
اتنموذج إيداع شهاد
SDC-OS-001 

 على: أو مراسلتنا  920026000يمكن التواصل معنا على رقم الهاتف  المرفقات:

 بريد إلكتروني :demat@edaa.com.sa 



مصادقة الھویة الوطنیة   ص نموذج 
 11وحدة رقم  -العليا  ،طريق الملك فهد 6897: الوطنيالعنوان   صورة من الوكالة في حال وجودھا مع نموذج مصادقة الھویة الوطنیة.

Vالمملكة العربية السعودية، 3388 – 12211الرياض   ٤ 
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3.
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هذا النموذج والشهادة / الشهادات أعاله هي بيانات ومعلومات صحيحة وأصلية، كما أقر أنه في حال تقديم أي معلومات أو بيانات خاطئة 

لن تتحمل السوق أي مسؤولية نتيجة إدخال هذه البيانات ( هذا النموذج الغي، كما إيداع)مركز إيداع األوراق المالية ستعتبر شركة 

 والمعلومات الواردة في هذا النموذج أو عن ما قد يرد في هذه الشهادة / الشهادات من البيانات و المعلومات. 
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.) األصل لشركة مركز إ�داع األوراق الماليةبصورة، وتسلم مقدم الطلب يتأكون هذا النموذج من أصل وصورة (يحتفظ 

Terms and Condition:  

1. The submission of Deposit Certificate Request Form shall be deemed as an
acknowledgment of these Terms and Conditions ("Terms and Conditions"). In 
case the submission of this request was by (Center Member or Issuer), these 
Terms and Conditions shall be considered complementary to the Membership 
Terms and Conditions accepted by the requester 

2. The requester shall submit to the Securities Depository Center Company
("Edaa") all documents provided in this Application form, the Capital Market 
Law, the regulations issued pursuant thereto, market rules, Securities 
Depository Center rules, and any amendments to the aforementioned ("Laws 
and Regulations"). 

3. Terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings
given thereto in the Laws and Regulations unless the context requires 
otherwise, and for the purposes of these Terms and Conditions, the word 
"Application" shall mean the Deposit Certificate Form, information contained 
therein, and documents attached thereto as Edaa determines from time to 
time. 

4. Requester undertakes to review Laws and Regulations and abide thereby.
5. Edaa shall assume no responsibility for inaccuracy of information, data,

numbers, and signatures provided in this Application, nor for the 
truthfulness, integrity or completion thereof; the Requester shall solely be 
responsible for this in full as well as for any resulting legal consequences. The 
Requester shall also undertake to indemnify Edaa against all losses, damages, 
expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the 
execution by Edaa of the instructions provided in the Application 
notwithstanding the nature thereof. The Requester discharges Edaa, its board 
of directors, directors, officers, mother companies, and subsidiaries thereof 
form any liability, claims, losses, compensations, actions, or liability towards 
any person or entity, resulting directly or indirectly from the execution of the 
Application.  

6. Edaa may request the issuer company approval, which may result in stopping
/ rejecting the deposit process 

7. Requester undertakes to provide Edaa with any documents specified by Edaa.
8. The Requester undertakes that the employee signing the Application is duly 

authorized to sign on such application and rectify the information provided 
therein; the Requester shall also notify Edaa of any update on the Entrusted 
persons list. 

9. Edaa shall not be responsible for keeping any documents, data, information,
signatures, numbers, or other items relevant to the Application, all without 
prejudice to the right of Edaa to keep those as per the sole discretion thereof. 

10. Requester shall provide the original copy of the Application, rectified thereby,
to Edaa, and Edaa shall specify the method of receiving such Application, 
whether in hand, electronically or in any other means acceptable to Edaa in 
order to complete the execution of the instructions provided in the 
Application. 

11. The Application should be received during official Business Days of Edaa, and 
for the purposes of these Terms and Conditions, notice received by Edaa 
during the last two hours of official working hours or other than during 
Business Days shall be considered to have been received in the subsequent 
official Business Day. 

12. Application may not be deemed complete unless all complementary
information and documents are correct as per the procedural and technical 
instructions of Edaa, which may be subject to revision from time to time, and 
Edaa may, upon its discretion, refuse to accept any Application containing any 
strike-offs, non-legible, or unclear information. 

13.  In case that the shares are not deposited the requester undertakes to follow
up with Edaa after 3 business days from the date of submitting this request. 

14. Any dispute arising out of the application of these Terms and Conditions shall
be referred to the competent judicial authority in the Kingdom. 

15. Edaa may, without any liability thereon, withhold the execution of the
Application temporarily or decline it for any reason it deems appropriate, 
including technical faults or during upgrading, modifying, or maintaining any 
hardware or automatic systems of Edaa; therefore, Edaa shall bear no 
responsibility for delay or inability to execute such application in case the 
delay or inability is beyond the well of Edaa. 

16. These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance
with the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia. 

17. In case of any conflict or contradiction between the Arabic and English texts
in this Agreement, the Arabic version shall prevail.

 الشروط واألحكام: 

ّد التقـــدم بطلـــب نموذج إ�ـــداع الشــــــهـــادات إقرارً� بهـــذه الشــــــروط  -1 ُيعـــَ
وفي حال كان المتقدم بالطلب (مصــدر  واألحكام ("الشــروط واألحكام")،

أو عضو مركز) فتعد الشروط واالحكام الخاصة بنموذج إ�داع الشهادات 
 مكملة لشروط وأحكام العضو�ة التي وافق عليها مقدم الطلب 

يجب على مقدم الطلب أن يقدم إلى شـــركة مركز إ�داع األوراق المالية  -2
عليهــا في نموذج  ("إ�ــداع") جميع المســــــتنــدات والوثــائق المنصــــــوص

الطلــب هــذا، ونظــام الســــــوق المــاليــة ولوائحــه التنفيــذيــة، وقواعــد 
الســــــوق، وقواعــد مركز إ�ــداع األوراق المــاليــة، وأي تعــديالت قــد تطرأ 

 عليها ("األنظمة واللوائح"). 
ُيقصـــــــد بالكلمات والعبارات الواردة في الشــــــروط واألحكام المعاني   -3

ما لم يقض سياق النص بغري ذلك،  الموضحة لها في األنظمة واللوائح
وألغراض هذه الشـــــروط واألحكام ُيقصـــــد بكلمة ("الطلب") نموذج طلب 
إ�داع الشهادات والبيانات الواردة فيه والمستندات المرافقة له، التي 

 يحددها إ�داع من وقت آلخر.
 يتعهد مقدم الطلب باالطالع على األنظمة واللوائح وااللتزام بها.  -4
�داع مســــــؤولية عدم صــــــحة المعلومات والبيانات واألرقام ال تتتحمل إ -5

والتواقيع الواردة في هـــذا الطلـــب أو دقتهـــا أو ســــــالمتهـــا أو عـــدم 
اكتمالها، و�تحمل مقدم الطلب وحده كامل المســــؤولية عن ذلك وأي 
تبعات أو آثار قانونية تنتج عنه. كذلك يلتزم مقدم الطلب بتعو�ض إ�داع 

ار والمصـــــروفات والتأكاليف والمســـــؤوليات عن جميع الخســـــائر واألضـــــر 
واالدعاءات والقضــــــايا والناشــــــئة نتيجة لتنفيذ إ�داع للتعليمات الواردة 
يً� كانت طبيعتها، و�خلي مقدم الطلب مســــــؤولية إ�داع  في الطلب أ
ومجلس إدارته ومدير�ه وموظفيه والشركات التي يتبعها أو الشركات 

أو خســـائر أو تعو�ضـــات أو دعاوى التابعة له عن أي أضـــرار أو مطالبات 
أو مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة، تنشأ بشكل مباشر أو غري مباشر 

 نتيجة تنفيذ الطلب.
قد تلجأ شــــركة إبداع إلى طلب موافقة الشــــركة المصــــدرة مما قد ينتج  -6

 عنه إ�قاف/رفض عملية اإليداع
 يتعهد مقدم الطلب بتقديم أي مستند آخر يحدده إ�داع. -7
ض إليــه  -8 يتعهــد مقــدم الطلــب بــأن الموظف الموقع على الطلــب مفو�

نظامً� التوقيع على الطلب والمصـــــــادقة على صــــــحة البيانات الواردة 
فيه، كما يتعهد مقدم الطلب بإخطار إ�داع بأي تحديث يطرأ على قائمة 

 األشخاص المفوضني.  
لومات أو ال تَعّد إ�داع مســــؤولة عن حفظ أي مســــتندات أو بيانات أو مع -9

تواقيع أو أرقام أو غريها تتتعلق بالطلب، وذلك دون اإلخالل بحق إ�داع 
 في االحتفاظ بها وفقً� إلرادته المنفردة.

يقدم مقدم الطلب نسخة أصلية من الطلب مصدقً� عليها من قبله إلى  -10
إ�داع، وإليداع تحديد وســــــيلة اســــــتقبال الطلب ســــــواء أكانت يدو�ً� أم 

ر�قة أخرى مقبولة ل�� إ�داع وذلك الســـتأكمال تنفيذ إلكرتونيً� أم أي ط
 التعليمات الواردة في الطلب.

يكون تســــــلم الطلب خالل أيام العمل الرســــــمية إليداع، وألغراض هذه  -11
الشروط واألحكام ُيَعّد اإلشعار ال�� يتسلمه إ�داع خالل آخر ساعتني من 

اليوم  وقت العمل الرسمي أو في غري أيام العمل على أنه تسلم في
 الالحق من أيام العمل الرسمية.

ال يكون الطلب مكتمالً ما لم تأكن جميع البيانات والوثائق المكملة لـــــــــــه  -12
صــــــحيحة ووفقً� للتعليمات اإلجرائية والفنية إليداع التي قد تتتجدد من 

عــدم قبول أي طلــب يحتوي على  -وفقــً� لتقــديره-وقــت آلخر، وإليــداع 
 أو غري واضحة.شطب، أو بيانات غري مقروءة، 

في حال عدم إ�داع األســــــهم يتعهد مقدم الطلب على المتابعة مع  -13
 أيام عمل من تار�أخ تقديم الطلب ۳إ�داع بعد 

يحال أي نزاع ينشـــأ من جراء تطبيق الشـــروط واألحكام للجهة القضـــائية  -14
 المختصة بالر�اض في المملكة. 

الطلب مؤقتً� أو تعليق تنفيذ  –دون أدنى مسؤولية عليه  –يحق إليداع  -15
رفضـــه ألي من األســـباب التي يراها مناســـبة بما في ذلك حاالت العطل 
الفني أو أثناء تطو�أر أو تعديل أو صــيانة أي من أجهزة إ�داع أو أنظمته 
اآللية، وعليه ال تتتحمل إ�داع مســــــؤولية أي تأأخري أو تعطل في تنفيذ 

 ادة إ�داع.الطلب، إذا كان هذا التأأخري أو التعطل خارجً� عن إر 
ر هذه الشــــروط واألحكام طبقً� ألنظمة وقوانني المملكة العر�تية  -16 تفســــ�

 السعودية السار�ة وتخضع لها.
في حــالــه حــدوث تعــارض بني اللغتني العر�تيــة واالنجليز�ــة، فــأن اللغــة  -17

 العر�تية هي التي تسود 

صفحة ۲ من ۲
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