
  معلومات تداول  استخداماتفاقية 

User Acceptance Agreement 

1. Scope of Agreement 

1.1. Tadawul hereby grants the User a non-exclusive, non-transferrable and limited right to access and use 

the Information 1 for personal/internal use only and in accordance with the provisions set out in this 

Agreement.  

1.2. In case of Business Use, this will cover internal use within User’s Group only. Distribution or 

dissemination of Information outside User’s Group is subject to a separate Agreement with Tadawul. 

The User shall not reproduce, transmit and distribute Tadawul data without the prior written consent of 

Tadawul.  

1.3. Tadawul has the right to edit or alter the content of the information or its delivery method, upon a 

written notice served to the User through any means determined by Tadawul. 

1.4. The User shall not subscribe for accessing or using the Information on behalf of any other person.  
 

2. User’s Access and Use of Information 

2.1. The user can access the Information via User name and Password that are provided by Tadawul, or as 

per the method determined by Tadawul. 

2.2. The User acknowledges and undertakes:  

2.2.1  to keep the User’s name and Password in strict confidence and will not share these with any 

other person. 

2.2.2 not to disclose the information to any other person or publish the Information on any media or 

forum without Tadawul’s approval. 

2.2.3  not to allow other person(s) to gain unauthorized access to the Information, 

2.2.4  not to misrepresent, misuse, modify, alter the Information, or deface or misuse any trademarks 

transmitted with the Information, 

2.2.5 not to use Information for any illegal purpose, or any other purpose that may mislead investors 

or bring Tadawul into disrepute,   

2.2.6 to allow Tadawul to monitor the User’s records and use of Information. 

3. Liability and Indemnity 

3.1. Although Tadawul and Information Provider(s) will use all reasonable endeavors to ensure the 

accuracy, reliability, completeness and continuity of Information and to correct any errors or omissions 

as soon as reasonably practical to the extent it is within their reasonable control and ability to do so, 

Tadawul and the Information Provider(s) do not warrant that the Information is accurate, reliable, fit or 

complete or that the supply and access of Information will be without interruptions.  

3.2. Tadawul and Information Provider(s) shall not be liable for any liabilities, losses, damages, costs, claims 

and expenses of whatsoever nature which may be incurred by Tadawul or the Information Provider(s) 

                                                           
1 Reference Data is comprised of information related to listed instruments in Tadawul, including but not limited to, issuers master data, corporate actions, news and announcements, as well historical 

trading and indices information.  

Reference Data is offered in the two types described below: 

 Basic Reference Data: includes the information described under Reference Data Information Product above; 

 Premium Reference Data: Includes all information offered under Basic Reference Data with additional data ranges and reports. 
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as a result of or in connection with any delay, inaccuracy, unfitness, error or omission of any kind in the 

Information. 

3.3. Tadawul and Information Provider(s) shall not be liable for any loss or damage arising from 

unauthorized access to Information or any other misuse of Information, as described in Section 2: 

(User’s Access and Use of Information). 

3.4. The User shall be solely liable for any advice, opinions, recommendations, forecasts made or any action 

based (in whole or in part) on the Information. 

3.5. Tadawul shall not be liable for any delay or non-performance of its obligations under this Agreement 

that arising from any cause beyond its reasonable control including, without limitation, any: act of God, 

governmental act, war, fire, flood, explosion, civil commotion, system failure, or other technical issues. 

 

4. General provisions 

4.1. In the event of non-compliance of the User with any obligation, expressed or implied, under this 

Agreement, Tadawul shall have the right to terminate this Agreement or suspend access to the 

Information with immediate effect at any time, upon a written notice to the User, with subject to 

paragraph  (4.4 ) below, without being liable for damages or losses incurred in relation to/ or resulting 

from such termination or suspension. 

4.2. The User will have no right to claim or redeem any amount for Online Gateway Account payment, 

including the amount for unused service period. 

4.3. Upon termination of this Agreement, Tadawul will immediately terminate User's right to access to 

Information. 

4.4. Tadawul shall have the right to amend the access of Information’s fees or introducing additional fees at 

any time upon notifying the User within a reasonable period prior to the date that the new or additional 

fees will be in effect.  

4.5. User recognizes that all Intellectual Property Rights of Information are owned by Tadawul or licensed 

to Tadawul. No Intellectual Property Rights shall be transferred from Tadawul to the User as a result of 

this Agreement. 

4.6. All notices, that sent through an electronic mean (email, SMS,  Service inbox or as specified by 

Tadawul), shall be deemed “delivered” to the other party at the sending time unless a notice of failed 

delivery is received. 

4.7. This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.  

4.8. In the event of any dispute that might arising out of/ or relating to of this agreement, it shall be settled 

amicably by both parties; If an amicable settlement between the parties could not be reached within 

30 days of the date of the arisen dispute, such dispute then, shall be referred to the competent court in 

Saudi Arabia. 

By clicking on “Agree” button below, you acknowledge that you have read and understood the provisions 

stated above, and agree to enter into this Agreement and be bound by its provisions.  

  



  معلومات تداول  استخداماتفاقية 

User Acceptance Agreement 

 نطاق الاتفاقية .1

 للوصول وغير قابلة للنقل أو التنازل،  ،غير حصري  حق مقيد،بموجب هذه الاتفاقية تمنح تداول املستخدم  .1.1

 لشروط وأحكام هذه الاتفاقية.  الداخلية/الشخصيةألغراضه  2واستخدام املعلومات
ً
 فقط ووفقا

توزييييي  أو  شيييير السييييتخدام الييييداخحل فقييييط، حييييي     سيييييكو   ل تجييييا ي لغيييير  اسييييتخدام املعلومييييات فييييل حييييال  .1.1

 عياة  يحق للمستخدم  املعلومات خا ج مجموعة املستخدم يخض  التفاقية منفصلة م  تداول، كما أنه ال

  نتاج و توزي  بيانات تداول ةو  الحصول عحى موافقة كتابية مسبقة من تداول.

يرسيل للمسيتخدم  مكتيو   شيعا  بموجيبتداول لديها الصالحية لتعديل أو تغييير عير  أو محتيومل املعلوميات  .1.1

 .عبر أية وسيلة تحدةها تداول 

 أو استخدام املعلومات بالنيابة عن أي شخص آخر. للوصول ال يحق للمستخدم أ  يتعاقد  .1.4

 للمعلومات استخدام .2

يمكيين املسييتخدم ميين الوصييول للمنتجييات املعلوماتييية عيين در ييق اسيير املسييتخدم و لميية املييرو  امليي وة  ميين قبييل  .1.1

 الطر قة التي تحدةها تداول.تداول، أو بحسب 

 يقر املستخدم و تعهد بما يحل: .1.1

 ي شخص  أل يقر املستخدم باالحتفاظ باسر املستخدم و لمة املرو  فل سر ة تامة ولن يقوم بإفشائها  1.1.1

  آخر.

 شير ، كما ال يجوز ليه آخرها ألي شخص  أي ج ء منأو املعلومات  يفصح عنللمستخدم أ  ال يجوز  1.1.1

 .ها عبر وسائل إلاعالم أو غيرها قبل الحصول عحى موافقة خطية من تداول ج ء منأي أو املعلومات 

 شخص آخر بالوصول غير املرخص للمعلومات.ي أال يسمح أل  1.1.1

أيية عالميات تجا  يية أو يايتيء اسييتخدام أو ي  يل ، املعلومييات يحير،، يعيدل، يغييير أو يايتخ اسيتخدامأال  1.1.4

 .تب  م  املعلومات

منهيا، أو أيية أغيرا  مين شيأنها أ  أي جي ء أو ات ألي أغيرا  املعلوميات أال يسمح باسيتخدام املعلومي 1.1.2

 أو تلحق الضر  بسمعة تداول. تضلل املستثمر ن

 سجالت املستخدم وتدقيق استخدامه للمعلومات. بمراقبةأ  يسمح لتداول  1.1.2

  

 

 املسؤولية والتعويض .3

املعلومات يبذلو   افة الجهوة املعقولية لضيما  ةقية وجيوة ومصيداقية وكفايية  م وةيأ  تداول و  بالرغر من .1.1

واسييييتمرا  ة املعلومييييات وتصييييحيح أي أخطيييياء أو سييييد أي نييييواقص فييييل أسيييير  وقيييي  ممكيييين ومعقييييول ميييين الناحييييية 

املعلوميات ال  مي وةيالعملية وفل حدوة استطاعتهر وقد تهر املعقولة عحى القيام بيذل،،  ال أ  تيداول وكيذل، 

                                                           
2

اول التا  خية، هل مصد  أساستي وموثوق به للمعلومات التي توفرها تداول، والتي تتكو  من البيانات الرئيسية املصد  ، ومعلومات التداول، وبيانات التد يانات املرجعيةالب

 :املوضحي  أةناهو تر تقدير البيانات املرجعية من خالل النوعي  .املؤشرات، و جراءات الشر ات، وألاخبا  وإلاعالنات ومكونات

 :تشمل البيانات املوضحة أعاله فل منتج البيانات املرجعية البيانات املرجعية ألاساسية. 

 :تشمل جمي  البيانات املقدمة فل منتج البيانات املرجعية ألاساسية، باإلضافة  لى نطاق البيانات والتقا  ر. البيانات املرجعية املتكاملة 
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 امليييية أو أ  يسييييتمر تييييدفقها بييييدو   وأ افييييية  مالئميييية أو  يضييييمنو  أ  تكييييو  املعلومييييات ةقيقيييية أو موثييييوق  هييييا أو 

 .انقطا 

جمييييييي  الخسييييييائر، ألاضييييييرا ، التكييييييالي ، مسييييييؤولي  عيييييين  غييييييير ي املعلومييييييات  وةميييييييقيييييير املسييييييتخدم بييييييأ  تييييييداول و  .1.1

أي تييأخير أو عييدم ةقيية أو تنييتج بسييبب  أو ميي وةي املعلومييات و أي نفقييات يمكيين أ  تتكبييدها تييداول أاملطالبييات، 

أو عيين أي خسييا   أو أضييرا  تحييد   .صييحة أو اكتمييال أو  غفييال ألي عنصيير ميين املعلوميياتعييدم مالئميية أو عييدم 

فيما يتعلق بأي ةعومل ضد تداول من قبل أي شخص كنتيجة لسوء استخدام،  غفال، خطأ، أو جراء ذل،، 

 أو  همال أو غير ذل، فيما يتعلق  هذه الاتفاقية.من جانب املستخدم، سواء  ا  بقصد  أي فعل

الوصول غيير املصير   أو ضر  ينشأ بسببأي خسا    مسئوليةي املعلومات  وةم وأتداول  يجب أ  ال تتحمل .1.1

)اسيييييييتخدام  1، كميييييييا تييييييير بيانيييييييه أعييييييياله فيييييييل القسييييييير  سييييييياء  اسيييييييتخدام املعلوميييييييات بسيييييييبببيييييييه  ليييييييى املعلوميييييييات أو 

 للمعلومات(.

آ اء أو توصيات أو توقعات أو غير ذل، من املالحظات التي يبيديها  ةم املسؤولية الكاملة عن أييتحمل املستخد .1.4

 .أو إلاجراءات التي يتخذها باالستناة عحى  ل أو بعض املعلومات

 ذا  ييا  ذليي، التييأخير أو  ييية،الاتفاق هييذا بموجييب اللتزاماتهييا أةاء عييدم أو تييأخير أي ال تعييد تييداول مسييئولة عيين .1.2

ألاحيييييدا  : يحيييييل مميييييا أي حصييييير، ةو   ذلييييي،، فيييييل بميييييا املعقولييييية سييييييطرتها عييييين خيييييا جعيييييدم الالتيييييزام حيييييد  بسيييييبب 

 امليييد  ، والاضيييطرا  والانفجيييا ، الفيضيييانات، أو الحرائيييق الحييير ، الحكوميييية،التشيييريعات والقيييرا ات  ،الكونييية

 .تقني أي خلل أو ،إلالكترو   النظام تعطل

 عامةأحكام  .4

، يحييييق  .4.1
ً
 أو ضييييمنا

ً
فييييل حييييال عييييدم التييييزام املسييييتخدم بييييأي  ميييين الالتزامييييات املترتبيييية بموجييييب هييييذه الاتفاقييييية صييييراحة

، بموجيب  شيعا  مكتيو  فيل أي وقي  الوصول  لى املعلومات بشيكل فيو يلتداول  نهاء هذه الاتفاقية أو تعليق 

أو الخسيائر مسيؤولية عحيى تيداول عين ألاضيرا  أيية وبيدو   ،أةنياه( 4.2، مي  مراعياه الفقير  ) يوجه  لى املسيتخدم

 إلانهاء أو التعليق. الناجمة عن ذل،

مد   املبالغ عن الالكترونية، بما فل ذل، البوابة حسابات عحى ال يحق للمستخدم املطالبة أو استرةاة أي مبالغ .4.1

 . الخدمة الغير مستهلكة

 .املعلومات بشكل فو ي  لى فل الوصول إنهاء حق املستخدم ببمجرة انتهاء هذه الاتفاقية، تقوم تداول  .4.1

أو  ضيييييافة  سيييييوم  ضيييييافية فيييييل أي وقييييي  عييييين در يييييق  شييييييعا   الوصيييييول للمعلومييييياتيحيييييق لتيييييداول تعيييييديل  سيييييوم  .4.4

 خالل مد  كتابياملستخدم 
ً
 .تا  خ تطبيق الرسوم الجديد  أو إلاضافيةمعقولة قبل ا

أو املرتبطيية  مملوكيية لتييداول أو مرخصيية لتييداول للمعلومييات  فكر يةاللكييية املحقييوق  جمييي أ  بيييقير املسييتخدم  .4.2

كميا يقير بعيدم انتقيال تعيد مملوكية مين قبيل تيداول. ، والنشير، بميا فيل ذلي، وبيدو  حصير، حقيوق التيألي   ها

 .أي  من حقوق امللكية الفكر ة،  لى املستخدم جراء هذه الاتفاقية

صيييندوق  أو  SMSأو  سيييائل  عييين در يييق البرييييد الالكترو ييي املرسيييلة بطر قييية  لكترونيييية، سيييواًء جميييي  إلاشيييعا ات  .4.2

تعيد مسيتلمة مين قبيل الطير، ألاخير مين وقي  إلا سيال مييالر ، غيرهيا مين الوسيائل التيي تحيدةها تيداول البرييد أو 

 .يتر استالم ما يثب  فشل تسلير إلاشعا 
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 ألنظمة اململكة العربية السعوةية.  .4.4
ً
 تخض  هذه الاتفاقية وتفسر وفقا

 بي  الطرفي ها، سببب ينشأهذه الاتفاقية أو   يتعلق  ان  أي  .4.4
ً
التوصل  لى تسو ة وفل حال لر يتر  .يتر حله وةيا

 من تا  خ 13خالل  وةية
ً
 شوء النزا ، تتر تسو ة النيزا  عين در يق املحكمية املختصية فيل اململكية العربيية  يوما

 السعوةية.

 

 هيذا فيل اليدخول  عحيى وتوافيق أعياله، امليذ و   ألاحكيام وفهمي  قرأت قد بأن، تقر أةناه،" أوافق" ال    عحى بالنقر

 .بأحكامها والالتزام الاتفاقية

 


