
Whereas the second Party is a l institution in 
the inclusive of the Money and Credit Code, 
whose main purpose is the brokerage of all 
credit  and financial  instruments and rights, 
their  issuance  and  marketing,  or 
underwriting, or securing the subscription in 
same, in addition to the purchase and sale 
of  foreign  currencies,  fixed  income 
instruments,  equities,  commodities, 
derivatives,  structured  products,  mutual 
funds  and  all  other  financial  instruments; 
and    

Whereas the First Party wishes to enter into 
an agreement with the Corporation, to carry 
out  trading  transactions  concerning  the 
above      products,  provided  that  such 
transactions are registered in an account to 
be opened by the client at the Corporation or 
at a bank chosen by the latter

 Therefore, the parties have agreed the following:

Article 1:  

Without  prejudice  to  the  effects  of  the 
special  agreements previously signed or to 
be signed later on, the Corporation agrees 
with the Client that the transactions of sale 
and\or  purchase  concerning  foreign 
currencies,  fixed  income  instruments, 
equities, commodities, derivatives structured 
products.  Mutual  funds  and  all  other 
financial  instruments. Shall    be subject  to 
the  terms  and  conditions  stated  in  the 
present Agreement.

The client is fully aware that the investments 
made hereunder involve risk and that  they 
should be considered only by persons who 
can  bear  the  economic  risk  of  their 
investment over the investment period. The 
Client  is  aware  that  such  risks  may 
engender  a  loss  of  the  funds  or  assets 
invested hereunder.   
  
  Article 2:

To  carry  out  the  trading  transactions 
pursuant to this Agreement. The Client shall 
deliver in advance to the Corporation shares 
and  bonds  or  other  financial  instruments 
and/or  foreign  or  Lebanese  currencies, 
which  will  be  registered  in  an  account 
opened  in  the  Client’s  name  at  the 
Corporation  or  at  a  bank  chosen  by  the 

latter,  with  availability  for  trading  the  day 
following receipt. 

غرضضضها       ، مؤسسضضة الثضضاني، الفريضضق كضضان  لمضضا
الوسضضاطة     عمليضضات بجميضضع القيضضام  الساسضضي

إصضضدار     علضضى والمسضضاعدة والئتمانيضضة  الماليضضة
أو      تسضويقها وعلضى الماليضة والحقضوق  الصكوك

وبيضع       شضراء إلضى بالضافة بها، الكتتاب  ضمان
ثضابت،         إيراد ذات مالية وأدوات أجنبية  عملت
وأدوات      مشضضضتقة، وأدوات وسضضضلع،  وأسضضضهم
الدوات     وسضضائر اسضضتثمار، وصضضناديق  مركبضضة،

المالية .

مضضع       بالتعاقضضد يرغضضب الول الفريضضق كضضان  ولمضضا
تتنضضاول     متضضاجرة عمليضضات لجضضراء  المؤسسضضة
تسضجل        أن علضى أعله، إليهضا المشضار  الدوات

لضضدى       العميضضل يفتحه حساب في العمليات  هذه
الضضضذي      المصضضضارف أحضضضد لضضضدى أو  المؤسسضضضة

الخيرة   . هذه تختاره

الفريقين      ورضى بقبول التفاق تم  لذلك
يلي    ما على  :المتعاقدين

1المادة   :

التي      الخاصة العقود بمفاعيل الحتفاظ مع
فيما         توقيعها يجري قد التي أو توقيعها  سبق

أن       على العميل مع المؤسسة إتفقت  بعد،
عمليات    \     تتناول شراء أو و بيع عمليات  تخضع

أو          ، ثابت إيراد ذات مالية أدوات أو ،  أجنيبة
أدوات          أو ، مشتقة أدوات أو ، سلع أو  أسهم

الدوات      وسائر أستثمار صناديق أو  مركبة
هذا       في المدرجة والشروط للحكام  المالية

.العقد

الستثمارات       أن ًا تمام مدرك أنه العميل  يصرح
مخاطر،       على تحتوي العقد هذا بموجب  المجراة

لديهم          أشخاص قبل من فقط بها القيام يجب  أنه
عن       الناتجة القتصادية المخاطر لتحمل  القدرة

المذكورة،كما     الستثمار فترة طوال  إستثمارهم
إلى        تؤدي قد المذكورة المخاطر أن العميل  يدرك

بموجب         المستثمرة الصول أو الموال  خسارة
العقد  .هذا

2المادة  :



القيضام       أجضل ومضن العقضد، هذا لمضمون ًا  تنفيذ
للمؤسسضة      العميضل يسضلم المتاجرة،  بعمليات

أدوات               أيضضة أو وسضضندات ًا أسضضهم ًا  مسضضبق
     \ لبنانيضة   وعملضة أجنبية عملت أو و أخرى  مالية

لضضدى      بإسضضمه المفتضضوح الحسضضاب فضضي  وتقيضضد
الضضضذي      المصضضضارف أحضضضد لضضضدى او  المؤسسضضضة

 . لستلمها      التالي اليوم استحقاق ،مع تختاره

Article 3:

The client warrants that the owns all the funds and 
assets remitted to the Corporation and that their 
ownership accrued to him or that he has acquired 
them in a legal and rightful manner and that they 
are free from any encumbrance in favor of  third 

parties.

Generally the Client shall strictly comply in his 
relationship with the Corporation and his      

Transactions hereunder. In all material respects, 
with all applicable laws, rules, regulations and 
orders, and with all the contracts, undertakings 
and commitments by which the Client is bound 
whether with the Corporation or with third parties.

Article 4:

The Client  undertakes to pay in advance at  the 
Corporation’s  office  the  required  amount  or 
margins, relating to each transaction, or that are 
required by the Corporation in order to execute the 
transactions  in  favor  of  the  Client  on  the  date 
agreed by the parties.

The Client expressly agrees that he will under   no 
circumstances, be entitled to interest on the 
margins paid to the Corporation hereunder.

Article 5:

The  Client  undertakes  to  settle  all  amounts  or 
expenses  incurred  or  to  be  incurred  by  the 
Corporation in carrying out the transactions in his 
favor and on his behalf. Likewise the Client shall 
pay to the Corporation the commissions and fees 
agreed by the parties.
The Corporation is irrevocably authorized by the 
client to debit his following account, opened with 
the  corporation,  of  the  amounts  of  expenses, 
commissions, fees and any other amounts due by 
the Client to the Corporation:

 The corporation may be compensated  by third 
parties in relation to the transaction carried out for 
the account of the Client.

Article 6:

 The  client  account  shall  be  reconciled  and 
charged  with  interest,  commission  and  charges 
upon the  settlement  of  each  transaction.  In  the 
event the Client’s account shows a debit balance 
as  result  of  carrying  out  a  transaction  or  the 
winding up of  positions held by him ,  the debt, 
interest  and  commissions  shall  be  debited  and 
periodic  interest  and  commissions  shall  be 
charged according to the schedule of interest fees 
and commissions  applied  by the  corporation as 
amended from time to time.

3المادة  :
الموال      جميع يملك أنه العميل  يضمن

قد       الملكية هذه وأن المؤسسة إلى  المسلمة
قانونية         بصورة اكتسبها أنه أو إليه  آلت

قيود        أية من حرة الموال هذه وأن  وشرعية
ثالثين   أشخاص .لمصلحة

إطار      في العميل يلتزم عام،سوف  وبشكل
المجراة     العمليات وبشأن بالمؤسسة  علقته

       . كانت،   جهة لي العقد هذا  بموجب
كافة     والقواعد والوامر والنظمة  بالقوانين

   . العقود  إلى بالضافة التطبيق  الواجبة
بها      إلتزم التي كافة والموجبات  واللتزامات

ثالثين      أشخاص أو المؤسسة تجاه  . العميل

4المادة  :

في       المؤسسة إلى يدفع بأن العميل  يتعهد
ًا  مسبق                      مكاتبها

لكل    ،العائدة (Margins) المطلوبة أو   المبلغ
 الهوامش

لقاء      المؤسسة تطلبها التي أو  عملية
لمصلحته،       تنفيذها يطلب التي  العمليات

قبل     من عليه المتفق  بالتاريخ
.الفريقيين

أية       يتقاضى انه على صراحة العميل  يوافق
المؤسسة      إلى المسددة الهوامش على  فوائد

الظروف      كانت مهما العقد هذا .بموجب

5المادة  :
مصاريف       أو مبالغ أية بتسديد العميل  يلتزم

قد   تكون
أو           العميل لحساب أو عن المؤسسة  دفعتها

لمصلحة      العمليات تنفيذ في ستتكبدها  التي
يدفع.        أن العميل على كذلك  ولحسابه

عليها       المتفق والتعاب العمولت  للمؤسسة
الفريقين  .بين



قابلة      غير بصورة للمؤسسة العميل  يجيز
عنها   للرجوع

وأية     والتعاب والعمولت المصاريف  حسم
المؤسسة      لصالح عليه متوجبة أخرى  مبالغ

رقم            تحت لديه المفتوح حسابه  :من

اشخاص       قبل من المؤسسة تعوض أن  يمكن
لحساب       تمت التي العمليات بخصوص  ثالثين

 العميل

6المادة  :

و      العميل حساب بشأن محاسبة  تجري
العمولت         الفوائد الحساب هذا في  تقيد

  . حال        في عملية كل تصفية عند  اللواحق
تنفيذ      نتيجة مدينا العميل حساب  أصبح

عائدة       مراكز تصفية أو عمليات أو  عملية
في     والعمولت والفوائد الدين  له،يقيد

وعمولت     فوائد عليها ويترتب  حسابه
الفوائد     لمعدلت ًا وفق تحتسب  دورية

لدى    المعتمدة والعمولت  والتعاب
اللحقة   وتعديلتها .المؤسسة

Article7:

The client authorizes the corporation to carry out 
at its discretion any of the transactions provided 
for in this Agreement as the Client’s counterparty 
acting for its own account for all types of orders, 
including  orders  to  be  placed  on  an  exchange. 
Accordingly, a Client’s order to be placed on an 
exchange, whether for fixed income instruments, 
equities,  commodities,  derivatives  structured 
products,  mutual  funds  or  any  other  financial 
instruments,  may  be  directly  fulfilled  by  the 
corporation  acting  as  counterparty  for  its  own 
account and at its sole discretion.

Article8:

Forex  spot  transactions.  Forex  forward 
transactions, options and futures transactions and 
other  financial  transactions  carried  out  by  the 
corporation  for  the  Client  hereunder  shall  be 
performed  in  line  with  local  and  international 
market  practice,  as  applicable,  notably  with 
respect  to minimum margins,  taking, setting and 
liquidating positions.

Article9:

The corporation may, in the event of decrease of 
the cash margin below the required margin, or if 
the client’s account shows a debit balance, as a 
result  of  any  transactions  carried  out  by  the 
corporation in favor and on behalf  of  the client, 
liquidate  immediately  the  position  of  the  client 
without  referring  to  him,  as it  deems fit,  and to 
debit his account with the result of the liquidation.

Article10:

The client entrusts the corporation, by virtue of the 
present Agreement, with all the necessary powers 
to carry out in his name, on his behalf and at his 
entire responsibility, the purchase and/or the sale 
of  the  foreign  currencies  against  other  foreign 
currencies  and  the  Lebanese  currency  and  the 
conversion of his debit and credit balances from a 
currency  to  another,  on  the  date  of  the 
transactions  and  on  the  basis  of  the  market 
exchange rate on the date of carrying out each 
transaction, as the corporation deems fit.

The  corporation  may,  in  order  to  enforce  the 
above first paragraph, open for the Client and in 
his  name  accounts  in  various  currencies  in  its 
books. Each of these accounts does not represent 
at  a  distinct  account,  but  a  sub-account  of  the 
Client’s account at the Corporation. 

7المادة   :

لستنسابها       ًا وفق تقوم ان للمؤسسة العميل  يجيز
العقد        هذا في عليها المنصوص العمليات من  بأي

وذلك      الشخصي، لحسابه يعمل فريق  بصفتها
فيها      بما الوامر، أنواع جميع  بخصوص

ًا      .  ووفق البورصة بواسطة تنفيذها يتم ،  الوامرالتي
بواسطة         إجراءها يتم التي العميل أوامر إن ،  لذلك
الدخل          ذات بالسندات متعلقة أكانت ،  البورصة

المالية        الدوات أو السلع أو السهم أو  الثابت
صناديق       أو المركبة المالية الدوات أو  المشتقة

       ، الخرى المالية الدوات من أي أو  الستثمار
لحسابها       المؤسسة قبل من مباشرة انجازها  يمكن

لستنسابها   ًا وفق   .الخاص

8المادة  :

لجل    القطع علميات  (spot)  وعمليات  تتم
الفوري   القطع

الجلةوالعمليات     (options  وعمليات
(Forward)  )الخيار

المؤسسة      تجريها التي الخرى المالية  والعمليات
للعراف       ًا وفق العقد هذا بموجب العميل  لحساب

فيما        سيما ول ، التطبيق الواجبة والدولية  المحلية



وتسديدوتصفية     للهوامش،وأخذ الدنى بالحد  يتعلق
.المراكز

9المادة  :

عن      النقدي الهامش انخفاض حال  في
حساب       أظهر حال في أو المطلوب  الهامش
أجرتها       عملية أية نتيجة ًا مدين ًا وصيد  العميل

يحق       ، العميل لحساب أو لصالح  المؤسسة
العودة      دون ًا فور المراكز تصفية  للمؤسسة

تقيد         وأن ، ًا ملئم تراه لما ًا وفق العميل  إلى
التصفية    نتيجة حسابه .على

 

10المادة  :

المؤسسضة      العقضد هضذا وبموجب العميل  يعطي
بإسضضضمه     لتقضضضوم اللزمضضضة الصضضضلحيات  جميضضضع

 \ أو      و بشضراء مسضؤوليته كامضل وعلى  ولحسابه
أجنبيضضة      عملت مقابضضل الجنبيضضة العملت  بيضضع
أرصضضدة     وتحويضضل ، اللبنانيضضة  أخضضرى،والعملضضة

سواها       إلى عملة من والمدينة الدائنة  حساباته
سضضعر      أسضضاس وعلضضى العمليضضات إجضضراء  بتاريضضخ

كل        تنفيذ عند السوق في به المعمول  الصرف
ًا       ملئم المؤسسة تراه لما ًا وفق ، عملية

 

الفقرة      مضمون تنفيذ أجل من  وللمؤسسة
حسابات       وبإسمه للعميل تفتح أن أعله  الولى

من         كل أن بحيث ، دفاترها في العملت  بتلك
إنما        ًل مستق ًا حساب تشكل ل الحسابات  هذه

لدى      المفتوح العميل حساب من ًا  بند
. المؤسسة

It  is  agreed  that  all  items  registered  in  such 
accounts shall be subject to automatic set off and 
consolidation  in  the  sole  and  indivisible  current 
account.  The  balance  of  such  account  shall 
determine at any time, the position of the Client 
towards the Corporation. The corporation may. at 
any  time,  proceed to  merge the  accounts  as  it 
deems fit.

Article 11:

Security Interest: to secure the Client’s payment 
obligations under any and all transactions entered 
into pursuant to this Agreement, the Client 
irrevocably grants the Corporation and its affiliates 
(collectively, Entities”), a perfected first priority 
pledge to the Client’s cash, securities and other 
assets pursuant to Annex I to this Agreement. the 

Corporation may demand that the client provides 
additional security in the form of cash collateral, 
government obligations or such other marketable 
securities or other assets acceptable to the 
corporation to secure performance of the Client’s 
obligations hereunder. The corporation will advise 
the Client of the security required and which may 
be amended from time to time by the Corporation 
with respect to both new and outstanding 
transactions Security, including additional security, 
must be perfected as requested by the corporation 
within two business days as of the corporation’s 
demand.

Rights of set off: Each of the Entities is hereby 
irrevocably authorized at any time and from time 
to time to the fullest extent permitted by 
 Law.  To  set  off  and  apply,  without  giving  any 
notice or carrying out any formality,  any and all 
cash, securities and other assets at any time held, 
and regardless of the place or jurisdiction where 
such  cash,  securities  or  assets  are  held,   and 
other indebtedness at any time owing to the client 
or for the client’s account by any of the Entities 
against any and all of the Client’s obligations now 
or  hereafter  existing  under  this  Agreement, 
whether or not the Entities shall have made any 
demand under this Agreement.  The rights of the 
Entities hereunder are in addition to other rights 
and remedies  (including  without  limitation,  other 
rights of set-off) that the Entities may have. The 
corporation’s sole obligation shall be as fiduciary 
to return to the Client such cash, like amounts of 
similar cash,   securities and other assets to 
the extent they have not been set-off against 
obligations  owing by the Client  to Entities, 
whether  as  a  result  of  the  liquidation  of 
positions and any transactions entered into 
pursuant to this Agreement or otherwise.

المسجلة       كافة القيود أن عليه المتفق  ومن
التلقائية      للمقاصة تخضع الحسابات هذه  في

, للتجزئة       قابل غير موحد حساب في  وتدمج
من        وقت أي في الحساب هذا رصيد  ويحدد

. ويعود     المؤسسة تجاه العميل وضع  الوقات
جميع        تدمج ان كان وقت أي في  للمؤسسة

ًا     ملئم تراه لما ًا وفق . الحسابات
11المادة  :

المالية   الضمانات:  العميل لمتوجبات ضمانة  
ظل        في الجارية العمليات وجميع أي إطار  في

والشركات      المؤسسة العميل يمنح العقد،  هذا
المسماة      ( للرجوع قابلة غير بصورة لها  التابعة

  (  . ًا   نافذ ًا رهن ماركت أم أم مؤسسات  جميعها
النقدية      الموال على الولى الدرجة  من

الموجودات.     من وسواها المنقولة والقيم  



رقم    الملحق والخاصة   1بموجب العقد لهذا  
يزودها.      بأن تطلب أن للمؤسسة يحق  بالعميل

أو       نقدي رهن بشكل إضافية بضمانات  العميل
المنقولة       القيم من غيرها أو خزينة  سندات

المقبولة       الصول من غيرها أو للتداول  القابلة
تنفيذ  .     ضمانة أجل من وذلك المؤسسة  من
تقوم      .  العقد هذا إطار في لموجباته  العميل

الضمانة     عن العميل بإعلم  المؤسسة
لخر       وقت من تعديلها يمكن والتي  المطلوبة

الجديدة      للعمليات بالنسبة المؤسسة قبل  من
   . تكون  أن يجب القائمة  والعمليات

،نافذة      الجديدة الضمانات فيها ،بما  الضمانات
عمل       يومي مهلة في المؤسسة لطلب ًء  بنا

المؤسسة     طلب تاريخ من ًا .اعتبار

المقاصة  :  مؤسسات   حق من كل ّوض ُتف  
بصورة. .        العقد هذا بموجب ماركت أم  أم

وقت        أي في تجري بأن للرجوع قابلة  غير
. القانون        به يسمح ما بقدر لخر وقت  ومن

بين         آخر إجراء أو إشعار أي دون ،  المقاصة
المنقولة      ،والقيم النقدية الموال وجميع  أي

 . وبغض      وقت أي في الموجودات من  وسواها
هذه         فيه تقع التي البلد أو المكان عن  النظر

عن        النظر وبغض ، وقت أي في  الموجودات
الموال       هذه فيه الموجودة البلد أو  المكان

وغيرها        ، الصول أو المنقولة القيم ،  النقدية
للعميل       وقت أي في المتوجبة المديونيات  من

. . أم       أم مؤسسات قبل من العميل لحساب  أو
أو       الناشئة العميل متوجبات وكل وأي  ماركت

أكانت         وذلك العقد، هذا إطار في تنشأ قد  التي
    . بأية  قامت قد ماركت أم أم  مؤسسات

. بها         تقم لم أم العقد هذا ظل في  مطالبة
لها      التابعة والشركات المؤسسة حقوق  تضاف

وسبل       حقوقها إلى المادة هذه إطار  في
سبيل  (     على ، فيها بما الخرى  المراجعة

( الخرى     المقاصة الحصر،حقوق ل  المثال
  . إن      ماركت أم أم لمؤسسات تعود قد  التي

إعادة      هو كمؤمن الوحيد المؤسسة  موجب
المنقولة       والقيم شابه وما النقدية المبالغ  هذه

يتم        لم ما بقدر للعميل الصول من  وغيرها
العميل      موجبات وبين بينها المقاصة  إجراء

   . نتيجة   أكان ماركت أم أم مؤسسات  لصالح
هذا       بموجب تمت عمليات وأية المراكز  تصفية

.العقد

The  Corporation  may,  at  its  discretion,  without 
prior notice to the Client, transfer and apply any 
cash,  securities  or  other  assets  interchangeably 
between  any  of  the  Client’s  accounts  with  the 
Entities as may be deemed necessary to satisfy 

margin requirements or reduce any deficit or debit 
balance in any such account.
Article12:
All  transactions  carried  out  hereunder  by  the 
corporation  with  respect  to  the  shares,  bonds, 
securities and other financial  instruments on the 
Client’s account shall be performed on the Client’s 
account and responsibility.
Consequently:

a. The shares, bonds, securities and other 
financial instruments may be sent to the 
purchaser  or  the  dealer  after  insuring 
same  with  one  or  more  insurance 
companies chosen by the Corporation at 
the Client’s responsibility and charge.

b. when  the  transaction  includes  the 
collection  of  an  amount  of  money  for 
settlement of a trading transaction on the 
Client’s  behalf,  the  responsibility  of  the 
Corporation and its correspondents shall 
not  be  engaged  in  the  event  it  is 
impossible  to  collect  the  value  of  the 
securities at the place where they were 
sent or if transferring money to Lebanon 
after  collection  is  not  feasible.  In  this 
latter event,  the Corporation shall,  as it 
deems fit,  register the amounts in favor 
of the Client in its books or in his name at 
a  correspondent  bank,  for  the  client’s 
account.  in  all  events,  such  amounts 
shall not produce interest in favor of the 
client.
the amounts mentioned in the foregoing 
paragraph as well as the shares, bonds, 
securities,  other  financial  instruments 
and the  foreign  currencies  delivered  to 
the  Corporation shall  be subject  to  the 
laws, decrees, rules and taxes and fees 
in force or to be in force whether in the 
countries  issuing  such  shares,  bonds, 
securities,  other  financial  instruments 
and  the  foreign  currencies  or  in  the 
countries where the Corporation and its 
correspondents  are  located,  and  no 
liability  shall  be  incurred  by  the 
Corporation  towards  the  client  if  these 
amounts of financial instruments become 
unavailable  for  any  reason  whatsoever 
especially  as  result  of  administrative 
political or judicial decrees or as a result 
of any events .
In  all  events  provided  for  by  the  first 
section of  this  paragraph (b)  the Client 
must  pay  the  Corporation  in  Lebanon, 
upon its first request a sum equivalent to 
such amounts.

ودون       ، لستنسابها ًا وفق ، للمؤسسة  يمكن
أي        وتستعمل تحول أن ، للعميل سابق  إشعار

من         غيرها أو منقولة قيم أية او تقدي  مبلغ
من       أي بين وما بينها فيما  الموجودات
إحدى      أو المؤسسة مع العميل  حسابات



ًا       مناسب تراه لما ًا وفق لها التابعة  الشركات
أي        لتخفيض أن الهوامش متطلبات  لتغطية

تلك        من أي في مدين رصيد أو  عجز
. الحسابات

12المادة  :
بها      ستقوم التي العمليات جميع  إن

والقيم     والسندات السهم على  المؤسسة
المالية     الدوات من وغيرها  المنقولة

وعلى      لحسابه ستتم لعميل  لحساب
 مسؤوليته

:وبالتالي

والسندات      -1 السهم إرسال يتم أن  يمكن
الدوات     مضضن وغيرهضضا المنقولضضة  والقيضضم

بعضضد      المتعامضضل أو المشضضتري إلضضى  الماليضضة
تختارهضضا       أكضضثر أو تأمين شركة لدى  تأمينها

وذلك   المؤسسة
. ونفقته          العميل مسؤولية على

مضضا     -2 مبلضضغ قبضضض العمليضضة تتضضضمن  عنضضدما

مسضضضؤولية    تنتفضضضي العميضضضل،  لحسضضضاب

قبض      تعذر حال في ومراسليها  المؤسسة

الضتي      المكضان فضي المنقولضة القيضم  قيمضة

تحويلهضا       تعضذر حضال فضي أو إليهضا  أرسضلت

. لهضا       المقابلضة المبضالغ قبض بعد لبنان  إلى

المؤسسضة      تقضوم الخيضرة الحالة هذه  في

المبضالغ    ,    بقيضد إمضا ًا مناسب تراه ما  بحسب

بإسضمه      ،وأمضا دفاترهضا فضي العميل  لصالح

وذلضك      مراسضلها مضن المصضارف أحضد  لدى

ل      الحضوال مطلضق وفضي العميل،  لحساب

هضذا       لصضالح فضوائد أيضة المبضالغ هضذه  تنتضج

العميل .

الفقضرة     فضي المضذكورة المبضالغ  تخضع
او     والسضضندات السهم وكذلك  السابقة

الماليضضة     مضضن وغيرهضضا المنقولضضة  القيضضم
تسضضضضلم    الضضضضتي الجنبيضضضضة  والعملت

والمراسضضضيم   للقضضضوانين  للمؤسسضضضة،
او     بهضا والرسضوم والضضرائب  والنظمة

البلد      فضضي سضضواء بهضضا سضضيعمل  الضضتي
أو     والسضندات السضهم لتلضك  المصدرة

الدوات     مضضن وغيرهضضا المنقولضضة  القيضضم
 \ القيضم    أو و الجنبيضضة والعملت  الماليضة

فيهضا       توجضد التي البلد في أو  المنقولة
أيضة     تضترتب ول ومراسضيلها،  المؤسسة

تجضضضاه    المؤسسضضضة علضضضى  مسضضضؤولية
الدوات      أو المبضالغ أصبحت اذا  العميل

كضان      سضبب لي متضوفرة غيضر  الماليضة

أو     إداريضضضة قضضضرارات بسضضضبب  لسضضضيما
أيضضضة      بنتيجضضضة او قضضضضائية أو  سياسضضضية

احداث.

فضضي      عليهضضا المنصضضوص الحضضوال جميضضع  فضضي
أن     " "   يجضضب ب الفقضضرة هذه من الول  المقطع

في    يسدد للمؤسسة ًء  العميل بنضا  لبنضان
. المبالغ        هذه يوازي ما منها طلب أول على

When a transaction includes the receipt 
of shares, bonds, securities or other 
financial instruments, liability shall be 
incurred by the Corporation and its 
correspondents if such receipt is 
impossible or when it is impossible to 
send same outside the country where the 
receipt took place, for any reason 
whatsoever.
Article 13:
The Client acknowledges that he is informed 

Regularly and periodically of the transactions 
performed on his account and of his account 
statement with the Corporation, by telephone 
or by any other way of telecommunication 
including electronic communication. 
Transactions become uncontestable by the 
Client five calendar days as of the date of 
their implementation.

The client has the obligation to attend in 
person of the Corporation’s offices during the 
first three business days of each month to 
receive his account statement, otherwise he 
will be considered as automatically notified of 
such statement.

Unless it has been agreed otherwise. In 
relation to transactions carried out for the 
account of the Client the Corporation has no 
duty whatsoever to take any action 
,notably ,by way of example, in relation to 
general shareholders meetings, merger 
notices, acquisition notices, liquidation 
procedures, and bids.

Article 14:

The books, registers and accounting 
documents of the corporation shall be 
deemed the sole means of proof between the 
parties.

the corporation shall have right to record the 
telephone conversations that the Client 
makes with the Corporation with respect to 
his transactions with the latter. Such 
recordings shall be deemed sufficient 
evidence of the recorded transactions. The 
Client acknowledges the validity of such 
evidence and waives his right to challenge 
the validity of same.



The correspondence and instructions made 
by fax shall be considered probative evidence 
provided that the copy received by the 
Corporation bears the signature of the Client.

The Corporation may reject the Client’s 
instructions if it has doubts concerning the 
signature of the person who sent the 
instructions, being agreed that the 
Corporation has no obligation and no 
responsibility. whether directly or indirectly .to 
verify the signature beyond its routine 
verification.

اسضتلم    ج-   عمليضة أيضة تتضضمن  عنضدما
أو       منقولضضة قيضضم أو سضضندات أو  أسضضهم

تضضترتب      ل الماليضضة الدوات مضضن  غيرهضضا
المؤسسضضضضة    علضضضضى مسضضضضؤولية  أيضضضضة

تعضضذر      وا إسضضتلمها تعذر إذا  ومراسليها
فيهضضا      تضضم الضضتي البلد خضضارج  إرسضضالها

كان .    . سبب لي وذلك الستلم

13المادة  : 
ودوري        منتظم بشكل يطلع بأنه العميل  يقر

كشف      وعلى لحسابه المنفذة العمليات  على
الهاتف      بواسطة وذلك المؤسسة لدى  حسابه

طرق        فيه بما اخرى إتصال وسيلة أية  أو
   . قابلة  غير العمليات وتصبح اللكترونية  التصال

إنقضاء       بعد العميل قبل من أيام 5للمنازعة  
تنفيذها   تاريخ . على

إلى      ًا شخصي الحضور العميل على  يتوجب
أول     خلل المؤسسة من   3مكاتب عمل أيام  

له       العائد الحساب كشف لستلم شهر  كل
الكشف    مبلغا يعتبر وإل

ًا  . حكم

تلتزم       ل ذلك خلف على التفاق  بإستثناء
المنفذه     بالعمليات يتعلق فيما  المؤسسة

فيه       بما إجراءات أية بإتخاذ العميل  لحساب
بإجتماعات      يتعلق فيما المثال سبيل  على

بعمليات    الخاصة الشعارات  المساهمين
     ، المتلك بعمليات الخاصة الشعارات  الدمج،

والمناقصات   الحل . عمليات

14المادة  :

والمستندات    والسجلت الدفاتر  تعتمد
كوسائل     سواها دون للمؤسسة  الحسابية

الفريقين   بين .اثبات

الهاتفية     المكالمات تسجيل للمؤسسة  يحق
بخصوص      المؤسسة مع العميل يجريها  التي

  . التسجيلت  هذه وتعتبر معها  عملياته
أدلة      المؤسسة قبل من والمنفذة  المحفوظة

تتناولها      التي للعمليات بالنسبة كافية  ثبوتية
عن      ًا مسبق ويتنازل يصحتها العميل  ويقر

هذه      الثبات وسيلة نفاذ بعد . الطعن
بواسطة     الموجهة والوامر المراسلت  تعتبر

تحمل       أن شرط وافية ثبوتية وسيلة  الفاكس
توقيع      المؤسسة من إستلمتها التي  النسخة

مرسلها  .العميل

العميل      تعليمات ترفض أن للمؤسسة  يحق
توقيع       بخصوص ًا شكوك لديها كان حال  في

أن       التأكيد مع التعليمات أرسل الذي  الشخص
المسؤولية      تتحمل ول ملزمة غير  المؤسسة
بخصوص      مباشرة غير أو مباشرة  بصورة

التثبت       يتجاوز بما التوقيع صحة من  التثبت
. العادي

Article 15:
The client shall be responsible for the 
management of his tax situation and of the tax 
regime applicable to all transactions performed by 
the Corporation hereunder, and he must settle all 
taxes and duties that are due in relation to this 
Agreement and\or the transactions carried out 
hereunder or related to the Agreement. The 
corporation shall have no duty or obligation in this 
regard.

Article 16: 
This Agreement is binding for both parties and 
their successors in an indivisible manner.

Article 17: 
The term of this Agreement is six years as of the 
date it is signed by both parties. The Agreement 
will be automatically renewed for one similar term 
unless one of the parties informs the other party in 
writing of its wish not to renew the Agreement at 
least thirty calendar days prior to the expiry of the 
term of the Agreement. Each of the parties may 
terminate this Agreement by serving a written 
termination notice to the other party at least twenty 
calendar days prior to the date of the termination.

 Article 18:
This Agreement shall be governed by Lebanese 
law.

Article 19: 
All disputes arising in connection with the present 
Agreement shall be finally settled by arbitration 



and submitted to an arbitral composed of three 
arbitrators.

Each party shall appoint one arbitrator, and the 
third arbitrator, who will preside the arbitral 
tribunal. Shall be appointed by both parties, and in 
case of disagreement, he will be appointed by the 
president of the First instance Court Beirut sitting 
in commercial matters.
The arbitrators shall be designated among lawyers 
or chartered accountants registered at the bar 
association or the certified accountants syndicate 
roll for fifteen years at least.

The arbitration will be ordinary.

the arbitration will take place in tyre at the location 
indicated by the arbitral tribunal, and in case of 
disagreement in the office of the president of the 
arbitral tribunal or in the place indicated by the 
latter in tyre

The rules of the Lebanese Code of Civil 
Procedural governing domestic arbitration 
will apply to all matters not mentioned in this 
clause.

15المادة  : 
الضريبي       وضعه إدارة عن ًل مسؤو العميل  يكون

كافة      على المطبق الضرائبي النظام  وعن
هذا       إطار في المؤسسة تجريها التي  العمليات

الضرائب .       جميع يسدد أن عليه ويتوجب  العقد
\ أو       و العقد هذا إطار في المتوجبة  والرسوم

 . إن       به المتعلقة أو إطاره في المجراة  العمليات
موجب        أي عليها يتوجب ول ملزمة إير  المؤسسة

الخصوص   . بهذا

16المادة  : 
غير       بصورة وورثتهما الفريقين العقد هذا  يلزم

للتجزئة   . قابلة

17المادة  :

ب      العقد هذا مدة تاريخ   6حددت من سنوات  
المدة       هذه وتجدد الفريقين قبل من  توقيعه

أحد        يبلغ لم ما ًا تباع مماثلة لمدة ًا  حكم
بعدم      برغبته ًا خطي الخر الفريق  الفريقين

بمدة    العقد قبل    30تجديد القل على ًا يوم  
إنهاء        الفريقين من لي يمكن العقد مدة  إنتهاء

هذه       برغبته الخر الفريق بإبلغ العقد  هذا
ًا  قبل    20خطي القل على ًا يوم

النتهاء    . تاريخ

18المادة   : 

اللبنانية       للقوانين أحكامه بجميع العقد هذا  يخضع
الجراء  .المرعية

19المادة   : 
بصورة        العقد هذا عن الناشئة النزاعات جميع  تحل
يعين       ثلثية تحكيم لجنة بواسطة بالتحكيم  نهائية

المحكم       ويعين اعضائها أحد الفريقين من  كل
بواسطة       وإل بالتفاق اللجنة يترأس الذي  الثالث
الناظرة       في المدنية البتدائية المحكمة  رئيس

التجارية  .بالقضايا

أو       المحامين بين من المحكمين اختيار  ويتم
الجدول     في المسجلين القانونيين  المحاسبين

نقابة       أو المحامين نقابة من لكل  العام
سنة      عشر خمسة منذ المجازين  المحاسبين

القل   .على

ًا    عادي ًا تحكيم التحكيم . يكون

الذي       المكان في صور في التحكيم  ويجري
رئيس       مكتب في الختلف وعند اللجنة  تعينه

في        الخير هذا يعينه الذي المكان أو  اللجنة
.صور

هذ         في صراحة يلحظ لم ما كل في  تطبق
الداخلي     بالتحكيم المتعلقة الحكام  البند

المحاكمات     أصول قانون في  الملحوظ
.اللبناني

Article 20: 

Each Party elects domicile for the purposes 
of the present Agreement at the place
Mentioned below:

-the Corporation at its head office located at 
Tyre Jal  L Baher center Dubai.

-the client at:

Any notice, claim, lawsuit and document 
whatsoever relating directly or indirectly to 
the present agreement or any judicial 
proceedings may be served upon either 
party, at his domicile.



Article 21: 
The client confirms that has carefully read all 
the provisions of this agreement and its 
annexes and has fully understood such 
provisions, and has obtained the necessary 
professional advice in relation thereto.

The present Agreement was made
In: 
On:

M.M. Markets 

 ___________________________________
____
Name 
  السم

Title                     المنصب 

20لمادة ا  : 

ما         لكل مختار إقامة محل الفريقين من كل  يتخذ
المكان         في عنه وينتج العقد وينتج العقد بهذا  يتعلق

أدناه  .المبين

- صور       في الكائن الرئيسي مركزها في  المؤسسة
دبي    سنتر البحر  جل

- في   :العميل

أي         هذا إقامته محل في منهما كل إبلغ  يمكن
وأي        ادعاء وأي طلب وأي كان مهما  إشعار

او       العقد بهذا مباشرة بصورة يتعلق  مستند
غير     أو قضائية معاملة بأية

. قضائية 

21المادة  :

هذا        أحكام جميع بتمعن قرأ أنه العميل  يؤكد
هذ       جميع بالكامل وفهم وملحقاته  العقد

المهني      الرأي على استحصل وأنه  الحكام
الخصوص   بهذا .اللزم

العقد   هذا  حرر

                                                            :في
                                                      :بتاريخ

 . . ماركت   أم أم شركة  ش

Name السم 

Title المنصب 

Agreement for Trading Operations

Between the undersigned 

First Name: 

----------------------------------------

Last Name:---------------------------------------

Date of Birth:------------------------------------
                         Day   Month   Year 
Nationality: --------------------------------------

Occupation:---------------------------------------

Permanent
Residence: ---------------------------------------

building\بناية 
       ---------------------------------------
-

city\المدينة 



  ------------------------------------     
                     Zip code \ البريدي   الرمز
Account

 

Hereinafter referred to as 

“The Client” or the First Party

On one part, and:

M. M .Market S.A.R.L with the Register 
of commerce in Beirut under number 
5002648

Represented By: 

Name, Title 

Name ,Title

Domiciled in its registered office at 

Gefinor 

المتاجرة      عمليات إجراء أجل من  عقد

أدناه   الموقعين    بين

---------------------------------------- الول  :السم

--------------------------------------- العائلة  :إسم

------------------------------------ الولدة   :تارخ
السنة              الشهر  اليوم

:الجنسية--------------------------------------

:المهنة---------------------------------------

:العنوان---------------------------------------
street\        الشارع  

       ---------------------------------------
-

          Country \          البلد  
  ------------------------------------   

p.o.Box/ البريد    صندوق
رقم   :حساب

يلي   فيما  المسمى

" الول"    الفريق أو  العميل

و   جهة :من

   . . محدودة  لبنانية شركة ماركت أم أم  شركة
الت     السجل في مسجلة في المسؤولية جاري  

رقم    تحت 55002648رصيد
ب  :الممثلة

المصب   ، السم

المصب   السم

  " أخرى  "  جهة من الثاني الفريق أو .المؤسسة

Personal information sheet

Filed as:   sole Holder            Join Holder         Fiduciary Beneficiary                Proxy Holder 

Of Account Number:

 Type of Account:                     A/            Individual                               Joint  
                                               B/          Custody Management            Custody Management and 

Disposition



Economic Right Ownership:          the undersigned is the economic       the undersigned is not the 
economic

                                                            Right owner of the Account              right owner of the Account
Identity of Economic Right Owner:

Title:---------------------------------------Residency             Resident            Non- Resident

Last Name:-------------------------------First Name:------------------------------------------------------------

Father’s Name:--------------------------Mother’s name-------------------------------------------------------

Marital Status:--------------------------Name of Spouse-------------------------------------------------------

Date of Birth:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day                                Month                                        year

Place of Birth:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
city                                country

Correspondence:                Address                              Mailing Address

Mailing Address (If different):

I.D Type :           Passport                                     Identity  card               Number 

I HERBEY CONFIRM THAT THE INFORMATION MENTIONED ABOVE IS ACCRATE.

Knowledge of Financial Products

Have you ever dealt in any of the 
following financial products. And how 
would you consider your knowledge of 
these products?

Equities 
اسهم

High

Fixed Income                   أدوات 
دين

Foreign Exchange         عملت 
أجنبية

Occupation and 
Main:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sources of 
Revenue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Annual 
Income:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimated Net Worth:----------------------

Street  :-------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
P.OBox:------------------------------------------------city:-------------------------------------------------------
Zip Code:----------------------county:--------------------------------------------------------------------------

street :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
P.OBox:------------------------------------------------
city:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zip Code:----------------------
county:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phone1 :-------------------------------------------------- Phone 2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  Fax: ------------------------------------------------------- Mobile 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Email:------------------------------------------------                      : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------



Futures  آجلة
عقود

Options                            عقود 
خيار

Mutual Funds  استثمار  صناديق
Structured Products     استثمارية  منتجات

مركبة

Amount of investment 
----------------------------

The initial invested with you 
represent-------

من   بالمئة
--------------------------------------موجوداتي

Signature------------------------------------------
----

Date------------------------------------------------
-

المالية   بالدوات المعرفة

المالية      بالدوات تعاملت أن سبق  هل
في      وخبرتك معرفتك تقيم وكيف  التالية

الدوات  .هذه

Good   ممتازة  محدود limited جيدة

الستثمار   مبلغ
---------------------------------------

------------------------%of my total liquid 
assets

به     استثمرت الذي المبدئي  المبلغ
-----------------بشكل

----------------------------------------------التوقيع

---------------------------------------------- التاريخ


