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يف حال رغبة الطرف الثاين تعجيل سداد بعض األقساط أو كلها قبل مواعيد استحقاقها فيتم االتفاق بني
الطرفني على ذلك يف حينه ،دون التزام من الطرف األول بقبول ذلك أو بوضع مقدار معني أو نسبة من
الدين املتعجل به.



تسلم األسهم للطرف الثاين عند توقيعه على العقد من خالل إيداعها يف حسابة االستثماري مبوجب أمر
التحويل حسب نظام تداول املقر من مؤسسة النقد العريب السعودي ،ويف حال تعذر التسليم وقت التوقيع
على العقد أو تأخره بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرف األول فإن الطرف األول ال يتحمل أي
مسئولية نتيجة ذلك التأخري وخاصة ما يتعلق منها باخنفاض سعر األسهم ويلتزم العميل بدفع عمولة تداول











األسهم بواقع ( ) 0.00.0لاير من قيمة األسهم ورسوم حتويل األسهم من حمفظة املصرف إىل حمفظة
العميل بواقع (  00لاير سعودي )
ي قدم الطرف الثاين للطرف األول عند توقيع هذا العقد الضمان املتفق عليه يف طلب الشراء ،ويستمر هذا
الضمان قائماً وسارياً ملصلحة الطرف األول أو حتت يده حىت يقوم الطرف الثاين بتنفيذ مجيع التزاماته دون
منازعة.
يلتزم الطرف الثاين حا ل إهناء أو انتهاء خدماته جبهة عمله ألي سبب من األسباب أو يف حال طروء ما
يؤثر على قوة وكفاية الضمان املقدم بأن يقوم بتوثيق املديونية بضمانات سداد أخرى يوافق الطرف األول
على مالءمتها.
يوكل الطرف الثاين مبوجب العقد  -وحىت وفائه جبميع التزاماته  -الطرف األول وكالة مطلقة غري قابلة
للعزل و اإللغاء يف تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة للطرف األول لدى الغري أو لدى أي جهة،
سواء أكانت رمسية أم غري رمسية ،وذلك دون قيد أو شرط حىت يستويف الطرف األول مجيع حقوقه
املستحقة على الطرف الثاين.
يقرر الطرف الثاين خلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغري تعوق تنفيذ التزاماته جتاه الطرف األول املرتتبة
على هذا العقد ،والتزم بعدم االرتباط بأي التزامات مالية الحقة مباشرة أو غري مباشرة تعيق تنفيذ هذا
العقد أو تسبب تعثراً يف سداد األقساط املستحقة مبوجبه.
يف حال تأخر الطرف الثاين عن سداد أي قسط من األقساط املستحقة عليه مبوجب العقد ،فإنه حيل عليه
مع كل قسط تأخر عن سداده قسطان من األقساط املؤجلة ،وحتتسب تلك األقساط من األقساط



األخرية ،ويدخل يف ذلك ما تأخر سداده نتيجة املطالبة وإجراءات التنفيذ.
حيق للطرف األول أن يقوم تلقائياً حبسم قيمة حقوقه املرتتبة على العقد كلها أو بعضها من أي حسابات
أو أموال أو ودائع لديه ختص الطرف الثاين وذلك دومنا حاجة إىل تنبيه أو إنذار أو اختاذ أي إجراء كما ال



تقبل أي معارضة منه يف شأن إجراء هذا احلسم أياً كان سببها.
إذا تبني أن الطرف الثاين قدم معلومات أو بيانات غري صحيحة أو مزورة ذات تأثري فللطرف األول الرجوع
على الطرف الثاين بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.



يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو العنوان املبني واملنصوص عليه يف هذا العقد ،ويتم
إرسال مجيع املكاتبات واإلنذارات املتعلقة هبذا العقد إىل كل طرف على عنوانه النظامي ،وال يعتد بأي
تغيري للعنوان النظامي إال بإخطار كتايب يرسله أي من الطرفني إىل اآلخر بالربيد املسجل متضمناً العنوان
البديل.



ال يعد عدم قيام الطرف األول يف أي وقت مبمارسة أي من احلقوق املكفولة له مبوجب هذا العقد تنازالً
من جانبه عن ممارسة ذلك احلق أو أي حق آخر يف أي وقت بعد ذلك.
كل خالف ينشأ بني الطرفني يف هذا العقد إذا مل ميكن حله بالطرق الودية فيما بينهما ،يكون الفصل فيه







من قبل احملكمة الشرعية املختصة يف اململكة العربية السعودية.
يف حال تأخر الطرف الثاين عن سداد ثالثة أقساط متتالية فسوف يتم إدراج امسه ضمن قوائم العمالء
احملظور التعامل معهم من قبل البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية.
يوافق الطرف الثاين على تزويد الطرف األول بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه لتأسيس حسابه لدى
الطرف األول أو ملراجعته أو إلدارته ،وأقر الطرف الثاين بتفويض الطرف األول للحصول على ما يلزمه أو
حيتاج إليه من معلومات ختص الطرف الثاين أو ختص حسابه املذكور أو أي حساب آخر يكون للطرف
الثاين لدى الطرف األول من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية ،وأقر الطرف الثاين بأن للطرف األول
أن يفصح عن املعلومات اخلاصة بالطرف الثاين وحبسابه املذكور أو أي حساب آخر يكون للطرف الثاين
لدى الطرف األول للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية أو ألي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد
العريب السعودي.

