات
) (ب، فتح حساب محفظة للعميل وإدارته: (أ) اإلدارة: ما يلي،وأحكام هذه الوثيقة
 إما مباشرة أو، تنفيذ صفقات االستثمارات لحساب العميل حسب التعليمات:التنفيذ
من خالل واحد أو أكثر من بنوك المقاصة أو الوسطاء أو شركات األمانة أو الشركات
: (ج) المشورة،األعضاء في أي سوق مالية أو مؤسسات مالية تختارها بلوم لالستثمار
: و(د) الحفظ،تقديم المشورة للعميل حول مزايا التعامل في أوراق مالية معينة
. أو ترتيب هذه الخدمة مع طرف ثالث/تقديم خدمة الحفظ لالستثمارات و
 فإن بلوم لالستثمار ستتعامل فقط،إذا تم تصنيف العميل كعميل تنفيذ فقط
كوكيل للعميل وفقًا للتعليمات التي تتلقاها منه دون أن تقدم بلوم لالستثمار إلى
.العميل أية مشورة
 باستثناء حاالت محددة منصوص عليها صراحة في أماكن أخرى:الطبيعة المقيدة
 سوف تتم جميع الصفقات المطلوب تنفيذها من قبل بلوم،في شروط العمل هذه
 أي أن،لالستثمار بالنيابة عن العميل بموجب شروط العمل هذه على أساس مقيدة
العميل هو من يتخذ القرارات المتعلقة بشراء االستثمارات والتصرف فيها ويصدر
التعليمات إلى بلوم لالستثمار
 ولن تنفذ بلوم لالستثمار أية،بناء على تلك القرارات
ً
.صفقة دون تعليمات من العميل
 يمكن لبلوم لالستثمار أن تبلغ العميل من حين آلخر:المشورة والتوصيات ليست إلزامية
 لكن هذه المعلومات أو.بفرص استثمارية وأن توزع مواد بحثية استثمارية على العميل
 كما إن.المواد التي تقدمها بلوم لالستثمار إلى العميل ال تشكل تقديم مشورة له
تقديم مثل هذه المعلومات أو المواد ال يشكل تقديم الخدمات إلى العميل بموجب
 وعلى العميل أال يعتمد على أي من تلك المعلومات أو المواد.شروط العمل هذه
 بل عليه أن يحصل على المشورة والتوجيه بطريقته الخاصة حول أي،المقدمة إليه
 مزيد من التفاصيل حول المعلومات االستثمارية.فرص استثمارية أو توصيات تقدم إليه
، وللعميل كامل الحرية في أن يعمل بشكل كلي أو جزئي. أدناه10 متوفرة في البند
 مباشرة أو من خالل،بأية معلومات أو مشورة أو توصية تقدمها له بلوم لالستثمار
. أو أن يتجاهلها،المنشورات
 إن قيام بلوم لالستثمار بتنفيذ الصفقات:التنفيذ ال يعني المصادقة
بناء على أية
ً
.تعليمات ال يعني موافقتها أو مصادقتها على تلك الصفقات أو التعليمات

3. Instructions
General requirement for Instruction. If the Client wishes Blominvest to purchase,
sell or otherwise deal with any Investment, the Client shall issue an Instruction
to Blominvest. Subject to the terms of these Terms of Business, Blominvest shall
purchase, sell or otherwise deal with Investments only in accordance with such
Instructions. Blominvest is not obliged to accept or act on Instructions which
have not been validly given by the Client. Where it declines to accept or act on

 التعليمات.3
 إذا أراد العميل من بلوم لالستثمار شراء استثمار أو بيعه أو:المطلب العام للتعليمات
 ووفقًا. وجب عليه أن يصدر تعليمات بذلك إلى بلوم لالستثمار،التعامل به بأي شكل
 ستقوم بلوم لالستثمار بشراء االستثمارات أو بيعها أو،ألحكام شروط العمل هذه
التعامل بها فقط
 لكن بلوم لالستثمار ليست ملزمة قبول.بناء على تلك التعليمات
ً
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an Instruction Blominvest will promptly inform the Client. Blominvest shall not be
required to provide any explanation of its decision to the Client.
Instruction confers authorization. By giving an Instruction, the Client
unconditionally and irrevocably appoints Blominvest as its financial attorney, with
full power of delegation and substitution, to deal with any brokers, custodian,
counterparties or others, to execute and deliver any documents, and to take any
other action which may be deemed necessary or appropriate by Blominvest, in
order to give effect to Transactions undertaken pursuant to such Instruction.
Medium of Instruction. Instructions are required to be sent by the Client to
Blominvest in writing, either by mail, by courier or hand delivery or by fax or
electronic media, or orally in person or by telephone. Written Instructions shall
be signed or electronically authenticated and addressed and shown for notice to
Blominvest in Clause 17 (Communications) below and shall be effective only upon
receipt by Blominvest.
Authorized persons. The Client shall notify Blominvest in writing from time to time
of the identity of the persons authorized to give written and/or oral Instructions
on the Client’s behalf. If the Client comprises more than one individual person,
each of such persons shall be entitled to give Instructions individually unless they
jointly agree otherwise. Likewise, they may jointly designate one or more other
persons to give written and/of oral Instructions on their behalf.
Oral Instructions will be taped. Blominvest will record all telephone
communications in relation to securities business with the Client, and the Client
expressly agrees that such recordings may be used in any dispute resolution
proceedings, as proof of the contents of such Instructions.
Cancellation of Instructions. Instructions may be cancelled or amended in the
same manner as they may be given. Cancellation and amendment of Instructions
shall be subject to timely receipt by Blominvest and shall be limited to the
unexecuted portion of any prior Instruction.
Liability for Instructions. Blominvest will be entitled to rely on Instructions in
whatever form, which purport to have been given by the Client and which
Blominvest reasonably accepts in good faith to have been given by the Client.
Blominvest will not be obliged to confirm the authenticity of such Instructions
and shall not be liable to the Client in respect of any loss or damage incurred as
a result of the implementing of the Instruction. Without prejudice to the more
general provisions of Clause 13 (Limitation of Blominvest’s Liability), Blominvest
shall not be liable to the Client for any losses or other liabilities arising from:
(a) unauthorized use or forging of the Client’s or an authorized representative’s
signature (including a facsimile signature (provided that in such event that
Blominvest will have undertaken all necessary or reasonable or required measures
to ensure the authenticity of the Client); (b) any error or ambiguity in any
Instruction received by Blominvest; or (c) action by Blominvest on the basis of oral
or fax Instructions believed to be given by any person whom Blominvest believed
to be the Client or an authorized representative (provided that in such event that
Blominvest will have undertaken all necessary or reasonable or required measures
to ensure the authenticity of the Client).
4. Execution and Settlement of Transaction
Best efforts. Blominvest is required to provide its clients with best execution
and to execute client orders as soon as practicable in the circumstances.
Without prejudice to this obligation Blominvest shall use its best efforts
to effect Transactions for the account of the Client in accordance with the
Client’s Instructions but shall not bear any liability for any loss or expense
incurred by the Client resulting from delay in effecting any Transaction,
including any change in market conditions before a particular Transaction
could be effected, unless such delay is attributable to negligence or willful
misconduct on the part of Blominvest.
Blominvest will act in all cases in good faith and in the interests of the Client.
Exchange Rules and Regulations. All Transactions undertaken on behalf
of the Client are subject to the constitution, rules, regulations, bylaws,
interpretations, customs and usages of the exchange or market and its
clearing house, if any, where the Transactions are executed, and may also be
subject to other laws and regulations of the corresponding countries.
Trading days. The Client understands that Instructions may be carried out only
on such days and at such times when Blominvest and the relevant markets are
open for business.
Account authorization. The Client authorizes Blominvest to pay automatically,
from the Portfolio Account, for all Transactions incurred by or for the account
of the Client, including amounts owed by the Client for the purchase
of Investments, account fees, fees for money transfers, and customary
transactional and brokerage fees, as well as any amounts the Client may owe
as a result of margin calls and/or loans.
Foreign exchange Transactions. The Client authorizes Blominvest to conduct
any foreign exchange Transactions (at such rates of exchange as may prevail
from time to time) that Blominvest deems reasonable or necessary to carry
out Instructions or to protect Blominvest’s rights under these Terms of
Business, and the Client agrees to assume all risks associated with foreign
exchange and currency conversion. Unless the Client requests otherwise in
writing, all foreign exchange Transactions will presumptively be executed
using the Client’s U.S. dollar funds whenever available.
The Client will be made aware of all risks, ancillary costs and changes
associated with any such Transaction.
Aggregation of orders. The Client’s orders in relation to investments traded
on the Saudi Stock Exchange will not be aggregated with orders of other
clients or of Blominvest. Blominvest may combine the Client’s orders with the
orders of Blominvest itself or of other persons in the case of orders for other
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 وفي حالة.التعليمات الموجهة إليها من العميل بطريقة خاطئة أو بتنفيذ تلك التعليمات
 تقوم بلوم لالستثمار بإبالغ العميل بذلك على،رفض قبول التعليمات والعمل بموجبها
.الفور دون أي التزام بتوضيح قرارها ذلك إلى العميل
 إن قيام العميل بإعطاء تعليمات إلى بلوم لالستثمار يعني أنه:التعليمات تمنح التفويض
ً يعين بلوم لالستثمار بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض وكي
ال ماليًا له يتمتع بكامل
صالحية التفويض والتمثيل للتعامل مع أي وسيط أو أمين حفظ أو طرف نظير أو غيرهم
وتحرير المستندات وتسليمها واتخاذ أي إجراء تراه بلوم لالستثمار ضروريًا أو مناسبًا لتنفيذ
.الصفقة المعنية وفقًا لتلك التعليمات
 ترسل التعليمات من قبل العميل إلى بلوم لالستثمار خطيًا:طريقة التعليمات وصيغتها
إما بالبريد أو بواسطة شركة بريدية متخصصة أو بتسليمها باليد أو بإرسالها الفاكس أو
 وتوقع التعليمات الخطية.عبر وسيلة إلكترونية أو شفهيًا بصورة شخصية أو عبر الهاتف
 (االتصاالت) أدناه17 أو يصادق على صحتها إلكترونيًا وتوجه إلى بلوم لالستثمار وفقًا للبند
.وتعتبر سارية المفعول فقط عند استالمها من قبل بلوم لالستثمار
 على العميل أن يبلغ بلوم لالستثمار خطيًا بين الحين واآلخر بأسماء:األشخاص المفوضون
 وإذا كان. أو شفهية بالنيابة عن العميل/ األشخاص المفوضين بإعطاء تعليمات خطية و
 يحق لكل واحد من هؤالء األشخاص إعطاء تعليمات،العميل يتكون من أكثر من شخص
 كما يمكنهم تسمية واحد منهم أو أكثر إلعطاء.بمفرده ما لم يتفقوا على خالف ذلك
. أو الشفهية نيابة عنهم/ التعليمات الخطية و
 تقوم بلوم لالستثمار بتسجيل جميع االتصاالت الهاتفية:تسجيل التعليمات الشفهية
المتعلقة بأعمال األوراق المالية التي تتم مع العميل ويوافق العميل صراحة على أن هذه
التسجيالت يمكن أن تستخدم ضمن أي إجراء لتسوية أي نزاع كدليل على محتويات تلك
.التعليمات
 على أن يخضع، يمكن إلغاء التعليمات أو تعديلها بنفس طريقة إعطائها:إلغاء التعليمات
ذلك الستالم تعليمات التعديل أو اإللغاء من قبل بلوم لالستثمار في الوقت المناسب وأن
.يقتصر اإللغاء أو التعديل فقط على الجزء غير المنفذ من التعليمات السابقة
 طالما، لبلوم لالستثمار أن تعتمد على التعليمات بأي صيغة كانت:مسؤولية التعليمات
كانت توحي بأنها معطاة من العميل وتقبلها بلوم لالستثمار بشكل معقول وبحسن نية
 وليس لزامًا على بلوم لالستثمار أن تحقق من صحة مثل تلك التعليمات.على أنها كذلك
.ولن تكون مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة أو ضرر يلحق به نتيجة لتنفيذ التعليمات
 فإن بلوم لالستثمار،) (محدودية المسؤولية13 ومع مراعاة النصوص األكثر عمومية للبند
لن تكون مسؤولة تجاه العميل عن أي خسائر أو مطلوبات تنشأ عن (أ) استعمال غير
)مشروع أو تزوير لتوقيع العميل أو توقيع ممثل مفوض (بما في ذلك توقيع الفاكس
على أن تتخذ بلوم لالستثمار في هكذا حاالت جميع التدابير الالزمة أو المعقولة أو
 (ب) أي خطأ أو غموض في أي تعليمات تستلمها،المطلوبة للتأكد من صحة هوية العميل
بناء على تعليمات شفهية أو عبر
ً  أو (ج) أي إجراء تقوم به بلوم لالستثمار،بلوم لالستثمار
الفاكس يعتقد أنها معطاة من قبل شخص اعتقدت بلوم لالستثمار بأنه العميل أو ممثل
مفوض (على أن تتخذ بلوم لالستثمار في هكذا حاالت جميع التدابير الالزمة أو المعقولة
.)أو المطلوبة للتأكد من صحة هوية العميل
 تنفيذ الصفقة وتسويتها.4
 يتعين على بلوم لالستثمار أن تبذل أفضل جهودها لتنفيذ أوامر:أفضل الجهود
 ومع عدم المساس بهذا.العميل بأسرع وقت ممكن طالما سمحت الظروف بذلك
 ستبذل بلوم لالستثمار أفضل جهودها من أجل تنفيذ الصفقات لحساب،االلتزام
العميل وفقًا لتعليماته لكنها ال تتحمل أية مسؤولية تنتج عن أي تأخير في تنفيذ أية
، بما في ذلك أي تغير في أحوال السوق قبل تمكنها من تنفيذ صفقة معينة،صفقة
طالما لم يكن ذلك التأخير ناجمًا عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من طرف بلوم
. وستعمل بلوم لالستثمار في جميع األحوال بحسن نية لمصلحة العميل.لالستثمار
 تخضع جميع الصفقات التي تتم نيابة عن العميل:أنظمة وقواعد السوق المالية
 وقواعد، إن وجدت، وغرفة المقاصة التابعة لها،لقوانين السوق المالية التي تنفذ فيها
،تلك السوق وغرفة المقاصة وأنظمتها ولوائحها وتفسيراتها وأعرافها واستخداماتها
.وقد تخضع كذلك للقوانين واألنظمة المطبقة في دول أخرى ذات عالقة
 يدرك العميل أن التعليمات يمكن تنفيذها فقط في األيام واألوقات التي:أيام التداول
.تفتح فيها بلوم لالستثمار واألسواق ذات العالقة أبوابها للعمل
 يفوض العميل بلوم لالستثمار بأن تدفع تلقائيًا من حساب:تفويض الحساب
 بما في ذلك،المحفظة قيمة جميع الصفقات التي يجريها العميل أو تتم لحسابه
تلك المبالغ المستحقة على العميل مقابل شراء االستثمارات ورسوم الحساب ورسوم
تحويل األموال ورسوم التنفيذ والوساطة إضافة إلى أية مبالغ في ذمة العميل نتيجة
. أو القروض/لطلبات تغطية الهامش و
 يفوض العميل بلوم لالستثمار بتنفيذ أية صفقات صرف:صفقات الصرف األجنبي
أجنبي (بأسعار الصرف السائدة من حين آلخر) تراها بلوم لالستثمار معقولة أو ضرورية
،لتنفيذ تعليمات العميل أو لحماية حقوق بلوم لالستثمار بموجب شروط العمل هذه
ويوافق العميل على تحمل كافة المخاطر المصاحبة لصفقات الصرف األجنبي
 ويتم تنفيذ جميع صفقات الصرف األجنبي باستعمال أموال العميل.وتحويل العمالت
 ويتم اطالع العميل على جميع. ما لم يطلب العميل خطيًا خالف ذلك،الموجودة
.المخاطر والتكاليف الثانوية التغيرات المصاحبة ألي من هذه الصفقات
 ال يتم تجميع أوامر العميل المتعلقة باالستثمارات المتداولة في:تجميع األوامر
 لكن يمكن لبلوم.السوق المالية مع أوامر عمالء آخرين أو اوامر بلوم لالستثمار
لالستثمار جمع أوامر العميل مع أوامرها نفسها أو أوامر أشخاص آخرين في حالة
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Investments but only where such aggregation will not operate to its clients’
disadvantage. Aggregation may operate to your advantage where this leads
to lower transaction costs or the obtaining of a better price. Aggregation
may delay execution or settlement. All client orders that are aggregated
will receive the average price of execution for all orders that are executed.
The Client agrees to the aggregation of its orders on this basis. Blominvest
maintains a written policy setting out its method of aggregating trades
to client and principal orders. Blominvest shall ensure among its books,
registers, data and documents, a clear segregation among the accounts of
all its Clients and among such accounts and any accounts of Blominvest or
other persons.
Partial execution. If Blominvest is unable to fully execute an Instruction
and only partially executes the Instruction, the Client shall nevertheless
be bound with respect to the part actually executed, unless the relevant
Instruction expressly provides to the contrary. Where the Client’s order is
aggregated and the aggregated order is only partially filled, the Client will
be allocated an entitlement on a pro rata basis.
“Stop-loss” may be ineffective. The Client, in an Instruction, may limit
the price for which an Investment may be purchased or sold. The Client
acknowledges, however, that placing contingent orders, such as a “stoploss” order, will not necessarily limit the Client’s losses to the intended
amounts in the event that market conditions make it impossible to execute
such orders.
Sufficient cash balance. Unless Blominvest expressly agrees otherwise,
Blominvest shall not execute any Instruction unless there is a sufficient cash
balance in the Portfolio Account on the day the Transaction is to be effected,
provided that Blominvest shall promptly inform the Client in the event that
any Instruction cannot be executed for such reason.
Right to require security. Absent express agreement to the contrary,
Blominvest shall not acquire on behalf of the Client any Investment which
is partly paid or in respect of which any liability has arisen or may arise,
unless the Client first deposits in favor of Blominvest such amount of cash as
Blominvest, in its sole discretion, considers adequate to provide for paying
up the Investment in full or for meeting such liability.
Right to refuse Instructions. Blominvest may refuse to execute an Instruction
if it concludes (in its sole discretion) that the Transaction is, or may be
considered to be, not in compliance with any applicable law, rule or
regulation, provided that Blominvest shall promptly inform the Client in the
event that any Instruction is refused for this reason.
The Client agrees that it will act in accordance with all applicable laws and
regulations in its conduct relating to the Services provided under these
Terms of Business and will observe the standard of conduct reasonably
expected of someone in the Client’s position in the market. The Client
agrees in particular that it will not use the Services provided for the purpose
of furthering any conduct amounting to market abuse or insider trading
contrary to the Capital Markets Law or other applicable laws.
Settlement obligation. All Instructions will be given by the Client and
executed by Blominvest with the understanding that an actual purchase or
sale is intended and that it is the Client’s intention and obligation in every
case to deliver property or documents of title to cover any and all sales and
in the case of purchases to receive and pay for property or documents of
title, and that the Client will do so upon Blominvest’s demand. If Blominvest
makes a short sale of any Investment at the Client’s direction or if the
Client fails to deliver to Blominvest any Investment or documents of title
representing any Investment which Blominvest sold pursuant to the Client’s
Instruction, Blominvest is authorized to borrow or acquire any property or
documents of title and the Client agrees to be responsible for the cost or
loss that Blominvest may incur in so doing. No settlement of the Portfolio
Account with the Client may occur without Blominvest first receiving all
Investments or documents of title for which the Portfolio Account is short
and all Investments or documents of title in which the Portfolio Account is
long being paid for in full, and the Investments or documents of title then
delivered. The Client appoints Blominvest to be the authorized agent to
complete all such Transactions and authorizes Blominvest to make advances
and expend such monies as may be required.
Margin Trading. Subject to the requirements of applicable law, Blominvest
may, in its discretion, offer margin trading facilities to the Client, in which
case a separate written agreement will be executed between Blominvest and
the Client. Prior to offering margin trading facilities to the Client Blominvest
will carry out an assessment of the Client’s financial standing and the Client
agrees to provide Blominvest with the information required by Blominvest to
carry out this assessment. Details of the maximum amount of any credit to be
extended to the Client together with details of any charges will be notified to
the Client in the separate margin trading agreement. Blominvest shall have
the right to determine, at its discretion, the margin requirements for the
Portfolio and/or individual Investments therein. Blominvest shall also have the
right in accordance with its general policies regarding margin maintenance,
to require additional collateral or the liquidation of part or all of the Portfolio
Account. Blominvest will, on a best efforts basis, try to inform the Client of its
intention to liquidate, but this shall not be considered a waiver of the right
to liquidate without demand or notice. All amounts advanced and other
balances due shall be charged a commission in accordance with Blominvest’s
established practices, at prevailing commission rates. Notwithstanding
any margin maintenance requirements, Blominvest shall have a lien and
pledge over all cash and Investments in the Portfolio Account as security for
repayment of amounts due in connection with margin facilities.
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 ولكن فقط حيثما كان ذلك التجميع ال يضر،األوامر المتعلقة باالستثمارات أخرى
 ويكون التجميع لمصلحة العميل حينما يؤدي إلى تخفيض.بمصلحة عمالئها
 ويمكن للتجميع أن يؤخر التنفيذ أو.تكلفة الصفقات أو الحصول على سعر أفضل
 يتم تنفيذ جميع أوامر العميل المجمعة، وفي حالة تجميع أوامر العميل.التسوية
 ويوافق العميل على تجميع.على أساس متوسط سعر تنفيذ جميع األوامر المنفذة
 وتحتفظ بلوم لالستثمار بسياسة مكتوبة تبين طريقتها.أوامره على هذا األساس
 ويتعين على بلوم لالستثمار.في تجميع الصفقات وفرزها كأوامر عمالء وأوامر أصيل
أن تفصل بشكل واضح في سجالتها ودفاترها وبياناتها ومستنداتها بين حسابات
.جميع عمالئها وبين أية حسابات تعود لها أو ألشخاص آخرين
 إذا لم تتمكن بلوم لالستثمار من تنفيذ تعليمات العميل كاملة:التنفيذ الجزئي
 ما، فإن العميل يكون ملزمًا بالجزء المنفذ من تلك التعليمات،ونفذت جزءًا منها
 وفي خال كان أمر العميل مجموعًا.لم تكن تلك التعليمات تنص على خالف ذلك
 فسوف تكون حصة العميل على أساس،ضمن أوامر أخرى ونفذ األمر المجمع جزئيًا
. أي حسب نسبة أمره من مجموع األوامر المجمعة المنفذة،تناسبي
 يمكن للعميل أن يعطي تعليمات تحدد:”احتمال عدم فاعلية أمر “وقف الخسارة
 ويقر العميل بأن إعطاء أوامر مشروطة مثل أمر “وقف.سعر شراء االستثمار أو بيعه
 لن يحد بالضرورة من خسائره بالنسبة للمبالغ المقصودة في حال تعذر،”الخسارة
.تنفيذ تلك األوامر بسبب أوضاع السوق
 فإنها لن تنفذ أي، ما لم توافق بلوم لالستثمار صراحة:كفاية الرصيد النقدي
تعليمات إال إذا توفر رصيد كاف في حساب المحفظة في اليوم المحدد لتنفيذ
 على أن تقوم بلوم لالستثمار بإشعار العميل على الفور في حال تعذر تنفيذ،العملية
.أي صفقة لهذا السبب
 فإن بلوم لالستثمار لن، ما لم توجد اتفاقية بخالف ذلك:حق اشتراط الضمان
تشتري نيابة عن العميل أي استثمار مدفوع القيمة جزئيًا أو نجم عنه أو سينجم
 اال إذا أودع العميل لدى بلوم لالستثمار مبلغًا نقديًا تعتبره بلوم،عنه أي التزام مالي
لالستثمار بحسب تقديرها المطلق كافيًا لدفع قيمة االستثمار كاملة والوفاء بذلك
.اإللتزام المالي
 يحق لبلوم لالستثمار أن ترفض أي تعليمات إذا رأت في تقديرها:حق رفض التعليمات
المطلق أن الصفقة ال تتوافق أو قد تعتبر غير متوافقة مع أية قوانين أو أنظمة أو
 وبشرط أن تقوم بلوم لالستثمار بإبالغ العميل على الفور برفضها تلك،لوائح نافذة
 يوافق العميل على أنه سيتعامل مع الخدمات المقدمة.التعليمات لهذا السبب
بموجب شروط العمل هذه طبقًا للقوانين واألنظمة المرعية وأنه سيراعى معايير
 ويوافق.التعامل المتوقعة بشكل معقول من شخص في مثل مكانه في السوق
العميل على وجه الخصوص على أال يستعمل الخدمات المقدمة لغرض دعم أي
سلوك يصل إلى إساءة استعمال السوق أو تعامل الشخص المطلع بشكل يخالف
.نظام السوق المالية أو القوانين المرعية األخرى
 تعطى جميع التعليمات بواسطة العميل وتنفذ بواسطة بلوم:التزام التسوية
لالستثمار بنية الشراء أو البيع الفعلي وأن نية العميل والتزامه في كل حالة هو أن
يسلم الملك المعني أو وثائق الملكية لتغطية جميع عمليات البيع وفي حالة الشراء
أن يتسلم الملك أو مستندات الملكية ويدفع قيمته وأن يفعل ذلك عند طلب بلوم
 وإذا قامت بلوم لالستثمار بصفقة بيع على المكشوف ألي استثمار بناء.لالستثمار
على توجيه من العميل أو إذا فشل العميل في تسليم بلوم لالستثمار أي استثمار أو
،مستندات ملكية تمثل أي استثمار باعته بلوم لالستثمار بناء على توجيه من العميل
فإن بلوم لالستثمار مفوضة باالقتراض أو شراء أي ملك أو مستندات ملكية ويوافق
العميل على تحمل التكاليف أو الخسارة التي قد تتكبدها بلوم لالستثمار في سبيل
ذلك وال يمكن تسوية حساب المحفظة مع العميل قبل أن تستلم بلوم لالستثمار
جميع االستثمارات او مستندات الملكية التي تخص المبلغ المكشوف والتسديد
 أو تسليم المستندات،الكامل لجميع االستثمارات التي تخص المبلغ المغطى
 ويعين العميل بلوم لالستثمار لتكون وكيله المفوض باستكمال جميع.الملكية
.هذه الصفقات ويفوضها بتقديم سلف وصرف األموال الالزمة
 يجوز، مع مراعاة مقتضيات القوانين واألنظمة النافذة:التداول بهامش تغطيه
لبلوم لالستثمار وحسب تقديرها المطلق أن تقدم للعميل تسهيالت للتداول
 يتم إبرام اتفاقية منفصلة بين بلوم لالستثمار، وفي هذه الحالة.بهامش تغطية
 تقوم بلوم لالستثمار بإجراء تقييم، وقبل تقديم مثل هذه التسهيالت.والعميل
للوضع المالي للعميل ويوافق العميل على تزويد بلوم لالستثمار بالمعلومات التي
 ويتم ابالغ العميل بتفاصيل الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن.تطلبها لهذا التقييم
إقراضه له وتفاصيل أية رسوم تتقاضاها بلوم لالستثمار بموجب اتفاقية تداول
 ويحق لبلوم لالستثمار أن تحدد حسب تقديرها المطلق متطلبات.بهامش تغطية
 كذلك يحق. أو لكل االستثمار موجود فيها/ هامش التغطية الخاص بالمحفظة و
لبلوم لالستثمار وفقًا لسياستها العامة أن تشترط ضمانًا إضافيًا أو تصفية جزء من
 وستعمل بلوم لالستثمار على بذل أفضل.حساب المحفظة أو تصفيته بالكامل
 وإن كان ذلك ال يسقط حق،جهودها إلبالغ العميل بنيتها في تصفية المحفظة
بلوم لالستثمار في تصفية المحفظة دون طلب ضمان إضافي ودون إشعار مسبق
 وتخضع جميع المبالغ المقدمة للعميل واألرصدة المستحقة األخرى.للعميل
لعمولة تحدد وفقًا لسياسات بلوم لالستثمار ان تحتجز أو ترهن جميع المبالغ
النقدية واالستثمارات الموجودة في حساب المحفظة من أجل ضمان الوفاء
.بالمبالغ المستحقة من تسهيالت هامش التغطية

Outsourcing. Blominvest reserves the right, in the context and circumstances
authorized by the applicable legislation and regulations, to delegate to one
or more external entities, the task of providing certain important services
forming part of the Services under these Terms of Business.
Complaints. In the event of a complaint about the Services under these
Terms of Business, the Client should contact Blominvest’s Compliance
Manager at Blominvest’s principal place of business.

 ضمن السياق والظروف المتاحة، تحتفظ بلوم لالستثمار:تكليف الجهات الخارجية
 بحقها في تكليف جهة أو جهات خارجية،بموجب القوانين واألنظمة السائدة
بتقديم خدمات معينة تشكل جزءًا من الخدمات المنصوص عليها في شروط
.العمل هذه
 في حالة وجود أي شكوى لدى العميل حول الخدمات المعنية بشروط:الشكاوى
. ينبغي عليه االتصال بمسؤول اإللتزام بالمقر الرئيسي لبلوم لالستثمار،العمل هذه

5. Action permitted without Instruction
Disposal of rights prior to expiry. Unless and until Blominvest receives an
Instruction to the contrary, Blominvest shall be entitled (but shall not be obliged)
to sell (provided that there shall be a relevant market therefore) all subscription
and other rights issued with respect to the Investments held on behalf of the Client
and with respect to which it has not received an Instruction within a reasonable
time prior to the expiration of such rights.

: إجراء مسموح به دون تعليمات مسبقة.5
 يحق بلوم لالستثمار (ولكن ليس لزامًا:التصرف في الحقوق قبل موعد انتهائها
عليها) أن تبيع (بشرط وجود سوق مناسبة) جميع حقوق االكتتاب وغيرها من الحقوق
الصادرة بخصوص االستثمارات المحفوظة نيابة عن العميل والتي لم تستلم تعليمات
 وذلك ما لم تستلم ولحين،بشأنها خالل فترة معقولة قبل موعد إنتهاء تلك الحقوق
.استالم تعليمات بخالف ذلك

6. Operation of the Portfolio Account
Accounting for cash and investments. All cash and Investments in the Portfolio
shall be credited by Blominvest to one or more Portfolio Account, which shall
be created, and in the case of accounts holding Investments administered
by third parties selected by Blominvest, on behalf of and for the benefit of
the Client. Blominvest shall have full power and authority to operate the
Portfolio Account in the performance of these Terms of Business.
Blominvest will treat money held by it on behalf of the Client in accordance
with the CMA’s Client Money Rules set out in Part 7 of the Authorised
Persons Regulations. The Client’s money will be segregated and held in a
client account separately from the assets of Blominvest, except to the extent
otherwise provided in these Terms of Business. Client money will be held in a
client account with a local bank. Client money may be held with an overseas
bank but only if this is necessary for the settlement of a Transaction in
securities outside the Kingdom of Saudi Arabia or for the receipt of dividends
or other income received outside the Kingdom of Saudi Arabia. Blominvest
may pass the Client’s money to exchanges, clearing houses, intermediate
brokers or settlement agents within and outside the Kingdom of Saudi
Arabia. The Client’s money may cease to be treated as client money in such
circumstances and the Client consents to this. The legal and regulatory regime
applicable to banks and others holding client money outside the Kingdom
of Saudi Arabia may be different to that which applies in the Kingdom of
Saudi Arabia. Money will not constitute client money for these purposes
to the extent that it is immediately due and payable to Blominvest for its
own account. Blominvest will cease to treat as client money such amounts
as it holds on the Client’s behalf that are equivalent to any amounts that the
Client owes to Blominvest that are due and payable. The Client agrees that
Blominvest may use money to satisfy the Client’s obligations to Blominvest.
Contingent Liabilities. In relation to Transactions undertaken for the Client
where Blominvest has a contingent liability to make margin payments,
Blominvest will require the Client to provide margin payments to it.
Blominvest may request the Client to make such margin payments by
written, electronic or oral communication. The Client must provide the
margin payment in cash unless Blominvest agrees otherwise. The Client must
make the margin payment within the time period specified by Blominvest.
The failure by the Client to provide a margin payment in accordance with
the time period specified in a request made by Blominvest may lead to
Blominvest closing out the relevant position and Blominvest may in any
event close out the position within two (2) days of the Client’s failure to
provide the requested margin payment.
Confirmation of Transactions. Blominvest shall send fax confirmation,
electronic confirmation or written confirmation by courier of all Investment
Transactions to the Client within three (3) days of execution. Blominvest
shall be entitled to assume that a trade confirmation is correct and approved
by the Client if the Client makes no written objection within 24 hours of
dispatch.
Notification of cash receipts. Blominvest shall confirm in writing in a timely
manner any money transfers into the Portfolio Account.
Authorized deductions or withholding. Blominvest shall be authorized to
deduct or withhold from the Portfolio Account any sum on account of any
tax (a) which in Blominvest’s view is required to be so deducted or withheld
or (b) for which Blominvest is in its view liable or accountable by the law or
practice of any relevant revenue authority of any jurisdiction.
Periodic reporting. Blominvest shall prepare in accordance with its normal
practice and submit to the Client every [three] month[s] a valuation report
detailing the securities and securities-related cash balances contained in
the Client’s Portfolio Account, the particulars of each and any Transactions
and changes in the Client’s Portfolio Account for the relevant period, details
of and securities or total amounts of monies transferred into or out of the
Portfolio Account. Specifically, each valuation report shall contain, among
other things, listings of all the Investments held in the Portfolio Account as at
the end of the relevant period and shall show the cost and current fair market
value of each of the Investments. The Client agrees to carefully examine each
such report sent by Blominvest and to provide Blominvest prompt notice of
any errors in such report, Blominvest shall be entitled to assume that a report
is correct and approved by the Client if the Client does not make a written
objection within fifteen (15) days of dispatch.
Cash withdrawals. The Client shall be entitled to make cash withdrawals from
the Portfolio Account at any time provided that: (a) Blominvest receives a

 تشغيل حساب المحفظة.6
 تلتزم بلوم لالستثمار بقيد:اإلجراءات المحاسبية المتعلقة بالنقدية واالستثمارات
جميع األموال النقدية واالستثمارات الموجودة في المحفظة في حساب أو حسابات
 وفي حالة الحسابات التي تحتوي على استثمارات.محفظة يتم إنشاؤها لهذا الغرض
 يكون،تديرها جهات خارجية تختارها بلوم لالستثمار نيابة عن العميل ولمصلحته
لبلوم لالستثمار كامل الصالحية والسلطة لتشغيل حساب المحفظة في إطار تطبيق
.شروط العمل هذه
ستعامل بلوم لالستثمار األموال التي تحتفظ بها باسم العمالء وفقًا لقواعد أموال
 من الئحة األشخاص7 العمالء الصادرة عن هيئة السوق المالية والموضحة في الباب
 وستم فصل أموال العميل واالحتفاظ بها في حساب للعميل منفصل.المرخص لهم
 باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في شروط العمل،عن أصول بلوم لالستثمار
 ويمكن حفظها لدى بنك أجنبي ولكن. وتحفظ أموال العميل لدى بنك محلي.هذه
فقط إذا كان ضروريًا بغرض تسوية صفقة في استثمار خارج المملكة أو الستالم أرباح
 ويمكن لبلوم لالستثمار تحويل.أو دخل آخر من خارج المملكة العربية السعودية
أموال العميل إلى أسواق مالية (بورصات) أو غرف مقاصة أو وسطاء أو وكالء تسوية
 ويمكن وقف معاملة أموال العميل.داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها
 وربما تكون البيئة.على أنها كذلك في مثل هذه الظروف ويوافق العميل على ذلك
النظامية والقانونية المطبقة على البنوك وغيرها خارج المملكة العربية السعودية
.مختلفة عما في المملكة العربية السعودية
وال تشكل األموال أموال عميل هذه األغراض إذا كانت مستحقة وواجبة الدفع مباشرة
 كما توقف بلوم لالستثمار معاملة أي مبالغ تحتفظ باسم.لحساب بلوم لالستثمار
العميل كأموال عميل بما يعادل المبالغ التي في ذمة العميل والمستحقة وواجبة
 ويوافق العميل على أن تستخدم بلوم لالستثمار أمواله لسداد.الدفع لبلوم لالستثمار
.التزاماته تجاهها
 فيما يتعلق بالصفقات التي يتم طلبها لصالح العميل وتتضمن:اإللتزامات المشروطة
 سوف تطلب بلوم،التزامًا على بلوم لالستثمار بتقديم دفعات هامش تغطية
 ويمكن لبلوم لالستثمار أن تطلب من.لالستثمار من العميل توفير تلك الدفعات لها
 وعلى العميل أن يقدم،العميل إجراء ذلك بخطاب خطي أو اتصال الكتروني أو شفهي
 وأن يقدم تلك،الدفعات المطلوبة نقدًا ما لم توافق بلوم لالستثمار على خالف ذلك
 وإذا لم يوفر العميل الدفعات المطلوبة.الدفعات في الفترة الزمنية المحددة لذلك
 فإن بلوم لالستثمار قد تلجأ إلى اقفال،في المدة المحددة من قبل بلوم لالستثمار
 ويجوز لبلوم لالستثمار في كل األحوال إقفال المركز خالل يومين من.المركز المعني
.فشل العميل في توفير دفعة الهامش المطلوبة
 ترسل بلوم لالستثمار إلى العميل إشعار تأكيد بخصوص صفقات:تأكيد الصفقة
 او بموجب إشعار خطي ترسله بواسطة شركة،االستثمار إما بالفاكس او الكترونيًا
 ويحق لبلوم لالستثمار.) أيام من التنفيذ3( خدمات بريدية معروفة وذلك خالل ثالثة
افتراض إن إشهار تأكيد الصفقة صحيح ومعتمد من العميل إذا لم يقدم العميل
.ساعة من إرساله24 اعتراضًا خطيًا عليه خالل
ً  تؤكد بلوم لالستثمار أو:إشعار استالم المبالغ النقدية
ال بأول بموجب إشعار خطي
.جميع عمليات تحويل األموال التي تتم في حساب المحفظة
 يجوز لبلوم لالستثمار أن تقتطع أو تخصم من:االقتطاعات أو الخصميات المجازة
حساب المحافظة أي مبلغ من أجل تسديد أية ضريبة (أ) ترى بلوم لالستثمار من
وجهة نظرها أنها مطلوبة أو (ب) تكون بلوم لالستثمار مسؤولة عنها بمقتضى
.النظام أو أية سلطة مختصة في أي بلد
 تعد بلوم لالستثمار كما هو متبع لديها وتسلم للعميل كل (ثالثة:التقارير الدورية
ً أشهر) تقريرًا خطيًا يتضمن تقييمًا مفص
ال لألوراق المالية واألرصدة النقدية ذات
 وتفاصيل كل صفقة،العالقة بها الموجودة في حساب المحفظة الخاص بالعميل
 وتفاصيل،وكل تغيير في حساب المحفظة الخاص بالعميل خالل الفترة المعنية
 وعلى.جميع األوراق المالية والمبالغ التي تم تحويلها من وإلى حساب المحفظة
 على قائمة بجميع، ضمن بيانات أخرى، يجب أن يشتمل كل تقرير،وجه الخصوص
االستثمارات الموجودة في الحساب في نهاية الفترة المعنية إضافة إلى تكاليف
 ويوافق العميل على أن يتفحص بعناية كل.كل استثمار وقيمته السوقية العادلة
 ويحق لبلوم.تقرير ترسله إليه بلوم لالستثمار وأن يشعرها على الفور بأي أخطاء فيه
لالستثمار افتراض أن التقرير صحيحًا إذا لم يقدم العميل اعتراضًا خطيًا عليه خالل
.) يومًا من إرساله15( خمسة عشر
 يحق للعميل سحب مبالغ نقدية من حساب المحفظة في أي:السحوبات النقدية
وقت بشرط أن (أ) تستلم بلوم لالستثمار طلبًا خطيًا من العميل او ممثل مفوض عنه
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written request signed by the Client or an authorized representative at least
three (3) business days prior to the withdrawal date; (b) the total balance
in the Portfolio Account following a withdrawal does not fall short of the
amounts due for settlement or below any applicable margin requirement; and
(c) the cash should be available in the Client’s cash account .

 و(ب) ال ينخفض الرصيد،) أيام عمل على األقل من تاريخ السحب المطلوب3( قبل ثالثة
المتبقي في حساب المحفظة إلى مستوى ال يكفي لتغطية المبالغ مستحقة
لتسوية أية صفقات قائمة أو إلى ما دون هامش التغطية المقرر (ج) يتوفر المبلغ في
.الحساب النقدي للعميل

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

 إذا لم يكن المبلغ،عند استالم بلوم لالستثمار طلبًا من العميل لسحب مبلغ نقدي
 تبدأ بلوم لالستثمار ببيع كمية كافية من االستثمارات من حساب،متوفرًا نقدًا
. ويختار العميل االستثمارات التي يريد بيعها بعد التشاور مع بلوم لالستثمار.المحفظة
وال تلتزم بلوم لالستثمار بإشعار العميل بخصوص السحب حال استالم األموال
 وترسل أية متحصالت ناجمة عن بيع تلك االستثمارات في.المحصلة نتيجة لذلك البيع
أقرب فرصة ممكنة إلى العميل ويوافق العميل على أن السحب النقدي قد يتطلب
بيع استثمار أو استثمارات أخرى بخسارة وقد يتعذر تنفيذ عملية البيع بالنسبة الستثمار
.يصعب تسييله في حينه

7. Custody
Safe -keeping. Blominvest will hold the Client ’s Investments and
provide safe -keeping of the Client ’s Investments. The Client ’s
Investments that are eligible for the Depositar y Centre in Saudi
Arabia will be held in an account in the Client ’s name with that
Depositar y Centre.
The Client acknowledges and agrees that his Investments may be
pooled with the investments of other customers of Blominvest. The
Client acknowledges and agrees he shall not have any rights to the
redeliver y of the same Investments as originally deposited with any
custodian but will instead be entitled to: (a)Securities of the same
number, class, denomination and issue as those originally deposited;
or (b) Precious metals and commodities of the same type and amount.
The Client agrees that in the event of the custodian’s default, it may
have to par ticipate pro rata in any irreconcilable shor tfall which may
occur.
Blominvest will be the custodian and/or will arrange for a third par ty
custodian to provide ser vices to the Client for the safekeeping of the
Client ’s Investments.
The Client agrees that where the Investment concerned is a security
acquired overseas, title to the investment may be registered
or recorded in the name of an overseas custodian. The Client
acknowledges that there may be different settlement, legal and
regulator y requirements in the relevant jurisdiction to those which
apply in the Kingdom of Saudi Arabia, in par ticular in relation to the
segregation of client assets.
The Client agrees that its Investments may be held by a custodian in
the same group as Blominvest.
Where the Client ’s Investments are to be held with a third par ty,
Blominvest will enter into Terms of Business with that third par ty in
accordance with Ar ticle 89 of the Authorized Persons Regulations.

 الحفظ.7
 سوف تحفظ بلوم لالستثمار استثمارات العميل وتقدم:حفظ األوراق المالية
 وتحفظ استثمارات العميل القابلة للحفظ حسب متطلبات.لها خدمة الحفظ
مركز اإليداع بالمملكة العربية السعودية باسم العميل في مركز اإليداع
 وتحفظ استثمارات العميل المستوفية لشروط الحفظ لدى مركز اإليداع.هذا
.بالمملكة العربية السعودية باسم العميل في مركز اإليداع
ويقر العميل ويوافق على أن استثماراته يمكن تجميعها مع استثمارات عمالء
آخرين لبلوم لالستثمار وأنه ال يمتلك أي حقوق باسترجاع نفس االستثمارات
ً التي أودعت أص
)ال لدى أي أمين حفظ بل سيكون من حقه الحصول على (أ
أوراق مالية بنفس العدد ومن نفس الفئة وبنفس العملة واإلصدار كتلك التي
. أو (ب) معادن ثمينة وسلع من نفس النوع وبنفس القيمة،أودعت
 فربما،يوافق العميل على أنه في حالة وقوع تقصير من جانب أمين الحفظ
يتعين عليه المشاركة على أساس نسبي بأي عجز يقع ويتعذر تحديده
. و معا لجته
 أو ستقوم بترتيب طرف ثالث كأمين/ ستكون بلوم لالستثمار أمين الحفظ و
.حفظ لتقديم خدمات الحفظ للعميل بغرض حفظ استمارات العميل
ويوافق العميل على أنه عندما يكون االستثمار المعني أوراقًا مالية تم
 فإن تلك األوراق يمكن تسجيلها،شراؤها خارج المملكة العربية السعودية
 كما يقر العميل بأنه قد تكون هناك شروط.باسم أمين حفظ خارج المملكة
تسوية ومتطلبات نظامية وقانونية تختلف عنها في المملكة العربية
. وخصوصًا فيما يتعلق بفرز أصول العمالء وفصلها،السعودية
ويوافق العميل كذلك على أن االستثمارات يمكن أن تحفظ لدى أمين حفظ
.في نفس المجموعة التي تحفظ فيها أصول بلوم لالستثمار
 تبرم بلوم،عندما يلزم حفظ استثمارات العميل المالية لدى طرف ثالث
 من الئحة األشخاص89 لالستثمار اتفاقية مع ذلك الطرف وفقًا للمادة
.المرخص لهم

8. Third Party Services
Use of third party services. Blominvest may, on such terms as it sees fit, arrange
for any bank, broker, trust company, member firm of any securities exchange,
or other financial institution, inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia,
to act as correspondent bank, broker or securities dealer and to provide
custodian, safe-keeping or any other services in respect of cash or Investments
in the Portfolio.
Fees for third party services. Blominvest will be charged fees for third party
services which Blominvest will charge to the Client in addition to Blominvest’s
own charges and fees, unless otherwise provided in Blominvest’s standard fee
schedule.
Special commission arrangements. Blominvest is not entitled to enter into
special commission arrangements. A special commission arrangement is an
arrangement where an investment manager receives goods or services in
addition to trade execution services from an intermediary in return for the
commission paid on Transactions directed through that intermediary. However
for the avoidance of doubt, Blominvest may receive a commission from a
product provider in respect of any deals that Blominvest executes concerning
that product provider’s financial products.
Limitation of liability for third party services. Blominvest shall exercise
reasonable professional care and apply the standards required under the
Authorised Persons Regulations in the selection of third parties to render
services in connection with any Investments and Transactions therein. The
Client accepts that any third party firm or individual shall act as an independent
contractor, not as an agent of Blominvest, and Blominvest shall not be liable
or responsible for any act or omission by any such party nor shall Blominvest
be responsible for any losses, damages, liabilities or expenses incurred by the
Client arising from the failure of any such party to perform their functions
correctly, accurately or within the customary or requisite time, or from the
insolvency of any such party.

 خدمات الغير.8
 أن تتفق، يمكن لبلوم لالستثمار وبالشروط التي تراها مناسبة:استعمال خدمات الغير
 أو أية،مع اي بنك أو وسيط أو شركة أمانة أو شركة عضو في أي سوق لألوراق المالية
 للعمل كبنك، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها،مؤسسة مالية أخرى
مراسل أو سمسار أو وسيط أوراق مالية لتقديم خدمة حفظ األوراق المالية أو أي
.خدمات أخرى بالنسبة للمبالغ النقدية أو االستثمارات المتوفرة في المحفظة
 وفي المقابل، ستدفع بلوم لالستثمار رسومًا لقاء خدمات الغير:رسوم خدمات الغير
تقوم بلوم لالستثمار بتحميل هذه الرسوم للعميل إضافة إلى الرسوم التي تتقاضها
 وذلك ما لم ينص جدول الرسوم المعتمد لدى،بلوم لالستثمار نفسها لقاء خدماتها
.بلوم لالستثمار على خالف ذلك
 وهي. يحق لبلوم لالستثمار إجراء ترتيبات عمولة خاصة:ترتيبات العمولة الخاصة
ترتيبات تشمل اتفاقًا يحصل مدير االستثمار بموجبه على سلع أو خدمات إضافية إلى
خدمات تنفيذ الصفقات من أحد الوسطاء مقابل العمولة التي تدفع على الصفقات
 يجوز لبلوم لالستثمار أن تتقاضى، وتفاديًا للشك.التي توجه من خالل ذلك الوسيط
عمولة من أحد مزودي المنتجات بخصوص أي صفقات تنفذها بلوم لالستثمار تتضمن
.المنتجات المالية لذلك المزود
ً  سوف تبذل بلوم لالستثمار مستوى معقو:محدودية المسؤولية عن خدمات الغير
ال
من العناية المهنية وتطبق المعايير المطلوبة بمقتضى الئحة األشخاص المرخص
.لهم في اختيار األطراف الخارجية لتقديم الخدمات المتعلقة باالستثمارات والصفقات
، سيعمل كمتعاقد مستقل، شركة كان أم فردًا،ويوافق العميل على أن أي طرف ثالث
 ولن تكون بلوم لالستثمار مسؤولة عن أي عمل أو،وليس كوكيل لبلوم لالستثمار
إغفال من جانب ذلك الطرف الثالث وال عن أية خسائر أو أضرار أو مطلوبات أو مصاريف
يتكبدها العميل نتيجة لفشل أي طرف ثالث في أداء مهامه بالشكل السليم أو ضمن
. أو بسبب إعسار ذلك الطرف الثالث،الوقت المعتاد أو المطلوب

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

 األتعاب والرسوم.9
 تتقاضى بلوم، لقاء الخدمات التي يتم تقديمها بموجب هذه االتفاقية:األتعاب
 وتحتفظ بلوم.لالستثمار الرسوم المعتمدة والتي يتم ابالغ العميل بها من وقت آلخر
. من هذه االتفاقية16 لالستثمار بحقها في تعديل رسومها المعتمدة وفقًا للبند
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Other Charges. The Client shall be responsible for all expenses, taxes, fees
or other costs or liabilities incurred by Blominvest in connection with the
management of the Portfolio, except as otherwise communicated to the
Client. Such other charges may include without limitation: (a) any judgment,
settlement or other costs and expenses, including legal costs, incurred in
connection with any actual or threatened action or proceedings relating to
the Portfolio, including the enforcement by Blominvest of margin trading
requirements; (b) all taxes which may be due or payable on the Investments
and the income attributable to the Portfolio; (c) registration and other
fees, stamp duty, brokerage and other charges payable in respect of the
acquisition and sale of Investments; and (d) all other costs and expenses
reasonably incurred by Blominvest in connection with the Portfolio,
including without limitation sub-custodian and agency fees.
Payment. The Client shall pay to Blominvest on a monthly basis, and also
on the day upon with the Portfolio Account is closed, an amount equal to
the total of all fees and other charges payable to Blominvest as aforesaid
and not previously debited to the Portfolio Account. Blominvest is hereby
authorized to debit the Portfolio Account monthly with the amount of
all such fees and charges and the Client hereby irrevocably authorizes
Blominvest to require payment by any custodian or sub-custodian
hereunder of all amounts due to Blominvest hereunder. All payments due
from the Client shall be grossed up to take account of any withholding
taxes or other deduction so that Blominvest or any other payee receives
the gross amount due.
Commission. Fees, charges and any other amounts due hereunder from the
Client to Blominvest and unpaid shall bear commission at the rate to be
specified by Blominvest.
Set-off. Blominvest shall have a lien and a right of set-off over any amount
standing to the credit of the Client in the Portfolio Account and over all
Investments or other assets of the Client within the control of Blominvest
(including without limitation cash or Investments in the Portfolio Account),
to the extent of amounts due and payable by the Client to Blominvest
hereunder. Blominvest may therefore at any time and from time to time,
without making a demand for payment or otherwise giving prior notice to
the Client, consolidate all such amounts and/or sell any such Investments
or such other things of value and, in either case, apply the proceeds thereof
to settle any and all amounts which are due and payable by the Client to
Blominvest.

 يتحمل العميل جميع المصاريف والضرائب والرسوم والتكاليف:الرسوم األخرى
 باستثناء ما يتم،والمطلوبات األخرى التي تتكبدها بلوم لالستثمار في إدارة المحفظة
 ويمكن أن تشمل الرسوم األخرى دون حصر (أ) تكاليف.إبالغ العميل به خالف ذلك
أو مصاريف أي حكم أو تسوية وغيرها من التكاليف والمصاريف بما فيها التكاليف
القانونية التي تدفع بخصوص أي دعوى أو إجراء قضائي فعلي أو محتمل بتعلق
) (ب، بما في ذلك قيام بلوم لالستثمار بتنفيذ متطلبات هامش التداول،بالمحفظة
جميع الضرائب المستحقة أو الواجبة الدفع على االستثمارات والدخل المحقق على
 (ج) رسوم التسجيل والطوابع والوساطة وغيرها من الرسوم التي تدفع،المحفظة
 و(د) جميع التكاليف والمصاريف األخرى المعقولة التي،على شراء االستثمارات وبيعها
 رسوم الحفظ من، دون حصر، بما فيها،تتكبدها بلوم لالستثمار بخصوص المحفظة
.الباطن ورسوم الوكالة
 وكذلك في اليوم الذي، يدفع العميل لبلوم لالستثمار على أساس شهري:الدفع
 مبلغًا يعادل جميع الرسوم واألتعاب األخرى الواجبة الدفع لبلوم،يقفل فيه الحساب
 وتعتبر بلوم لالستثمار.لالستثمار كما ذكر انفًا ولم تخصم من حساب المحفظة
مخولة بموجب هذه االتفاقية بأن تخصم شهريًا من حساب المحفظة مبلغ تلك
الرسوم والمصاريف ويفوض بموجبه العميل بلوم لالستثمار تفويضًا ال رجعة فيه بأن
تطلب من أي أمين حفظ أو أمين حفظ من الباطن أن يدفع بموجب هذه االتفاقية
 وتحسب جميع.جميع المبالغ المستحقة إلى بلوم لالستثمار بموجب هذه االتفاقية
المبالغ المستحقة على العميل دون اعتبار أي اقتطاعات ضريبية أو خالفها بحيث
.تستلم بلوم لالستثمار أو أي مستفيد آخر كامل المبلغ المستحق له
 تخضع جميع الرسوم واألتعاب والمبالغ األخرى التي تستحق الدفع بموجب:العمولة
 لعمولة تحدد،هذه االتفاقية من العميل إلى بلوم لالستثمار وال تسدد في موعدها
.نسبتها بلوم لالستثمار
 تتمتع بلوم لالستثمار بحق االحتجاز واالستخدام والمقاصة بالنسبة ألي:المقاصة
مبلغ يعود للعميل في حساب المحفظة وبالنسبة لجميع االستثمارات أو األصول
 المبالغ النقدية، دون حصر،األخرى الواقعة تحت سيطرة بلوم لالستثمار (بما فيها
واالستثمارات الموجودة في حساب المحفظة) وذلك بالقدر المستحق والواجبة
.الدفع من قبل العميل لبلوم لالستثمار بموجب هذه االتفاقية
 يحق لبلوم،وبناء عليه
ً
، ودون أن تطالب العميل أو تشعره بذلك مسبقًا،لالستثمار في أي وقت ومن حين آلخر
 أو أن تبيع أيًا من تلك االستثمارات أو أية مقتنيات أخرى/ أن توحد جميع تلك المبالغ و
 حصيلة تلك العملية في تسوية أية، في أي من الحالتين، وأن تستخدم،ذات قيمة
.مبالغ مستحقة على العميل وواجبة الدفع إلى بلوم لالستثمار

10. Investment Information and Advice
Investment information, research, advice and recommendations. Blominvest
may from time to time make available to its clients generally, and/or the Client in
particular, investment-related information, research, advice and recommendations,
but Blominvest shall be under no obligation to do so.
Disclaimer of liability. All information, research, advice, or recommendations
provided by Blominvest to clients generally or to the Client in particular are
prepared from and based upon sources which Blominvest believes to be reliable,
but the accuracy of such sources and the accuracy of Blominvest’s inferences and
conclusions drawn there from cannot be guaranteed. Any statements made by
Blominvest reflect only Blominvest’s information and judgment at the date given
and Blominvest undertakes no obligation to update earlier information or advice,
moreover, information or advice provided to the Client might not take account
of research which is being carried out for Blominvest or Blominvest’s affiliated
companies, market makers or otherwise with a view to assisting its or their own
trading activities, and might not be provided either before or at the same time
as it is made available within Blominvest or to other parties. All general advice
might not take account of the particular goals and circumstances of the Client.
Accordingly, Blominvest accepts no responsibility or liability whatsoever under this
Agreement for any information, advice, recommendations or research provided to
the Client. The Client should therefore conduct its own investigation and analysis
of any such information before taking any investment decision in reliance thereon.
Blominvest’s research and advice are proprietary information. Publications and
reports containing investment information, research advice and recommendations
are issued by Blominvest for private distribution to its clients and may not be
reproduced, distributed or published by the Client for any purpose, except with
Blominvest’s written permission.

 المعلومات واالستشارات االستثمارية.10
 يمكن أن تقدم بلوم:المعلومات والبحوث واالستشارات والتوصيات االستثمارية
 معلومات، أو للعميل بشكل خاص/ و،لالستثمار من وقت آلخر لعمالئها بوجه عام
. لكن بلوم لالستثمار ليست ملزمة بذلك،وبحوث واستشارات وتوصيات استثمارية
 إن جميع المعلومات والبحوث واالستشارات والتوصيات التي تقدمها:إخالء المسؤولية
 يتم إعدادها من، أو العميل بشكل خاص/  و،بلوم لالستثمار إلى العمالء بوجه عام
 لكن ال يمكن تأكيد،مصادر واستنادًا إلى مصادر تعتقد بلوم لالستثمار أنها موثوقة
 وأي بيانات تصدر عن.دقة تلك المصادر واالستنتاجات التي تتوصل إليها بلوم لالستثمار
بلوم لالستثمار تعكس فقط معلومات بلوم لالستثمار وتقديرها في تاريخ صدورها وال
تأخذ بلوم لالستثمار على نفسها أي التزام بتحديث أية معلومات أو استشارات قدمتها
 فإن أية معلومات أو استشارات تقدم إلى العميل، وإضافة إلى ذلك.في وقت سابق
قد ال تأخذ في الحسبان األبحاث التي تجريها بلوم لالستثمار أو أي من شركاتها التابعة
أو صانعي السوق أو غيرهم بهدف مساعدتها في أعمال التداول الخاصة بها ويمكن
 كما.أن ال تقدم قبل توفرها لدى بلوم لالستثمار أو ألطراف أخرى وال في نفس الوقت
أن جميع االستشارات العامة يمكن أن ال تأخذ في الحسبان األهداف والظروف الخاصة
.بالعمل
 بموجب، أيًا كانت، فإن بلوم لالستثمار ال تتحمل أي أدنى مسؤولية،وبناء عليه
ً
.هذه االتفاقية عن أية معلومات أو استشارات أو توصيات أو أبحاث تقدمها للعميل
 فإن على العميل أن يجري بنفسه التحريات والتحليالت الالزمة لمثل تلك،وبالتالي
.المعلومات قبل أن يتخذ أي قرار استثماري استنادًا إليها
 تصدر المنشورات والتقارير التي:أبحاث واستشارات بلوم لالستثمار معلومات خاصة
تحتوي على معلومات وأبحاث وتوصيات عن بلوم لالستثمار على نطاق خاص على
عمالئها وال يجوز إعادة نسخها أو توزيعها أو نشرها من قبل العميل ألي غرض إال بإذن
.خطي من بلوم لالستثمار

11. Confidentiality
Confidentiality. Details of the Portfolio and Transactions undertaken for the
account of the Client in relation thereto shall be treated as confidential, except
to the extent that information is disclosed (a) pursuant to any applicable law,
regulation or code of conduct, or (b) by order of a court of law, or (c) in response
to an inquiry by an exchange or any regulatory or other governmental authority
concerning information reasonably required by them in the course of their official
duties, and subject to assurances that such information will be used only for the
purposes specified and will otherwise be kept confidential, or (d) to perform a
particular service for the Client including but not limited to, executing, settling
and arranging custody services.
Disclosure of relationship. Blominvest may disclose details of the Client’s
relationship with Blominvest to third parties with whom Blominvest deals in the
performance of the agreed investment services on behalf of the Client, for their
confidential and internal use and/or as a requirement of processing Transactions
on behalf of the Client. The Client understands that such information may then
become subject to disclosure under the laws of other jurisdictions.

 سرية المعلومات.11
 تعامل تفاصيل المحفظة والصفقات التي تتم لحساب العميل:المعلومات السرية
) إال إذا تم اإلفصاح عن تلك المعلومات (أ،ضمن تلك المحفظة على أساس سري
، أو (ب) بأمر من محكمة مختصة،بمقتضى أي قانون أو نظام أو قواعد سلوك نافذة
أو (ج) استجابة الستفسار من قبل سوق مالية أو أية سلطة تنظيمية أو جهة حكومية
بخصوص معلومات تطلبها في سياق عملها الرسمي مع التأكيد على أن تلك
) أو (د،المعلومات لن تستخدم إال لألغراض المحددة وستعامل خالف ذلك بسرية تامة
للقيام بخدمة معينة للعميل بما في ذلك دون حصر تنفيذ أية خدمات حفظ لصالح
.العميل أو تسويتها أو ترتيبها
 يجوز لبلوم لالستثمار أن تفصح عن تفاصيل عالقة العميل بها:اإلفصاح عن العالقة
إلى أطراف أخرى تتعمل معها بلوم لالستثمار في إطار القيام بالخدمات االستثمارية
المتفق عليها نيابة عن العميل الستخدام تلك التفاصيل ألغراضهم الداخلية وعلى
 ويدرك العميل أن مثل. أو كمطلب لتنفيذ الصفقات نيابة عن العميل/ أساس سري و
.هذه المعلومات يمكن أن تصبح خاضعة لإلفصاح بمقتضى قوانين بلدان أخرى
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12. Material Interests
Client’s acknowledgement. The Client acknowledges and agrees that, in the
course of performing services under this Agreement, Blominvest persons
or entities related to Blominvest (including without limitation branches,
subsidiaries, affiliates and other clients of Blominvest) may have a material
interest in a Transaction or Investment that is or is likely to become the subject
of an Instruction, and that such interests whether material or otherwise will be
disclosed to the Client in writing.
Blominvest’s rights. Without limitation to the foregoing, Blominvest may: (a)
effect Transactions for the account of the Client in which Blominvest or one or
more of its related parties has directly or indirectly a material interest or where
a related party of Blominvest effects the Transaction as principal therein or in
which Blominvest or a related party has a relationship with another party which
may, in either case, involve a conflict with Blominvest’s duty to the Client only
after Blominvest notifies said Client in writing of such interest whether material
or otherwise; (b) buy an Investment from or sell an Investment to the Client, via
the Portfolio, as a principal on its own account or as an agent for a related party
of Blominvest; (c) act as agent for the Client, via the Portfolio, in relation to a
Transaction in which Blominvest or a related party is also acting as an agent for
the counterparty; (d) invest on behalf of the Client in or dispose of units in a unit
trust or other form of collective investment scheme which is either operated or
advised by Blominvest or one of its related parties; (e) invest on behalf of the
Client in securities the issue or offer for sale of which was underwritten, managed
or arranged by Blominvest or a related party during the preceding twelve
months or earlier; (f ) be remunerated for acting as an agent for the counterparty
to the Transaction as well as for acting as agent for the Client; or (g) effect any
Transaction relating to an Investment as to which Blominvest or one of its related
parties has a long or short position in that Investment.

 المصالح الجوهرية.12
 يقر العميل ويوافق على أنه أثناء القيام بالخدمات بموجب شروط:إقرار العميل
 يمكن أن يكون لبلوم لالستثمار أو ألشخاص أو مؤسسات تابعة لها (بما،العمل هذه
)فيها دون حصر الفروع والشركات التابعة والشقيقة وعمالء بلوم لالستثمار اآلخرين
 وأن تلك،مصالح جوهرية في صفقة أو استثمار يحتمل أن القيام به لحساب المحفظة
. سيتم اإلفصاح عنها إلى العميل خطيًا، سواء كانت جوهرية أم ال،المصالح
 يجوز لبلوم لالستثمار (أ) تنفيذ صفقات، دون المساس بما سبق:حقوق بلوم لالستثمار
لحساب العميل يكون لها أو لواحد أو أكثر من األطراف ذات العالقة بها مصلحة
جوهرية مباشرة أو غير مباشرة فيها أو حيثما يقوم طرف ذو عالقة ببلوم لالستثمار
بتنفيذ الصفقة كأصيل أو تلك التي يكون لبلوم لالستثمار أو أطراف ذو عالقة بها عالقة
بطرف آخر تتضمن في أي من الحالتين تعارضًا مع واجب بلوم لالستثمار تجاه العميل
 جوهرية،فقط بعد أن تقوم بلوم لالستثمار بإشعار ذلك العميل خطيًا بتلك المصلحة
 (ب) أن تشتري استثمارًا من العميل أو تبيعه استثمارًا من خالل،كانت أن غير جوهرية
 (ج) العمل،المحفظة سواء كأصيل ولحسابها الخاص أو كوكيل لطرف ذي عالقة بها
كوكيل للعميل من خالل المحفظة بخصوص صفقة تكون فيها بلوم لالستثمار
ً أو طرف ذو عالقة أيضًا وكي
ال للطرف النظير فيها (د) أن تستثمر أو تتصرف نيابة عن
العميل في وحدات في شركة أمانة أو أنواع أخرى من برامج االستثمار المشترك التي
) (هـ،تشغلها أو تقدم لها االستشارات بلوم لالستثمار أو أحد األطراف ذات العالقة بها
أن تستثمر نيابة عن العميل في أوراق مالية تتعهد بلوم لالستثمار أو أحد األطراف ذات
العالقة بتغطية إصدارها أو بطرحها أو إدارتها أو ترتيبها خالل فترة األثنى عشر شهرًا
 أو (و) أن تحصل على أتعاب لقاء العمل كوكيل للطرف النظير في،الفائتة أو قبل ذلك
 أو (ز) تنفيذ أية صفقة تتعلق باستثمار يكون فيه،صفقة ولقاء العمل كوكيل للعميل
Long or( بلوم لالستثمار أو أحد األطراف ذات العالقة بها مركز مغطى أو مكشوف
.)short position

13. Limitation of Blominvest’s Liability
Liability for gross negligence or willful default only. Neither Blominvest nor
any affiliate of Blominvest, nor any of Blominvest’s or its affiliates’ respective
directors, officers, employees or agents shall be liable to the Client for any loss,
damages, costs, expenses or other liabilities (including taxation) suffered by
the Client, unless such outcome is directly caused by such persons’ negligent
action or omission.
No liability for consequential damages. Under no circumstances shall
Blominvest or any affiliate of Blominvest, or any of Blominvest’s or its affiliates’
respective directors, officers, employees or agents, be liable to the Client for
indirect or consequential losses, including any failure to realize any profit,
advantage or opportunity. In case of non-execution or belated execution
of an Instruction, damages shall be limited to interest on the amount in
question from the date of the Instruction. Transactions will be presumed to
have been executed in a timely manner and in substantial accordance with all
Instructions unless objection is made by the Client in response to the relevant
monthly report.
Express disclaimers. Without prejudice to the forgoing provisions of this
agreement, and for the avoidance of doubt, the Client expressly acknowledges
and agrees that: (a) Blominvest makes no representation or warranty as
to the performance or profitability of any Investments in the Portfolio
and Blominvest shall have no liability or responsibility for any decline in
the value of an Investment or the Portfolio; (b) Blominvest shall not be in
breach of its obligations under this Agreement and shall not be liable to the
Client for any loss caused directly or indirectly by Force Majeure, including,
without limitation, acts of God, acts of government, war (whether declared
or undeclared), civil commotion, insurrection, embargo, exchange or market
rulings, suspension or trading, inability to communicate with market makers
for whatever reason, breakdown of the computer systems of third parties or
other machine failure, labor disputes, impediments to the supply of goods or
equipment, or any other cause or conditions beyond the control of Blominvest;
(c) Blominvest shall not be responsible for the solvency or the due and proper
performance of the obligations of any third party bank, clearing organization,
broker, intermediary, custodian, trustee, contractor or other service provider
appointed or employed by Blominvest in good faith hereunder, as provided
in Clause 8 (Third Party Services) above, but Blominvest shall, at its discretion,
make available to the Client such rights as Blominvest may have against any
such persons in relation to the Portfolio; (d) Blominvest shall be entitled to rely,
in the performance of its obligations hereunder, on the opinion and statements
of third party professional advisors which it will select with reasonable
care and instruct in good faith and shall not be liable to the Client for any
adverse effect of having relied thereon; (e) Blominvest is not responsible for
advising the Client in respect of the tax position or affairs of the Client, or for
investigating the application of any taxation law, regulation, treaty or practice
to the Client or the Portfolio. The Client must take such professional advice as
it may consider fit.
The above limitations on Blominvest’s liability apply in so far as they are not
inconsistent with Blominvest’s obligations under the Capital Markets Law or
Implementing Regulations.

 محدودية مسؤولية بلوم لالستثمار.13
 ال تتحمل بلوم لالستثمار أو:المسؤولية عن اإلهمال الفادح أو التقصير المتعمد فقط
أي من تابعيها وال أي عضو من أعضاء مجلس إدارة بلوم لالستثمار أو أي من تابعيه أو أي
من مسؤوليهما أو موظفيهما أو وكالئهما أية مسؤولية تجاه العميل عن أية خسارة
أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات مالية أخرى (بما فيها الضرائب) يتكبدها
 إال إذا كانت ناجمة بصورة مباشرة عن إهمال أو تقصير متعمد من طرف،العميل
.المتسبب من هؤالء األشخاص
 ال تتحمل بلوم لالستثمار أو:استبعاد المسؤولية عن الخسائر التبعية غير المباشرة
أي من تابعيها أو أي من مسؤوليهما أو موظيفهما أو وكالئهما أية مسؤولية تجاه
 بما في ذلك تحقيق ربح أو ميزة أو فرصة،العميل عن أية خسائر تبعية غير مباشرة
 فإن األضرار، وفي حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ المتأخر ألية تعليمات.استثمارية
 ويتم افتراض أن الصفقات.ستنحصر في مقدار المبلغ المعني منذ تاريخ التعليمات
 ما لم يقدم العميل،قد نفذت في الوقت المناسب وفي المجمل طبقًا للتعليمات
.اعتراضًا ردًا على التقرير الشهري المعني
، مع عدم المساس بالنصوص السابقة من هذه االتفاقية:إخالء المسؤولية صراحة
 فإن العميل يقر صراحة ويوافق على (أ) أن بلوم لالستثمار ال تقدم أي،وتفاديًا للشك
بيان أو ضمان بالنسبة ألداء أي استثمارات في المحفظة أو لربحيتها وال تتحمل بلوم
) (ب،لالستثمار أدنى مسؤولية عن أي انخفاض في قيمة أي استثمار أو في المحفظة
أن بلوم لالستثمار ال تعتبر مخالفة اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وال مسؤولة تجاه
العميل بالنسبة ألي خسارة تنجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي من أحداث
 الحرب (سواء، اإلجراءات الحكومية، القضاء والقدر، دون حصر، بما فيها،القوى القاهرة
، قوانين السوق المالية، الحظر االقتصادي، التمرد،أعلنت أم لم تعلن) العصيان المدني
 تعطل، عدم القدرة على االتصال مع صانعي السوق ألي سبب كان،تعليق التداول
 معوقات توريد، النزاعات العمالية،أجهزة الحاسب اآللي أو أية أجهزة أخرى لدى الغير
 (ج) أن، أو أي سبب أو ظرف آخر خارج نطاق سيطرة بلوم لالستثمار،السلع أو المعدات
بلوم لالستثمار ال تتحمل أية مسؤولية عن مالءة أي بنك أو مؤسسة مقاصة أو وسيط
أو سمسار أو أمين حفظ أو ناظر أو مقاول أو أية جهة أخرى مزودة للخدمات تعينها أو
 (خدمات7 تستعين بها بلوم لالستثمار بحسن نية كما هو منصوص عليه في البند
 لكن،الغير) أعاله وال عن األداء المطلوب أو المناسب من قبل أي من هؤالء اللتزاماته
بلوم لالستثمار ستتيح للعميل بناء على تقديرها المطلق تلك الحقوق التي تتمتع
 () أنه يحق لبلوم لالستثمار،بها ضد أي من هؤالء األشخاص فيما يتعلق بالمحفظة
أن تعتمد على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية على ما تحصل عليه من
 ولن تتحمل،آراء وبيانات من مستشارين خارجيين تختارهم بعناية كبيرة وبحسن نية
 (هـ) أن بلوم لالستثمار،أدنى مسؤولية تجاه العميل عن أي نتائج سلبية تنجم عن ذلك
،ليست مسؤولة عن تقديم المشورة للعميل بخصوص وضعه الضريبي أو شؤونه
أو بخصوص التحقق من تطبيق أي قانون أو الئحة أو معاهدة أو إجراء ضريبي على
 بل يتعين على العميل أن يحصل على مثل تلك االستشارة المهنية،محفظة العميل
.بالشكل الذي يراه مناسبًا
تنطبق حدود المسؤولية الواردة أعاله على مسؤولية بلوم لالستثمار طالما كانت ال
.تتعارض مع التزاماتها بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية

14. Indemnification
Client’s obligation to indemnify. The Client shall indemnify Blominvest on
demand (whether before or after termination of this Agreement) against any
liability, loss, charge, demand, proceedings, cost or expense, including legal fees,
that Blominvest may suffer, pay or incur as a result of or in connection with the
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 التعويض.14
 يتعهد العميل بتعويض بلوم لالستثمار عند الطلب (سواء:التزام العميل بالتعويض
قبل إنهاء هذه االتفاقية أو بعده) عن أية مطالبة أو خسارة مالية أو رسوم أو مطالب أو
 تتكبدها أو تدفعها، بما فيها أية أتعاب قانونية،إجراءات قضائية أو تكاليف أو مصاريف

performance by Blominvest in good faith of its obligations and services under
this Agreement, including (without limitation) entering into any transaction
with or for the Client, or acting upon any Instructions received from the Client,
in respect of which the Client or any counterparty or bank do not make good
and timely delivery or payment, except if such costs, etc, are attributable to the
gross negligence or willful default or the person claiming indemnification. For
the purpose of indemnification as aforesaid, references to Blominvest include
Blominvest’s affiliated companies and any director, officer, employee or agent of
Blominvest or of an affiliated company.
Notice of claims or demands. Promptly after receipt by Blominvest or notice of the
commencement of any action of proceeding or threatened action or proceeding
in connection with any claim or demand that might give rise to the obligation of
indemnity hereunder, Blominvest shall give written notice thereof to the Client,
provided that the failure to give such notice shall not relieve the Client of the
obligation of indemnity hereunder, except to the extent that the Client is actually
prejudiced by such failure to give notice. Prior to entering into any agreement
or settlement which would result in an obligation of the Client to indemnify
Blominvest as aforesaid, Blominvest shall obtain the written consent of the Client,
which shall not be unreasonably withheld.
15. Termination
Termination at will. This Agreement may be cancelled by the Client or Blominvest
at any time and for any reason, by written notice.
Future effect. Termination of this Agreement shall be without prejudice to the
execution or completion of Transactions already initiated, to the Parties’ obligations
under Clause 11 (Disclosure) above, to the Parties’ rights and obligations accrued
up to the date of termination, and to provisions hereof which are expressed to
survive termination. In particular, notwithstanding such termination, Blominvest
may (as it sees fit) direct the completion, perfection or closing out of any
Transaction initiated before termination. However, except as otherwise provided
in this Clause 15 in connection with settlement of accounts and transfers of assets,
Blominvest shall not after the date of termination initiate any further Transactions
on the Client’s behalf.
Settlement of accounts. Blominvest shall be entitled to receive all fees and other
sums due under this Agreement to the date of termination and to be compensated
for all losses necessarily realized in settling or concluding outstanding obligations,
and all costs and expenses incurred in effecting termination, and Blominvest
is hereby authorized to deduct from the assets in the Portfolio Account such
amounts as it believes necessary to pay all outstanding fees and other charges
and, if necessary, to sell Investments to satisfy any such amount.
Transfer of assets. As soon as practicable after the date of termination Blominvest
shall deliver to the Client or to the order of the Client or to the successors in interest
of the Client, as appropriate, all cash, Investments and documents of title held by
Blominvest, accompanied by an account of all Transactions carried out up to the
date of termination, and the Client assigns Blominvest to be the authorized agent
to complete all such Transactions and authorizes Blominvest to make advances
and expend such monies as may be required, provided that: (a) Blominvest shall
not be obligated to deliver any Investments or documents of title until they are
delivered by the relevant broker, vendor or issuer; (b) Blominvest shall not be
obligated to deliver any Investments and documents of title unless and until all
amounts due and payable to Blominvest have been settled, including without
limitation reimbursement for all costs and expenses incurred by Blominvest in
closing out the Portfolio Account;
and (c) Blominvest shall not be obligated to account to the Client for the sale
proceeds of any Investment until Blominvest has received such proceeds from the
relevant broker or vendor; and (d) it may not be possible to transfer Investments
held in a collective account of in the name of a nominee, except by means of sale
followed by transfer of the proceeds less any transaction costs.
16. Waiver/ Amendment/ Remedies
Waiver. Neither a failure to exercise or a delay by either party in exercising, any
right will operate to waive such party’s obligation(s) thereof nor will any single
or partial exercise of any such right preclude any further exercise thereof nor
the exercise of any other right power or privilege. Any waiver given or consent
granted by any party shall be effective only if given in writing and then only in
relation to the specific right and or purpose for which it was given.
Amendment. Blominvest may amend the terms and conditions of the
Agreement and/or the Fee Schedule and/or any supplementary agreement(s)
made hereunder by sending to the Client a written notice describing the
relevant changes. Such changes will become effective after the expiration of
fifteen (15) days from the date the notice is sent to the Client. No amendment
shall affect any outstanding orders, Instruction(s) or Transactions or any legal
rights or obligations which may already have granted or undertaken.
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بلوم لالستثمار نتيجة لتأديتها بحسن نية اللتزاماتها وخدماتها المنصوص عليها في
 الدخول في تعامالت مع العميل أو لصالح، دون حصر، بما في ذلك،شروط العمل هذه
 والتي ال يلتزم فيها طرف،العميل أو بسبب تنفيذها ألي تعليمات تتلقاها من العميل
 إال إذا كانت تلك التكاليف ناجمة عن إهمال،نظير أو بنك بالدفع في الوقت المناسب
 ولغرض التعويض كما.فادح أو تقصير متعمد من جانب الشخص المطالب بالتعويض
 فإن اإلشارة إلى بلوم لالستثمار تتضمن الشركات التابعة لها وأي عضو مجلس،ذكر
.إدارة أو مسؤول أو موظف فيها أو وكيل لها أو لشركة تابعة لها
 فور استالم بلوم لالستثمار إلشعار بالبدء في أي أجراء:إشعار الدعاوى أو المطالب
قضائي أو بوجود احتمال لبدء مثل هذا اإلجراء بخصوص دعوى أو مطلب يمكن أن
 سوف تقوم بلوم لالستثمار بتزويد،يسفر عن التزام بالتعويض بموجب هذه االتفاقية
 علمًا بأن عدم تقديم هذا اإلشعار ال يعفي العميل من،العميل بإخطار خطي بذلك
 إال إذا تضرر العميل فعليًا جراء عدم تزويده،التزامه بالتعويض بموجب هذه االتفاقية
 وقبل الدخول في اتفاقية أو تسوية يمكن أن تسفر عن التزام من قبل.بهذا اإلشعار
 فإن بلوم لالستثمار ستحصل على موافقة،العميل بتعويض بلوم لالستثمار كما ذكر
 وهي موافقة يجوز للعميل االمتناع عن إعطائها دون،العميل الخطية على ذلك
.أسباب وجيهة
 إنهاء اإلتفاقية.15
 يمكن إلغاء هذه االتفاقية من قبل العميل أو بلوم لالستثمار في:اإلنهاء االختياري
. وذلك بموجب إشعار خطي،أي وقت وألي سبب
 إن إنهاء هذه اإلتفاقية ال يؤثر على أية صفقات تم البدء بها:المفعول المستقبلي
 وال على حقوق الطرفين، (اإلفصاح) أعاله11 وال على التزامات الطرفين بموجب البند
 والشروط المنصوص على،والتزاماتهما المستحقة حتى تاريخ إنهاء هذه اإلتفاقية
 وبالرغم، وعلى وجه الخصوص.بقائها سارية المفعول بعد إنهاء هذه االتفاقية
 يجوز لبلوم لالستثمار (حسبما تراه مناسبًا) أن توجه صفقة،من مثل هذا اإلنهاء
 باستثناء ما هو منصوص عليه، ولكن.استكمال أو إتمام أو إنهاء هذه االتفاقية
 فإنه، بخصوص تسوية الحسابات وتحويل الموجودات15 بخالف ذلك في هذا البند
بلوم لالستثمار لن تباشر أية صفقات أخرى نيابة عن العميل بعد تاريخ إنهاء هذه
.االتفاقية
 يحق لبلوم لالستثمارات تقاضي جميع الرسوم واألتعاب والمبالغ:تسوية الحسابات
األخرى المستحقة بمقتضى هذه االتفاقية حتى تاريخ إنهائها وأن يحصل على
التعويض عن جميع الخسائر التي تلحق به في تسوية االلتزامات القائمة والوفاء
 ويحق لبلوم.بها وجميع التكاليف والمصاريف التي يتكبدها في إنهاء االتفاقية
لالستثمار أن تخصم من موجودات حساب المحفظة تلك المبالغ التي تعتقد
 لبيع، وإذا لزم األمر،أنها الزمة لتسديد جميع الرسوم واألتعاب والمصاريف األخرى
.االستثمارات لتغطية تلك المبالغ
 تقوم بلوم لالستثمار في أقرب فرصة ممكنة بعد إنهاء االتفاقية:تحويل األصول
 حسبما ينطبق، أو لورثة العميل، أو أي طرف بناء على طلب العميل،بتسليم العميل
 جميع األموال النقدية واالستثمارات ومستندات الملكية التي تحتفظ بها،الحال
 مصحوبة بكشف جميع الصفقات المنفذة حتى تاريخ إنهاء،بلوم لالستثمار
ً  ويعين العميل بلوم لالستثمار وكي،االتفاقية
ال مفوضًا الستكمال جميع الصفقات
 بشرط أن (أ) ال تكون بلوم،ويفوضها بتقديم السلف وصرف أية مبالغ الزمة
لالستثمار ملزمة بتسليم أي استثمارات أو مستندات ملكية إال بعد استالمها من
 (ب) ال تكون بلوم لالستثمار ملزمة بتسليم أي،الوسيط أو البائع المصدر المعني
استثمارات ومستندات ملكية إال بعد سداد جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع
 بما في ذلك دون حصر جميع التكاليف والمصاريف التي تتكبدها في إقفال،لها
 و (ج) ال تكون بلوم لالستثمار ملزمة بأن تقيد لحساب العميل،حساب المحفظة
 (د) قد ال يكون،حصيلة بيع أي استثمار قبل استالمها من الوسيط أو البائع المعني
 إال من،ممكنًا تحويل االستثمارات الموجودة في حساب جماعي باسم طرف ما
.خالل البيع ومن ثم تحويل حصيلة البيع مطروحًا منها تكاليف العملية
 اإلعفاء والتعديل والتعويض.16
 إن عدم ممارسة أي طرف ألي من حقوقه أو تأخره في ذلك ال يشكل إعفاء:اإلعفاء
 كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية لذلك الحق لن تعيق.لذلك الطرف من التزاماته
 وال يعتبر أي إعفاء أو.ممارسة الحق مرة أخرى وال ممارسة أي سلطة أو امتياز آخر
موافقة من قبل أي طرف ساري المفعول إال إذا كان خطيًا وبشرط أن ينطبق ذلك
. أو الغرض المحدد الذي منح بشأنه/ فقط على الحق و
 أو جدول/ يمكن لبلوم لالستثمار تعديل أحكام وشروط هذه االتفاقية و:التعديل
 أو االتفاقية (االتفاقيات) الملحقة التي تتم وفقًا لهذه االتفاقية وذلك/ الرسوم و
 وتعتبر.بموجب إشعار خطي توجهه إلى العميل توضح فيه التغييرات المزمع إجراءها
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Invalidity. If any provision or condition of this Agreement shall be held to be
invalid or unenforceable by any court or regulatory or self-regulatory agency or
body, such invalidity or unenforceability shall attach only to such provision or
condition. The validity of the remaining provisions shall not be affected thereby
and this Agreement shall be carried out as if any such invalid or unenforceable
provision or condition was not contained herein.
Remedies. The rights and remedies of the parties in connection with this
Agreement are and are not exclusive of any other rights or remedies provided
by law.

) يومًا من تاريخ إرسال اإلشعار15( هذه التغييرات سارية المفعول بعد مرور خمسة عشر
.إلى العميل
ً  إذا اعتبر أي نص أو شرط من شروط العمل هذه باط:البطالن
ال أو غير قابل للتنفيذ من
 فإن هذا البطالن أو عدم قابلية،قبل أي محكمة أو جهة نظامية أو هيئة ذاتية التنظيم
التنفيذ سينطبق فقط على ذلك النص أو الشرط دون أن يؤثر ذلك على بقية النصوص
 وستفذ شروط العمل هذه وكأنها لم تشتمل على ذلك النص أو الشرط في،والشروط
.األصل
 إن الحقوق والتعويضات المترتبة ألي من أطراف هذه االتفاقية:الحقوق والتعويضات
.ليست حصرية وال تنفي أي حقوق أو تعويضات أخرى يمنحها النظام

17. Communications
Notices. Notice and other communications pursuant to these Terms of
Business (other than Instructions from the Client to Blominvest, which are
discussed in Clause 3 above) shall be in writing and delivered either by mail,
by courier or hand delivery or by fax or electronic media, shall be addressed to
the parties in conformity with the contact information shown in the first page
of the application for opening an account, and shall be effective upon receipt
at such address.
Correspondence. Any correspondence sent to the Client by third parties and
received by Blominvest and any routine correspondence from Blominvest to
the Client, including monthly reposts shall be mailed by Blominvest to the
Client at the mailing address first shown above or at such address as the Client
may subsequently instruct by written notice.
Errors of communication. Damages resulting from the use of the postal
services, telegraph and other means of communication, especially from loss,
delay, misunderstanding, mutilation or double dispatch are to be borne by
the Client, provided that Blominvest has not acted with negligence. In case of
litigation, the onus of proof is borne by the Client.

 االتصاالت.17
 إن أية اشعارات أو اتصاالت وفقًا لهذه االتفاقية (عدا التعليمات التي:اإلشعارات
 يجب، أعاله3  والتي تم تناولها في البند،)تصدر من العميل إلى بلوم لالستثمار
أن تكون خطية وأن تسلم إما بالبريد أو بواسطة شركة بريدية متخصصة أو باليد
أو بالفاكس أو بوسيلة الكترونية وأن توجه إلى الطرف المرسل إليه على العنوان
المبين في الصفحة األولى من طلب فتح الحساب وتعتبر سارية المفعول حال
.وصولها إلى ذلك العنوان
 تقوم بلوم لالستثمار بإرسال أية مراسالت ترده من أطراف ثالثة إلى:المراسالت
 بما في ذلك التقارير،العميل وأية مراسالت روتينية من بلوم لالستثمار إلى العميل
 إلى العميل على العنوان البريدي المبين أعاله أو إلى أي عنوان،الدورية/الشهرية
.آخر يحدده العميل الحقًا بموجب إشعار خطي
 يتحمل العميل أية أضرار تنجم عن الخدمات البريدية أو البرقية أو:خطأ االتصال
 خصوصًا ما ينتج عن خسارة أو تأخر أو سوء فهم أو تحريف،وسائل االتصال األخرى
 وفي. ولكن بشرط أال تكون بلوم لالستثمار قد تصرفت بأهمال،أو تكرار اإلرسال
.حال التقاضي يتحمل العميل عبء إثبات صحة الدعوى

18. Law and Jurisdiction
Governing law. This Agreement shall be governed and construed in accordance
with the laws applicable in the Kingdom of Saudi Arabia.
Disputes. The Parties will seek to resolve any dispute arising out of or in
connection with these Terms of Business and the matters contemplated
herein amicably. In the event that a dispute cannot be settled amicably within
thirty (30) days of notice been given pursuant to Clause 17 herein by and to
any party, the Parties hereby agree that such dispute shall be settled by the
Committee for the Resolution of Securities Disputes in the Kingdom of Saudi
Arabia.
Governing language. These Terms of Business may be executed in both the
English and Arabic languages. In case of any difference in meaning between
the English and Arabic texts, the Arabic text shall prevail, provided that the
Arabic text shall be interpreted with due consideration given to the English
text.

 القانون المعتمد واالختصاص القضائي.18
 تخضع هذه االتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة:القانون المعتمد
.العربية السعودية وتفسر وفقًا لها
 يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع ينشأ بسبب أو فيما يتعلق بهذه:النزاعات
 وفي حالة تعذر تسوية. بالطرق الودية،االتفاقية والمسائل المنصوص عليها فيها
 من هذه االتفاقية من17 النزاع وديًا خالل ثالثين يومًا من إشعار يوجه طبقًا للبند
 يوافق الطرفان على إحالة النزاع إلى لجنة تسوية منازعات،وإلى أي من الطرفين
.األوراق المالية بالمملكة العربية السعودية
 وفي. يمكن تحرير هذه االتفاقية باللغتين اإلنجليزية والعربية:اللغة المعتمدة
 يكون النص العربي هو الذي يعتد،حالة وجود أي اختالف في المعنى بين النصين
 على أن يتم تفسيره مع أخذ النص اإلنجليزي،به والمرجع األساس الذي يعمل به
.بعين االعتبار

19. Client Representations
Understanding of these Terms of Business. The Client acknowledges having
read and understood these Terms of Business and having been given the
opportunity to ask questions relating hereto, and the Client agrees that these
Terms of Business will govern the Client’s relationship with Blominvest.
Client information. All details given by the Client to Blominvest in relation
to the Client and the Client’s financial position, in the annexed Account
Opening Form and otherwise, are and will remain complete, accurate and not
misleading in any material respect.
Corporate authorizations. Any Client being a legal entity, represents and
warrants that it has obtained all necessary consents and taken all necessary
action (including any action required under its constitutive documents) to
authorize it to enter into these Terms of Business and to perform its obligations
hereunder.
Beneficial ownership. The Portfolio is and shall during the continuance of
these Terms of Business remain beneficially owned by the Client free from all
liens, charges, options, encumbrances and third party rights whatsoever, other
than those arising as a result of Transactions entered into pursuant to these
Terms of Business.
Joint liability. If the Client comprises more than one individual person, each
of such persons shall be jointly and severally liable for the obligations of the
Client hereunder.
Exclusive management of the Portfolio. The Client shall not during the term
of these Terms of Business authorize anyone person other than Blominvest to
execute Transactions relating to any Portfolio or Investments as contemplated
herein, or otherwise to deal with such Investments, except with the prior
written consent of Blominvest.
20. Risk Disclosure
Investment risks. The Client acknowledges that Blominvest has made the
Client aware of and the Client understands the risks inherent in investing
and/or trading in international securities and other Investments, including
in local and international securities and other Investments, including foreign
exchange risks and possible loss of principal.
Investments not guaranteed. The Client understands that certain Investments
which may form the subject of these Terms of Business in whole or in part, are
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 إقرارات العميل.19
 يقر العميل أنه اطلع على شروط العمل هذه وفهم محتوياتها:فهم هذه االتفاقية
 ويوافق العميل على أن تحكم شروط،وأعطى الفرصة لتوجيه األسئلة بخصوصها
.العمل هذه عالقته ببلوم لالستثمار
 إن جميع التفاصيل المقدمة من العميل إلى بلوم لالستثمار بشأن:معلومات العميل
، كما هو مبين في نموذج طلب فتح الحساب المرفق وغيره،العميل ووضعه المالي
.هي معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة وليست مضللة بأي شكل وستبقى كذلك
 ويضمن أنه قد حصل، إذا كان شخصية اعتبارية، يقر العميل:)التفويض (للشركات
على جميع الموافقات واتخذ كل اإلجراءات (بما فيها اإلجراءات المطلوبة بموجب
مستنداته التأسيسية) التي تخوله الدخول في شروط العمل هذه وأداء االلتزامات
.المترتبة عليه بمقتضاها
 المحفظة هي ملك للعميل ولمصلحته فقط وستبقى كذلك:الملكية الحصرية
طالما بقيت شروط العمل هذه سارية المفعول وذلك دون أي اقتطاعات أو رسوم
 عدا ما ينشأ عن الصفقات التي تتم،أو خيارات أو أعباء مالية أو حقوق للغير أيًا كانت
.بمقتضى شروط العمل هذه
 فإن كل واحد من، إذا كان العميل يتألف من أكثر من شخص:المسؤولية المشتركة
ً هؤالء األشخاص سيعتبر مسؤو
ال بالتضامن واالنفراد عن الوفاء بااللتزامات المترتبة
.على العميل بموجب شروط العمل هذه
 ال يجوز للعميل طوال فترة شروط العمل هذه تفويض:اإلدارة الحصرية للمحفظة
أي شخص آخر غير بلوم لالستثمار بتنفيذ الصفقات المتعلقة بالمحفظة أو أي من
االستثمارات المعنية إليها في شروط العمل هذه وال بالتعامل بتلك االستثمارات إال
.بموافقة خطية مسبقة من بلوم لالستثمار
 اإلفصاح عن المخاطر.20
 يقر العميل بأن بلوم لالستثمار أطلعته على األخطار المصاحبة:المخاطر االستثمارية
، أو المتاجرة فيها/ عادة لالستثمار في األوراق المالية العالمية واالستثمارات األخرى و
 بما فيها مخاطر،بما في ذلك األوراق المالية العالمية والمحلية واالستثمارات األخرى
. وأنه فهم هذه المخاطر،الصرف األجنبي واحتمال خسارة رأسماله
 يدرك العميل بأن بعض االستثمارات التي قد تكون موضوع:عدم ضمان االستثمارات

Check list of KYC procedures قائمة التأكد من إتمام اإلجراءات الالزمة
not guaranteed or insured and that any such Investments are subject to loss.
Other risks. The Client acknowledges and understands that certain Investments
for Companies:
mayRequired
be subject Documents
to restrictive conditions
as to tenor, exit, sale, redemption,
liquidity, conversion and valuation
IN WITNESS WHEREOF these Terms of Business have been signed as of the date
first written above.

Specimen signatures shall be obtained for all account signatories.

هذه االتفاقية بشكل كامل أو جزئي هي استثمارات غير مضمونة وليست مؤمنة وأنها
.قد تتعرض للخسارة

:المستندات المطلوبة من الشركات

 يقر العميل ويدرك بأن االستثمارات يمكن أن تخضع لقيود معينة:المخاطر األخرى
. التصفية والبيع واالسترداد والتسييل والتحويل والتقييم/ كالمدة وإمكانية الخروج

المفوضين
فيمن
واحد
كل
توقيع
نموذج
الحصول
إثباتًا لمايجب
.األشخاصأعاله
التاريخ المدون
هذه
العمل
شروط
علىعلى
التوقيع
 تم،تقدم
.بالتوقيع على المعامالت التي تخص الحساب

Copy of C.R. issued by the ministry of Commerce & Industry.
.صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Customer Name :
:اسم العميل
Copy of the Articles of association, or the memorandum of association
 وأي تعديالت،صورة عقد التأسيس أو مذكرة التأسيس ومالحقها
and their annexes, and any amendments
.عليها
Auth. Signatory ( 1 (
) 1 ( رقم
المفوض
Copy of the ID of the manager in charge.
...............................................

......................

.صورة من بطاقة هوية المدير المسؤول
......................

DateCopy
: of the issued resolution forming the Board of Directors. :التاريخ
Copy of the Board resolution evidencing the approval of the opening
Signature :
of the account and conferring Authorization on the signatories.

Name :

:االسم
.صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة

...........................................................................................................................

صورة من قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على فتح الحساب والصالحيات
:التوقيع
.الممنوحة لألشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب

List of the people authorized by the owner who are qualified to deal
with the accounts, pursuant to what is provided for in the C.R.

قائمة األشخاص المفوضين من قبل المالك والمخولين بالتعامل مع
.الحسابات وفقا لما ينص عليه عقد التأسيس

Copy of the ID of each of people authorized by the owner who are
qualified to deal with the accounts

صورة من بطاقة هوية كل واحد من األشخاص المفوضين من قبل
.المالك والمخولين بالتعامل مع الحسابات

List of all Co’s owners whose names are included in the memorandum
Auth.
Signatory ( 2 (
of association.

.قائمة بأسماء جميع مالكي الشركة المذكورين في عقد التأسيس
) 2 ( المفوض رقم

Copy of ID of each one of the owners whose names are included
............................................... ......................
......................
:التاريخ
Datein : the memorandum
of association.

صورة من بطاقة هوية كل مالك من مالك الشركة المذكورة
...........................................................................................................................
Name :
:االسم
.أسماؤهم في عقد التأسيس

If the :Co. has activities that require beside the C.R. issued by the
Signature
Ministry of Commerce another license from another government
authority, a copy of that license is required.

كان لدى الشركة نشاطات تتطلب إلى جانب السجل التجاري الصادر:التوقيع
إذا
 صورة،من وزارة التجارة والصناعة ترخيصًا آخر من جهة حكومية أخرى
.من ذلك الترخيص

Required Documents for Non Profit Organizations Entities:
Auth.
Signatory
( 3 ( shall be obtained for all account signatories.
Specimen
signatures
............................................... ......................
......................
:التاريخ
Date :
Copy of the license issued by the relevant government authority

Signature
:
Authorization
from the board of directors for the persons whom
would open & deal with & operate the accounts and a copy of the
identification card of each.
Copy of the articles of association.

) 3 ( يجبرقم
المفوض
الحصول على نموذج توقيع كل واحد من األشخاص المفوضين
.بالتوقيع على الحساب
...........................................................................................................................
Name :
:االسم
.صورة من الترخيص الصادر عن الهيئة الحكومية ذات العالقة
:التوقيع
التفويض الصادر من مجلس اإلدارة لألشخاض المفوضين بفتح
 وصورة من بطاقة الهوية لكل،الحسابات والتعامل معها وإدارتها
.واحد منهم
.صورة من عقد التأسيس

Copy of the Board resolution evidencing the approval for the opening
of the account.
Copy of the
for opening
an account
Reserved
forauthority
the useapproval
of Blominvest
Saudi
Arabiawith BSA.
Compliance Approval

:المستندات المطلوبة من المؤسسات والكيانات غير الربحية

موافقة إدارة االلتزام

Database Checked
البيانات
تم فحص قاعدةEntities:
Required Documents
for Non Profit
Organizations

.صورة من قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على فتح الحساب
.الحساب
بلومعلى فتح
قبلالهيئة
موافقة
صورة
السعودية فقط
لالستثمار
منمن
لالستعمال
:)تم التوقيع بحضور (مدير لالستثمار
in the presence
of (Portfolio
Manager):
:الربحيةSignature
والكيانات غير
المؤسسات
المطلوبة من
المستندات

...........................................................................................................................
Name :
:االسم
Specimen signatures shall be obtained for all account signatories.
Date :
:التاريخ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
:االسم
Name :
يجب الحصول على نموذج توقيع كل واحد من األشخاص المفوضين
Date :
:التاريخ
.بالتوقيع على الحساب
...........................................................................................................................

Copy of
law and
Signature
: : all required documents in accordance with its التوقيع
organization.

Signature:صورة من جميع المستندات المطلوبة وفقًا لنظامها
التوقيع
األساسي
.وهيكلها التنظيمي

Copy of the authority approval of accepting the client & open account

.صورة من موافقة الهيئة على قبول العميل وفتح الحساب
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