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نحن، الموقعون أدناه، قد أحطتنا علما بمتطلبات هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لجهة ان يتم فتح المحافظ 

ركة شاالستثمارية الخاصة بالعمالء الذين يتداولون في االسهم السعودية بأسماء العمالء انفسهم. وبناء عليه، فاننا نفوض بموجبه 

بالقيام نيابة عنا باالجراءات التالية بشكل مباشر او عن طريق الوسيط ة )مركز دبي المالي العالمي( المحدودة باشر للخدمات الماليم

 المعين من قبلها ) الذي هو حاليا السعودي الفرنسي كابيتال ( وامين الحفظ:

)مركز دبي المالي العالمي( باشر للخدمات المالية شركة مانشاء، فتح واقفال محافظ باسمنا مع الوسيط المعين من قبل  .1

ستثمر م او امين الحفظ في المملكة العربية السعودية، واستخدام رقم المستثمر الخاص بنا او الحصول على رقم المحدودة

 والتوقيع نيابة عنا على اية مستندات مطلوبة في هذا الصدد.باسمنا في االسواق المالية السعودية )تداول( حسب الحالة 
نا بالكامل )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اعطاء االوامر لبيع وشراء وتحويل االوراق المالية ادارة محافظ .2

 وكذلك تعديل والغاء االوامر(.

 تنفيذ كافة االجراءات المتعلقة باالوراق المالية من حميع االنواع. .3
 القيام بعملية الدفع لتسوية اوامر الشراء واستالم حصيلة البيع. .4
باشر للخدمات المالية شركة محساب التداول الخاص بنا لدى  /توزيعات االرباح النقدية وتحويلها الى محفظتنا استالم .5

 .)مركز دبي المالي العالمي( المحدودة

 القيام بعملية الدفع لالشتراك في حقوق االصدار. .6

لة ية او مرغوبا فيها لتنفيذ اي معامتنفيذ واصدار االوامر ألخرين نيابة عنا بخصوص كافة التصرفات التي تراها ضرور .7

 بشكل افضل.

 التعامل والتوقيع نيابة عنا على اية وثائق تتعلق بأي نوع من االجراءات المتعلقة بالشركات. .8
او امين الحفظ في  باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي العالمي( المحدودةشركة متزويد الوسيط المعين من قبل  .9

لسعودية بجميع الوثائق المطلوبة لمعرفة العميل التي قد تكون في حوزتها واالزمة لفتح وادارة المحافظ المملكة العربية ا

 المفتوحة باسمنا.

تزويد السوق المالي السعودي او اي جهة رقابية في المملكة العربية السعودية بأي وثيقة او معلومات تتطلبها وتكون  .10

 متعلقة بنا.
 باسمنا.فتح حسابات استثمارية  .11

الحق في تفويض اي من او كل الصالحيات المذكورة اعاله  باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي العالمي( المحدودةشركة مل

 الى طرف ثالث بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الوسيط المعين من قبلها او امين الحفظ في المملكة العربية السعودية.

باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي العالمي( شركة م العميل أموال حساب تحت بها االحتفاظ يتم أموالنا أن همونف نقر نحن/  أنا

 .اقامة بهذا المتعلقة المخاطر/  واإلجراءات العملية هذه نقبل نحن/  وأنا ،كابيتال الفرنسي السعودي مع عقد الذي المحدودة



 

باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي العالمي( شركة ماي تعليمات ايا كان نوعها لوسيط ا اننا نتعهد باالمتناع عن اصدار كم

ية )مركز باشر للخدمات المالشركة مفي المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باالوراق المالية التي تحتويها محفظتنا لدى  المحدودة

 .دبي المالي العالمي( المحدودة

ائر عن اية خس باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي العالمي( المحدودةشركة مسعودي الفرنسي كابيتال كما نتعهد بتعويض ال

ز باشر للخدمات المالية )مركشركة ممباشرة او اضرار او مسؤوليات قانونية او مالية تتكبدها شركة السعودي الفرنسي كابيتال او 

نتيجة العتمادها على كتاب التفويض هذا على االتكون هذه الخسائر واالضرار او المسؤوليات ناتجة  دبي المالي العالمي( المحدودة

باشر للخدمات المالية )مركز دبي شركة معن اهمال جسيم او سوء سلوك متعمد او احتيال من قبل السعودي الفرنسي كابيتال او 

 .المالي العالمي( المحدودة

باشر للخدمات المالية )مركز دبي المالي شركة معول حتى يتم الغاؤه بموجب اشعار خطي موجه الى يبقى هذا التفويض ساري المف

 ومستلم فعليا من قبلها. العالمي( المحدودة

 

 وتفضلو بقبول فائق االحترام،،،
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