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توكيل محدود

المعلومات األساسية

العميل
االسم األول واسم العائلة / اسم الشركة:

تاريخ الميالد / تاريخ التأسيس:

مدير المحفظة االستثمارية
االسم األول واسم العائلة / اسم الشركة:

تاريخ الميالد / تاريخ التأسيس :

الحسابات المعنية
ينطبق هذا التوكيل المحدود على جميع الحسابات القائمة والمستقبلية والحسابات الفرعية للعميل ("الحسابات") القائمة لدى بنك سويسكوت إس أي ("البنك") ما لم يخطر بذلك خطياً من قبل

العميل   للبنك  بعكس ذلك.

شروط وأحكام هذا التوكيل المحدود
التي األخرى  الفوائد  أو  والتعويضات  التأمين  إعادة  إسناد  ورسوم  والعموالت  والرسوم  األتعاب بأن ويقر العميل يدرك
العميل مصالح  مع  تتعارض  قد  التي  األخرى  المتغيرة  العوامل  من  أي  أو  التداول  وحجم  الصفقات من عدد على تعتمد
تقييم أو  بمراقبة  يقوم  ال  البنك  أن  على  ويوافق  العميل  يقر  العنيفة.  المضاربة  بمخاطر  يسمى  ما على تنطوي قد أو و/
(الصفقات، األتعاب  هذه  على  تؤثر  التي  العوامل  أو  االستثمارية  المحفظة  لمدير المدفوعة األتعاب مالءمة مدى
المدفوعة األتعاب  مالءمة  مدى  وتقييم  مراقبة  عن  الوحيد  المسؤول  هو  العميل  ذلك).  إلى وما المصرفية، والخدمات
إلى وما  التداول،  وحجم  (الصفقات،  األتعاب  هذه  على  تؤثر  قد  التي  العوامل  من  أي  أو االستثمارية المحفظة لمدير

ذلك).

.4.4

وربما، الصفقات  أداء  على  يؤثر  قد  الذي  األمر  االستثمارية،  المحفظة  لمدير  التعويضات  دفع  على  ويوافق  العميل  يقر
تلقائية تصفية  إلى  األمر  يؤدي  وبالتالي  كاٍف،  غير  المعني  الحساب  هامش  يصبح  أن  إلى  يؤدي  قد  معينة،  ظروف  في

لجميع أو جزء من مراكز العميل.

.4.5

على الرغم من أي شيء مخالف لما ورد في هذا التوكيل المحدود، في حالة كون األموال المودعة في الحسابات ليست
كافية لدفع األجور إلى مدير المحفظة االستثمارية، يحق للبنك، ولكنه ليس ملزًما،  بأن ال يدفع هذه األجور إلى مدير

المحفظة االستثمارية أو يدفع جزء منها فقط. 

.4.6

تناسبي، زمني  أساس  على  االستثمارية  المحفظة  مدير  إلى  تدفع  أن  المزمع  من  التي  واألتعاب  األجور  لحساب  للبنك  يحق 
إن أمكن و ذلك بناءاً للظروف.

.4.7

5. البنك والمسؤولية
في االستثمارية  المحفظة  مدير  قبل  من  الواردة  التعليمات  وجميع  أي  ينفذ  أن  منه  ويطلب  البنك  صراحة  العميل يخول
هذا بموجب  االستثمارية  المحفظة  مدير  قبل  من  الواردة  التعليمات  وجميع  بأي  العميل  يلتزم  المحدود.  التوكيل هذا إطار
المحفظة مدير  قبل  من  فعل  عن  امتناع  أو  فعل  وأي  التعليمات  هذه  مثل  عن  ناتجة  صفقة  أو  عملية  وأي  المحدود،  التوكيل

االستثمارية في إطار هذا التوكيل المحدود تكون ملزمة بشكل كامل.

.5.1

مضمون وأن  االستثمارية  المحفظة  ومدير  العميل  بين  المبرمة  االتفاقية  في  طرفا  ليس  البنك  أن  على  ويوافق  العميل يقر
تلقاها التي  بالتعليمات  علم  على  ليس  البنك  أن  كما  ذلك.  عن  مسؤوًال  البنك  يكون  ولن  للبنك،  معروف  غير  االتفاقية  هذه
مدير المحفظة االستثمارية من قبل العميل واستراتيجية االستثمار المتفق عليها بين العميل ومدير المحفظة االستثمارية.

.5.2

لمراقبة وصالحيتها)،  مالءمتها  مدى  ذلك  في  (بما  االستثمارية  المحفظة  مدير  تعليمات  وفحص بدراسة البنك يلتزم ا
أو بأفعال  يتعلق  فيما  نوع  أي  من  تحذير  إشعار  أو  توضيح  أو  إخطار  أي  تقديم  أو  االستثمارية،  المحفظة مدير أنشطة
بمراقبة العميل  يتعهد  المحدود.  التوكيل  بهذا  يتعلق  فيما  االستثمارية  المحفظة  مدير  قبل من المرتكبة القصور أوجه
من الواردة  التعليمات  على  بناء  المنفذة  المعامالت  نتائج  سيما  وال  مستمر،  بشكل  االستثمارية المحفظة مدير أنشطة
عن نيابة  االستثمارية  المحفظة  مدير  وصفقات  للتداول  منصة  وأي  حساباته  إلى  الوصول  رموز العميل يتلقى المدير.
أجل من  الفور  على  البنك  إبالغ  العميل  على  يجب  األسباب،  من  سبب  ألي  الوصول  رموز العميل يتلقى العميل.

الحصول عليها.

.5.3

يعفي العميل البنك من أية مسؤولية عن أي وجميع أفعال أو أوجه القصور من قبل مدير المحفظة االستثمارية. .5.4

األحوال من  حال  أي  في  يجوز  ال  االستثمارية،  المحفظة  مدير  قبل  من  تداول  استشارة  أو  معلومات  أي  العميل تلقى إذا
هذه مثل  وتتضمن  االستشارات.  أو  المعلومات  لهذه  العميل  استخدام  عن  ناجمة  أضرار  أي  عن  مسؤوًال  البنك يبقى أن
المحفظة مدير  بها  أدلى  قد  ضمنية،  أو  فعلية  وعود  أي  الحصر؛   ال  المثال  سبيل  على  واإلخطارات؛  المعلومات
ً ضمانا يعد  ال  السابق  األداء  أن  يدرك  أنه  العميل  ويؤكد  المستقبل.  في  الحسابات  خسائر  أو  أرباح  بخصوص  االستثمارية

لألداء المستقبلي.

.5.5

بأي يتعلق  ما  كل  في  ووكالئه  وموظفيه  ومسؤوليه  له،  التابعة  والشركات  البنك  وحماية  تعويض  على  العميل  يوافق 
وجميع األضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق بإدارة أو مراقبة الحسابات من قبل مدير المحفظة االستثمارية.

.5.6

اإللغاء .6
الوارد اإللغاء  إخطار  مع  المناسب  الوقت  في  البنك  تعامل  إتمام  حتى  المفعول  وساري  نافذاً  المحدود  التوكيل  هذا  يظل 

كتابةً من قبل العميل.
.6.1

لزم إذا  موحدة،  (بطريقة  فتح  وإعادة  إغالق  للبنك  يحق  المحدود،  التوكيل  هذا  إلغاء  حالة  في  أنه  على  ويوافق  العميل  يقر
األمر) أي مركز مفتوح على الحساب (الحسابات) من أجل السماح للعميل بإدارة حسابه (حساباته) بنفسه. 

.6.2

المحفظة مدير  أو  للعميل  القانوني  العجز  أو  إفالس  أو  وفاة  عند  المحدود  التوكيل  هذا  بمقتضى  العمل  ينتهي  ال 
االستثمارية.

.6.3

7. متنوعة
مدير البنك.  عن  بالنيابة  يتصرف  أو  يمثل،  أن  االستثمارية  المحفظة  لمدير  يجوز  ال  أنه  على  ويوافق  العميل يقر
المحفظة مدير  أن  كما  ووكالئه،  وموظفيه  ومسؤوليه  له،  التابعة  والشركات  البنك  عن  مستقل  االستثمارية  المحفظة
تأسيس أنه  على  االستثمارية  المحفظة  ومدير  البنك  بين  اتفاق  أي  يمثل  ال  البنك.  في   ً موظفا أو  وكيًال  ليس  االستثمارية

لمشروع مشترك أو شراكة.

.7.1

عليها حصل  التي  اإلخطارات  أو  المعلومات  من  أي  اكتمال  أو  دقة  على  يشهد  أو  يصادق  أو  يتحكم  أن  للبنك  يجوز  ا
العميل أو التي قد يحصل عليها في المستقبل من مدير المحفظة االستثمارية.

.7.2

7.3. العميل أن مدير المحفظة االستثمارية ال يجوز أن يخضع لإلشراف/ المراقبة من قبل أي هيئة

عن نيابة  أصول  أو  أموال  أي  يجمع  أو  يحتفظ  أن  االستثمارية  المحفظة  لمدير  يجوز  ال  أنه  على  ويوافق  العميل  يقر
وسائل أي  أو  مصرفية  حوالة  طريق  عن  واألصول  األموال  ترسل  أن  يجب  ذلك،  من  بدًال  العميل.  لحساب  أو البنك

أخرى مباشرة إلى البنك ألغراض اإليداع في الحسابات.

.7.4

حسابه على  أوامر  إعطاء  على  قادراً  العميل  يكون  لن  المفعول،  ساري  المحدود  التوكيل  هذا  كان  طالما  أنه  العميل  يقر
وسيلة أي  استخدام  طريق  عن  أو  الهاتف  طريق  عن  األوامر  هذه  مثل  تعطى  أن  إال  يمكن  ال  تداول.  منصة  أي  عبر

أخرى مقبولة من قبل البنك.

.7.5

الغرض والنطاق .1
يمنح العميل بموجبه إلى مدير المحفظة االستثمارية توكيًال إلدارة ومراقبة الحسابات، بما في ذلك األموال واألصول 

 المودعة في الحسابات، وفقًا لشروط وأحكام هذا التوكيل المحدود.
.1.1

بقدر شاملة  االستثمارية  المحفظة  لمدير  الممنوحة  الحسابات  ومراقبة  إدارة  صالحية  تكون   ،1.4 البند  مراعاة  مع
صالحياته/ لممارسة   ً مناسبا االستثمارية  المحفظة  مدير  يراه  قد  فعل  أي  عن  امتناع  أو  فعل  أي  وتشمل  اإلمكان، 

 صالحياتها بموجب هذا التوكيل المحدود. 

.1.2

مدير المحفظة االستثمارية مفوض على وجه الخصوص بما يلي: 
- بشكل عام، تمثيل العميل في التعامالت الحالية والمستقبلية مع البنك. 

- تداول الصكوك واألوراق المالية، وال سيما صكوك أسواق الصرف األجنبي الفورية (فوركس) (مثل العمالت 
والمعادن الثمينة وعقود الفروقات)، وإعطاء التعليمات اإللكترونية وأية وسيلة أخرى (بما في ذلك الهاتف أو الفاكس). 

- اتخاذ قرار بشأن و/أو تعديل بعض المؤشرات، مثل الرفع المالي؛ 
- االستالم بأي وسيلة أو االطالع (بما في ذلك البريد اإللكتروني)، أو استعراض، أو مراجعة التقارير (مثل بيانات 
الحساب)، والمراسالت، وإقرار وتعديل العقود، والتنازالت السرية المصرفية الالزمة لتنفيذ الصفقات وغيرها من 

الوثائق والمعلومات؛ 
- فتح وإنشاء حسابات إضافية نيابة عن وباسم العميل (على سبيل المثال، بهدف تنفيذ االستراتيجيات القائمة على العديد

من العمالت األساسية). كما يجب أن يُعاد النظر في مثل هذه الحسابات اإلضافية في إطار هذا التوكيل المحدود.

 .1.3

ما باستثناء  الحسابات،  من  األصول  أو  األموال  سحب  و/أو  في  التصرف  سلطة  االستثمارية  المحفظة  لمدير  يكون  ال
هو مسموح به بموجب هذا التوكيل المحدود أو ما هو مصرح به من قبل العميل.

.1.4

على ويوافق  العميل  يقر  طلبه.  على  بناء  عينه  قد  وأنه  االستثمارية  المحفظة  مدير  ألستمالة  سعى  قد  بأنه  العميل  يؤكد
فيما البنك  قبل  من  ضمان  أو  إخطار  أي  إعطاء  يتم  ال  وأنه  العميل  على  االستثمارية  المحفظة  مدير  يوصي  لم  البنك  أن

يتعلق بمدير المحفظة االستثمارية.

.1.5

التنازل عن سرية األعمال المصرفية .2
الحد إلى  االستثمارية  المحفظة  مدير  تجاه  المصرفية)  األعمال  سرية  ذلك  في  (بما  السرية  واجب  من  البنك العميل يعفي
لمدير يكون  أنه  على  ويوافق  العميل  يفهم  الخصوص،  وجه  وعلى  المحدود.  التوكيل  هذا  من  الغرض  يقتضيه الذي
الحصر، وليس  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  (بما  العميل  بشأن  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  االستثمارية المحفظة
سبيل على  الحساب  ورصيد  المعامالت  ذلك  في  (بما  وحساباته  اإللكتروني)  البريد  وعنوان  الهاتف، ورقم العنوان،

المثال وليس الحصر.

2.1

يقر العميل ويوافق على أن مدير المحفظة االستثمارية هو وحده المسؤول عن أمن البيانات المرسلة أو المتاحة له من
قبل البنك. 

.2.2

المخاطر .3
يقر العميل ويدرك أن التداول في صكوك أسواق الصرف األجنبي الفورية (فوركس) يعتمد على المضاربة بشكل كبير
يتحملوا أو  يتوقعوا  أن  يمكنهم  الذين  يناسب فقط األشخاص  المخاطرة، فهو  ينطوي على درجة كبيرة من  جًدا، حيث 
خطر فقدان هامش أرباح الفوركس الخاصة بهم. يمكن أن تؤدي معامالت الفوركس، بحكم طبيعتها، إلى وقوع العديد
من الخسائر غير المحدودة بشكل نظري. في عدم وجود التدخل المسبق، يمكن للخسارة أن تتجاوز إلى حد كبير كل
أمراً المسبق  التدخل  هذا  يصبح  النقدية)،  غير  األسواق  (مثل  محددة  حاالت  في  البنك.  لدى  المودعة  .العميل  أصول 

مستحيال.

.3.1

بسبب كبير  بشكل  المضاربة  الخصوص على  (فوركس) على وجه  الفورية  األجنبي  الصرف  أسواق  تعتمد معامالت 
الرفع المالي الذي يمكن استخدامه في معامالت الفوركس تلك.

.3.2

تتميز أسواق العمالت، وأسواق الذهب وأسواق األصول األساسية األخرى لصكوك الفوركس بالتقلب الشديد. كما يمكن
السيولة أو حتى انخفاض  لفترات من  لهذه األسواق أيضا أن تتعرض  التنبؤ بتحركات مثل  هذه األسواق. كما يمكن 

فترات من انعدام السيولة.

.3.3

الطرف المقابل الوحيد للعميل لجميع معامالت الفوركس هو البنك. ال يتم إجراء معامالت الفوركس من خالل التداول،
والتسهيالت التجارية متعددة األطراف أو أي مؤسسة مماثلة. 

.3.4

تنطوي معامالت الفوركس التي تتم لصالح العميل على خطورة التعرض لفقد جميع أصوله المودعة لدى البنك في
نوع من مسؤولية يخلق  مما  البنك،  لدى  المودعة  األصول  أكبر من  مبلغ  يكون  الحاالت،  بعض  وفي  وقت قصير، 

العميل تجاه البنك بخصوص المبالغ غير المغطاة. 

.3.5

يؤكد العميل أنه قد قرأ وفهم المعلومات المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك بشأن الرافعة المالية، ومتطلبات الهام
ش والتصفية التلقائية للمراكز.

.3.6

تنطبق المخاطر المتصلة بأوامر التحويل، كما هو موضح في الشروط واألحكام العامة، أيضا على األوامر الصادرة
من قبل مدير المحفظة االستثمارية. ويؤكد العميل على أنه يقبل بمثل هذه المخاطر.

.3.7

الخاصة والشروط  واألحكام  العامة،  واألحكام  الشروط  إلى  العميل  نحيل  المخاطر،  حول  المعلومات  من  لمزيد 
للفوركس وبيان اإلفصاح عن مخاطر الفوركس، الذي يحدد بعض المخاطرالمتعلقة بعمليات  تداول الصكوك المالية،

وال سيما صكوك الفوركس.

.3.8

أتعاب مدير المحفظة االستثمارية 4.0
يوافق العميل على دفع أتعاب مدير المحفظة االستثمارية وفقاً لبند "أتعاب مدير المحفظة االستثمارية" المذكور أدناه.  .4.1

هذه تداول  إمكانية  بفحص  االستثمارية  المحفظة  مدير  يقوم  للتداول،  متاحة  جديدة  مالية  أدوات  أي  هناك  كانت  إذا 
والبنود المؤشرات  قبول  للبنك  ويحق  العميل،  مع  عليها  المتفق  االستثمار  استراتيجية  من  كجزء  المالية  الصكوك 

األخرى المقدمة من قبل مدير المحفظة االستثمارية فيما يتعلق باألتعاب.

.4.2

إعادة إسناد  ورسوم  والعموالت،  المحتملة،  األخرى  الرسوم  إلى  وكذلك  العامة  واألحكام  الشروط  إلى  العميل  نُحيل 
التأمين والتعويضات أو الفوائد األخرى التي قد يدفعها البنك إلى مدير المحفظة االستثمارية عن خدماته التمهيدية أو

غيرها من الخدمات المقدمة للبنك، إن وجدت.

.4.3
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توكيل محدود

يقع مقر التنفيذ، ومحل إنفاذ الدعاوى ضد العمالء المقيمين في الخارج ويكون المقر الحصري لالختصاص القضائي 
ألي نزاع ناجم عن أو فيما يتعلق بهذا التوكيل المحدود في بنك جالند/ في دي في سويسرا. ومع ذلك، يحتفظ البنك 

بالحق في رفع هذه الدعوى أمام المحاكم المختصة التي لها والية قضائية على مقر إقامة العميل أو موطنه أو أمام أي 
محكمة مختصة أخرى، وفي هذه الحالة يسري القانون السويسري الموضوعي حصراً.

.8.2 تنطبق التعريفات الواردة في الشروط واألحكام العامة، والشروط واألحكام الخاصة بالفوركس أو بيان اإلفصاح عن
مخاطر الفوركس على هذا التوكيل المحدود.

.7.6

القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي .8

.يخضع هذا التوكيل المحدود هذه ويفسر وفقاً للقانون السويسري األساسي 8.1.

أتعاب مدير المحفظة االستثمارية
عن طريق اختيار  واحد أو أكثر من الخيارات أدناه، يفوض العميل بموجبه ويصدر أوامره للبنك بالخصم من الحسابات وسداد المبلغ المقابل ألتعاب مدير المحفظة االستثمارية المحددة. 

الفرق بين سعري العرض والطلب الخارجي (تزايد الفرق بين سعري العرض والطلب)
مع هذه األتعاب سيحصل مدير المحفظة االستثمارية على الفرق بين األسعار القياسية المعروضة بواسطة البنك لعمالئه 

واألسعار المحددة للحساب. ويتم اإلفصاح عن تزايد هذا الفرق بصورة عامة في االتفاق المبرم بين العميل ومدير المحفظة
االستثمارية و/أو المراسالت األخرى من مدير المحفظة االستثمارية إلى العميل. وفي جميع الحاالت، يجوز للعميل أن 

يطلب من البنك توفير المعلومات بهذا الشأن.

عمولة ثابتة 
مع هذه األتعاب يتقاضى مدير المحفظة االستثمارية عمولة بعملة الحساب على أساس الصفقات المنفذة نيابة عن العميل.

لكل معاملة أساسية عن كل مبلغ تداول بالحسابات. كل مبلغ تداول بالحسابات.

على حجم التداول بالحسابات. بخصوص م ت 4 و م ت 5: 

    
رسوم اإلدارة

مع هذه األتعاب يحصل مدير المحفظة االستثمارية على رسوم اإلدارة فيما يتعلق بكل حساب بعدد المرات المحدد.

نوع رسوم اإلدارة (يُرجى تحديد مربع واحد فقط) عدد المرات (يُرجى تحديد مربع واحد فقط)

المبلغ: شهرياً (اعتباراً من اليوم األخير من الشهر)

أو أو

النسبة المئوية من قيمة الحساب المعني*: كل ثالثة أشهر (اعتباراً من اليوم األخير من الثالثة 
أشهر) 

أو  

سنوياً (اعتباًرا من اليوم األخير من السنة)

    

* قيمة الحساب املعني يتوافق مع ما يسمى "حقوق املساهمني" من هذا الحساب، وعىل وجه الخصوص، تؤخذ األرباح والخسائر املحققة وغري 
املحققة بعني االعتبار بناء عىل الحساب املذكور. 

 رسوم األداء
(إن المتراكمة  األرباح  صافي  من  مئوية  نسبة   ، المحدد   التردد  على  االستثمارية،  المحفظة  مدير  يتلقى  األتعاب  هذه  مع
على االستثمارية  المحفظة  مدير  ويحصل   ، العالية  المميزة  االثر  األداء   رسوم  تخضع  واحد.  حساب  على  بناء  وجدت) 
يتجاوز الذي  الصلة  ذي  التاريخ  من  اعتباراً  المساهمين")  "حقوق  عليه  يطلق  (ما  المعني  الحساب  قيمة  تكون  عندما  مستحقاته 

أعلى قيمة تاريخية للحساب المذكور. يستبعد حساب األداء الحركات الناتجة عن الودائع والسحب.

عدد المرات (يرجى تحديد 
مربع واحد فقط) النسبة المئوية: 

شهرياً (اعتباراً من اليوم األخير من الشهر)شهرياً (اعتباراً من اليوم 
األخير من الشهر)

أو

كل ثالثة أشهر (اعتباراً من اليوم األخير من الثالثة أشهر)

أو

سنوياً (اعتباراً من اليوم األخير من السنة)
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المعلومات الأساسية
العميل
مدير المحفظة الاستثمارية
الحسابات المعنية
ينطبق هذا التوكيل المحدود على جميع الحسابات القائمة والمستقبلية والحسابات الفرعية للعميل ("الحسابات") القائمة لدى بنك سويسكوت إس أي ("البنك") ما لم يخطر بذلك خطياً من قبل العميل   للبنك  بعكس ذلك.
شروط وأحكام هذا التوكيل المحدود
يدرك العميل ويقر بأن الأتعاب والرسوم والعمولات ورسوم إسناد إعادة التأمين والتعويضات أو الفوائد الأخرى التي تعتمد على عدد من الصفقات وحجم التداول أو أي من العوامل المتغيرة الأخرى التي قد تتعارض مع مصالح العميل و/ أو قد تنطوي على ما يسمى بمخاطر المضاربة العنيفة. يقر العميل ويوافق على أن البنك لا يقوم بمراقبة أو تقييم مدى ملاءمة الأتعاب المدفوعة لمدير المحفظة الاستثمارية أو العوامل التي تؤثر على هذه الأتعاب (الصفقات، والخدمات المصرفية، وما إلى ذلك). العميل هو المسؤول الوحيد عن مراقبة وتقييم مدى ملاءمة الأتعاب المدفوعة لمدير المحفظة الاستثمارية أو أي من العوامل التي قد تؤثر على هذه الأتعاب (الصفقات، وحجم التداول، وما إلى ذلك).
4.4.
يقر العميل ويوافق على دفع التعويضات لمدير المحفظة الاستثمارية، الأمر الذي قد يؤثر على أداء الصفقات وربما، في ظروف معينة، قد يؤدي إلى أن يصبح هامش الحساب المعني غير كافٍ، وبالتالي يؤدي الأمر إلى تصفية تلقائية لجميع أو جزء من مراكز العميل.
4.5.
على الرغم من أي شيء مخالف لما ورد في هذا التوكيل المحدود، في حالة كون الأموال المودعة في الحسابات ليست كافية لدفع الأجور إلى مدير المحفظة الاستثمارية، يحق للبنك، ولكنه ليس ملزمًا،  بأن لا يدفع هذه الأجور إلى مدير المحفظة الاستثمارية أو يدفع جزء منها فقط. 
4.6.
يحق للبنك لحساب الأجور والأتعاب التي من المزمع أن تدفع إلى مدير المحفظة الاستثمارية على أساس زمني تناسبي، إن أمكن و ذلك بناءاً للظروف.
4.7.
دور البنك والمسؤولية
5.
يخول العميل صراحة البنك ويطلب منه أن ينفذ أي وجميع التعليمات الواردة من قبل مدير المحفظة الاستثمارية في إطار هذا التوكيل المحدود. يلتزم العميل بأي وجميع التعليمات الواردة من قبل مدير المحفظة الاستثمارية بموجب هذا التوكيل المحدود، وأي عملية أو صفقة ناتجة عن مثل هذه التعليمات وأي فعل أو امتناع عن فعل من قبل مدير المحفظة الاستثمارية في إطار هذا التوكيل المحدود تكون ملزمة بشكل كامل.
5.1.
يقر العميل ويوافق على أن البنك ليس طرفا في الاتفاقية المبرمة بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية وأن مضمون هذه الاتفاقية غير معروف للبنك، ولن يكون البنك مسؤولاً عن ذلك. كما أن البنك ليس على علم بالتعليمات التي تلقاها مدير المحفظة الاستثمارية من قبل العميل واستراتيجية الاستثمار المتفق عليها بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية.
5.2.
ا يلتزم البنك بدراسة وفحص تعليمات مدير المحفظة الاستثمارية (بما في ذلك مدى ملاءمتها وصلاحيتها)، لمراقبة أنشطة مدير المحفظة الاستثمارية، أو تقديم أي إخطار أو توضيح أو إشعار تحذير من أي نوع فيما يتعلق بأفعال أو أوجه القصور المرتكبة من قبل مدير المحفظة الاستثمارية فيما يتعلق بهذا التوكيل المحدود. يتعهد العميل بمراقبة أنشطة مدير المحفظة الاستثمارية بشكل مستمر، ولا سيما نتائج المعاملات المنفذة بناء على التعليمات الواردة من المدير.  يتلقى العميل رموز الوصول إلى حساباته وأي منصة للتداول وصفقات مدير المحفظة الاستثمارية نيابة عن العميل. يتلقى العميل رموز الوصول لأي سبب من الأسباب، يجب على العميل إبلاغ البنك على الفور من أجل الحصول عليها.
5.3.
يعفي العميل البنك من أية مسؤولية عن أي وجميع أفعال أو أوجه القصور من قبل مدير المحفظة الاستثمارية.
5.4.
إذا تلقى العميل أي معلومات أو استشارة تداول من قبل مدير المحفظة الاستثمارية، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يبقى البنك مسؤولاً عن أي أضرار ناجمة عن استخدام العميل لهذه المعلومات أو الاستشارات. وتتضمن مثل هذه المعلومات والإخطارات؛ على سبيل المثال لا الحصر؛  أي وعود فعلية أو ضمنية، قد أدلى بها مدير المحفظة الاستثمارية بخصوص أرباح أو خسائر الحسابات في المستقبل. ويؤكد العميل أنه يدرك أن الأداء السابق لا يعد ضماناً للأداء المستقبلي.
5.5.
يوافق العميل على تعويض وحماية البنك والشركات التابعة له، ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه في كل ما يتعلق بأي وجميع الأضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق بإدارة أو مراقبة الحسابات من قبل مدير المحفظة الاستثمارية.
5.6.
الإلغاء
6.
يظل هذا التوكيل المحدود نافذاً وساري المفعول حتى إتمام تعامل البنك في الوقت المناسب مع إخطار الإلغاء الوارد  كتابةً من قبل العميل.
6.1.
يقر العميل ويوافق على أنه في حالة إلغاء هذا التوكيل المحدود، يحق للبنك إغلاق وإعادة فتح (بطريقة موحدة، إذا لزم الأمر) أي مركز مفتوح على الحساب (الحسابات) من أجل السماح للعميل بإدارة حسابه (حساباته) بنفسه. 
6.2. 
لا ينتهي العمل بمقتضى هذا التوكيل المحدود عند وفاة أو إفلاس أو العجز القانوني للعميل أو مدير المحفظة الاستثمارية.
6.3.
أحكام متنوعة
7.
يقر العميل ويوافق على أنه لا يجوز لمدير المحفظة الاستثمارية أن يمثل، أو يتصرف بالنيابة عن البنك. مدير المحفظة الاستثمارية مستقل عن البنك والشركات التابعة له، ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه، كما أن مدير المحفظة الاستثمارية ليس وكيلاً أو موظفاً في البنك. لا يمثل أي اتفاق بين البنك ومدير المحفظة الاستثمارية على أنه تأسيس لمشروع مشترك أو شراكة.
7.1.
ا يجوز للبنك أن يتحكم أو يصادق أو يشهد على دقة أو اكتمال أي من المعلومات أو الإخطارات التي حصل عليها العميل أو التي قد يحصل عليها في المستقبل من مدير المحفظة الاستثمارية.
7.2.
يدرك العميل أن مدير المحفظة الاستثمارية لا يجوز أن يخضع للإشراف/ المراقبة من قبل أي هيئة
7.3.
يقر العميل ويوافق على أنه لا يجوز لمدير المحفظة الاستثمارية أن يحتفظ أو يجمع أي أموال أو أصول نيابة عن البنك أو لحساب العميل. بدلاً من ذلك، يجب أن ترسل الأموال والأصول عن طريق حوالة مصرفية أو أي وسائل أخرى مباشرة إلى البنك لأغراض الإيداع في الحسابات.
7.4.
يقر العميل أنه طالما كان هذا التوكيل المحدود ساري المفعول، لن يكون العميل قادراً على إعطاء أوامر على حسابه عبر أي منصة تداول. لا يمكن إلا أن تعطى مثل هذه الأوامر عن طريق الهاتف أو عن طريق استخدام أي وسيلة أخرى مقبولة من قبل البنك.
7.5.
الغرض والنطاق
1.
يمنح العميل بموجبه إلى مدير المحفظة الاستثمارية توكيلاً لإدارة ومراقبة الحسابات، بما في ذلك الأموال والأصول  المودعة في الحسابات، وفقًا لشروط وأحكام هذا التوكيل المحدود.
1.1.
مع مراعاة البند 1.4، تكون صلاحية إدارة ومراقبة الحسابات الممنوحة لمدير المحفظة الاستثمارية شاملة بقدر الإمكان، وتشمل أي فعل أو امتناع عن أي فعل قد يراه مدير المحفظة الاستثمارية مناسباً لممارسة صلاحياته/
 صلاحياتها بموجب هذا التوكيل المحدود. 
1.2.
مدير المحفظة الاستثمارية مفوض على وجه الخصوص بما يلي: - بشكل عام، تمثيل العميل في التعاملات الحالية والمستقبلية مع البنك. - تداول الصكوك والأوراق المالية، ولا سيما صكوك أسواق الصرف الأجنبي الفورية (فوركس) (مثل العملات والمعادن الثمينة وعقود الفروقات)، وإعطاء التعليمات الإلكترونية وأية وسيلة أخرى (بما في ذلك الهاتف أو الفاكس). - اتخاذ قرار بشأن و/أو تعديل بعض المؤشرات، مثل الرفع المالي؛ - الاستلام بأي وسيلة أو الاطلاع (بما في ذلك البريد الإلكتروني)، أو استعراض، أو مراجعة التقارير (مثل بيانات الحساب)، والمراسلات، وإقرار وتعديل العقود، والتنازلات السرية المصرفية اللازمة لتنفيذ الصفقات وغيرها من الوثائق والمعلومات؛ - فتح وإنشاء حسابات إضافية نيابة عن وباسم العميل (على سبيل المثال، بهدف تنفيذ الاستراتيجيات القائمة على العديد من العملات الأساسية). كما يجب أن يُعاد النظر في مثل هذه الحسابات الإضافية في إطار هذا التوكيل المحدود.
1.3.	
لا يكون لمدير المحفظة الاستثمارية سلطة التصرف في و/أو سحب الأموال أو الأصول من الحسابات، باستثناء ما هو مسموح به بموجب هذا التوكيل المحدود أو ما هو مصرح به من قبل العميل.
1.4.
يؤكد العميل بأنه قد سعى لأستمالة مدير المحفظة الاستثمارية وأنه قد عينه بناء على طلبه. يقر العميل ويوافق على أن البنك لم يوصي مدير المحفظة الاستثمارية على العميل وأنه لا يتم إعطاء أي إخطار أو ضمان من قبل البنك فيما يتعلق بمدير المحفظة الاستثمارية.
1.5.
التنازل عن سرية الأعمال المصرفية
2.
يعفي العميل البنك من واجب السرية (بما في ذلك سرية الأعمال المصرفية) تجاه مدير المحفظة الاستثمارية إلى الحد الذي يقتضيه الغرض من هذا التوكيل المحدود. وعلى وجه الخصوص، يفهم العميل ويوافق على أنه يكون لمدير المحفظة الاستثمارية الحق في الحصول على المعلومات بشأن العميل (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، العنوان، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني) وحساباته (بما في ذلك المعاملات ورصيد الحساب على سبيل المثال وليس الحصر.
2.1
يقر العميل ويوافق على أن مدير المحفظة الاستثمارية هو وحده المسؤول عن أمن البيانات المرسلة أو المتاحة له من قبل البنك. 
2.2.
المخاطر
3.
يقر العميل ويدرك أن التداول في صكوك أسواق الصرف الأجنبي الفورية (فوركس) يعتمد على المضاربة بشكل كبير جدًا، حيث ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة، فهو يناسب فقط الأشخاص الذين يمكنهم أن يتوقعوا أو يتحملوا خطر فقدان هامش أرباح الفوركس الخاصة بهم. يمكن أن تؤدي معاملات الفوركس، بحكم طبيعتها، إلى وقوع العديد من الخسائر غير المحدودة بشكل نظري. في عدم وجود التدخل المسبق، يمكن للخسارة أن تتجاوز إلى حد كبير كل أصول .العميل المودعة لدى البنك. في حالات محددة (مثل الأسواق غير النقدية)، يصبح هذا التدخل المسبق أمراً مستحيلا.
3.1.
تعتمد معاملات أسواق الصرف الأجنبي الفورية (فوركس) على وجه الخصوص على المضاربة بشكل كبير بسبب الرفع المالي الذي يمكن استخدامه في معاملات الفوركس تلك.
3.2.
تتميز أسواق العملات، وأسواق الذهب وأسواق الأصول الأساسية الأخرى لصكوك الفوركس بالتقلب الشديد. كما يمكن التنبؤ بتحركات مثل  هذه الأسواق. كما يمكن لهذه الأسواق أيضا أن تتعرض لفترات من انخفاض السيولة أو حتى فترات من انعدام السيولة.
3.3.
الطرف المقابل الوحيد للعميل لجميع معاملات الفوركس هو البنك. لا يتم إجراء معاملات الفوركس من خلال التداول، والتسهيلات التجارية متعددة الأطراف أو أي مؤسسة مماثلة. 
3.4.
تنطوي معاملات الفوركس التي تتم لصالح العميل على خطورة التعرض لفقد جميع أصوله المودعة لدى البنك في وقت قصير، وفي بعض الحالات، يكون مبلغ أكبر من الأصول المودعة لدى البنك، مما يخلق نوع من مسؤولية العميل تجاه البنك بخصوص المبالغ غير المغطاة. 
3.5.
يؤكد العميل أنه قد قرأ وفهم المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك بشأن الرافعة المالية، ومتطلبات الهام ش والتصفية التلقائية للمراكز.
3.6.
تنطبق المخاطر المتصلة بأوامر التحويل، كما هو موضح في الشروط والأحكام العامة، أيضا على الأوامر الصادرة من قبل مدير المحفظة الاستثمارية. ويؤكد العميل على أنه يقبل بمثل هذه المخاطر.
3.7.
لمزيد من المعلومات حول المخاطر، نحيل العميل إلى الشروط والأحكام العامة، والأحكام والشروط الخاصة للفوركس وبيان الإفصاح عن مخاطر الفوركس، الذي يحدد بعض المخاطرالمتعلقة بعمليات  تداول الصكوك المالية، ولا سيما صكوك الفوركس.
3.8.
أتعاب مدير المحفظة الاستثمارية
4.0
يوافق العميل على دفع أتعاب مدير المحفظة الاستثمارية وفقاً لبند "أتعاب مدير المحفظة الاستثمارية" المذكور أدناه. 
4.1.
إذا كانت هناك أي أدوات مالية جديدة متاحة للتداول، يقوم مدير المحفظة الاستثمارية بفحص إمكانية تداول هذه الصكوك المالية كجزء من استراتيجية الاستثمار المتفق عليها مع العميل، ويحق للبنك قبول المؤشرات والبنود الأخرى المقدمة من قبل مدير المحفظة الاستثمارية فيما يتعلق بالأتعاب.
4.2.
نحُيل العميل إلى الشروط والأحكام العامة وكذلك إلى الرسوم الأخرى المحتملة، والعمولات، ورسوم إسناد إعادة التأمين والتعويضات أو الفوائد الأخرى التي قد يدفعها البنك إلى مدير المحفظة الاستثمارية عن خدماته التمهيدية أو غيرها من الخدمات المقدمة للبنك، إن وجدت.
4.3.
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يقع مقر التنفيذ، ومحل إنفاذ الدعاوى ضد العملاء المقيمين في الخارج ويكون المقر الحصري للاختصاص القضائي لأي نزاع ناجم عن أو فيما يتعلق بهذا التوكيل المحدود في بنك جلاند/ في دي في سويسرا. ومع ذلك، يحتفظ البنك بالحق في رفع هذه الدعوى أمام المحاكم المختصة التي لها ولاية قضائية على مقر إقامة العميل أو موطنه أو أمام أي محكمة مختصة أخرى، وفي هذه الحالة يسري القانون السويسري الموضوعي حصراً.
8.2.
تنطبق التعريفات الواردة في الشروط والأحكام العامة، والشروط والأحكام الخاصة بالفوركس أو بيان الإفصاح عن مخاطر الفوركس على هذا التوكيل المحدود.
7.6.
القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي
8.
يخضع هذا التوكيل المحدود هذه ويفسر وفقاً للقانون السويسري الأساسي.
8.1.
أتعاب مدير المحفظة الاستثمارية
عن طريق اختيار  واحد أو أكثر من الخيارات أدناه، يفوض العميل بموجبه ويصدر أوامره للبنك بالخصم من الحسابات وسداد المبلغ المقابل لأتعاب مدير المحفظة الاستثمارية المحددة. 
الفرق بين سعري العرض والطلب الخارجي (تزايد الفرق بين سعري العرض والطلب)
مع هذه الأتعاب سيحصل مدير المحفظة الاستثمارية على الفرق بين الأسعار القياسية المعروضة بواسطة البنك لعملائه والأسعار المحددة للحساب. ويتم الإفصاح عن تزايد هذا الفرق بصورة عامة في الاتفاق المبرم بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية و/أو المراسلات الأخرى من مدير المحفظة الاستثمارية إلى العميل. وفي جميع الحالات، يجوز للعميل أن يطلب من البنك توفير المعلومات بهذا الشأن.
عمولة ثابتة 
مع هذه الأتعاب يتقاضى مدير المحفظة الاستثمارية عمولة بعملة الحساب على أساس الصفقات المنفذة نيابة عن العميل.
لكل معاملة أساسية عن كل مبلغ تداول بالحسابات.
كل مبلغ تداول بالحسابات.
على حجم التداول بالحسابات.
بخصوص م ت 4 و م ت 5: 
رسوم الإدارة
مع هذه الأتعاب يحصل مدير المحفظة الاستثمارية على رسوم الإدارة فيما يتعلق بكل حساب بعدد المرات المحدد.
نوع رسوم الإدارة (يُرجى تحديد مربع واحد فقط)
عدد المرات (يُرجى تحديد مربع واحد فقط)
المبلغ:
شهرياً (اعتباراً من اليوم الأخير من الشهر)
أو
أو
النسبة المئوية من قيمة الحساب المعني*:
كل ثلاثة أشهر (اعتباراً من اليوم الأخير من الثلاثة أشهر) 
أو
سنوياً (اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة)
* قيمة الحساب المعني يتوافق مع ما يسمى "حقوق المساهمين" من هذا الحساب، وعلى وجه الخصوص، تؤخذ الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة بعين الاعتبار بناء على الحساب المذكور. 
رسوم الأداء 
مع هذه الأتعاب يتلقى مدير المحفظة الاستثمارية، على التردد المحدد  ، نسبة مئوية من صافي الأرباح المتراكمة (إن وجدت) بناء على حساب واحد. تخضع رسوم الأداء  الاثر المميزة العالية ، ويحصل مدير المحفظة الاستثمارية على مستحقاته عندما تكون قيمة الحساب المعني (ما يطلق عليه "حقوق المساهمين") اعتباراً من التاريخ ذي الصلة الذي يتجاوز أعلى قيمة تاريخية للحساب المذكور. يستبعد حساب الأداء الحركات الناتجة عن الودائع والسحب.
عدد المرات (يرجى تحديد مربع واحد فقط)
النسبة المئوية:	
شهرياً (اعتباراً من اليوم الأخير من الشهر)شهرياً (اعتباراً من اليوم الأخير من الشهر)
أو
كل ثلاثة أشهر (اعتباراً من اليوم الأخير من الثلاثة أشهر)
أو
سنوياً (اعتباراً من اليوم الأخير من السنة)
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