
 الشروط واألحكام

هذه الشروط تمثل اتفاقية فتح حساب لدى شركة أرباح المالية "الطرف 
األول" وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب رقم 

07083-37. 

يرغب  بفتح حساب استثماري مع شركة   " الطرف الثاني" حيث أن العميل
أرباح المالية لغاية التداول باألوراق المالية واألسهم المجازة من الهيئة 

 الشرعية.

وحيث أن ( الشركة) شركة مالية مرخصة  وخاضعة إلشراف هيئة السوق 
المالية في المملكة العربية السعودية ولديها القدرة والخبرة في التعامل 

 مالية، فقد أتفق الطرفان على مايلي: كشركة وساطة

تعتبر مقدمة هذه االتفاقية بما في عناوين الطرفان جزءاً منها وتقرأ معها  .1
كوحدة واحدة، كما تعتبر جميع الوثائق الملحقة بهذه االتفاقية 
والمستندات األخرى المذكورة أو المشار إليها في هذه االتفاقية جزءا ال 

 لية  وتفسر وتطبق  على هذا األساس.يتجزء من االتفاقية الحا
تحدد هذه االتفاقية األحكام والشروط التي ستقوم على أساسها الشركة  .2

أو حلفاؤها أو من تتنازل لهم بتشغيل حساب االستثمار  بالريال 
السعودي الخاص بالعميل واالحتفاظ به، والقيام بناًء على أوامر العميل 

مية أو أي استثمار آخر بالريال ببيع وشراء األسهم و الصكوك اإلسال
السعودي على أساس نقدي وذلك حسبما يتم االتفاق عليه عند التوقيع 

 على هذه االتفاقية وفي أي وقت بعد ذلك.
تسري هذه االتفاقية بتوقيع الطرفين عليها بحضورهما و/أو القبول  .3

بأحكام هذه االتفاقية و التعبير عن هذا القبول بواسطة أي من الطرق 
 العادية ( التوقيع ، البصمة،والختم ،..إلخ) أو الخدمات االلكترونية.

يحق ألطراف هذه االتفاقية عقد اتفاقية خاصة تتعلق بتقديم خدمات  .4
الوساطة باألوراق المالية وتحكمها أحكام خاصة ، وال تسري أو تؤثر أحكام 

 يراعىهذه االتفاقية / االتفاقيات الخاصة على مضمون هذه االتفاقية، و
في جميع االتفاقيات الخاصة األنظمة الصادرة من قبل هيئة السوق 

 المالية.
 يعامل العميل في حساباته لدى الشركة حسب التصنيف التالي: .5
"عميل تنفيذ فقط"( حسب التعريف الوارد في الئحة االشخاص المرخص  .1

 ة).يئلهم الصادرة عن اله
ر في صناديق "عميل" إذا كان العميل يملك وحدات أو يستثم .2

( بالرجوع إلى التعريف الوارد في الئحة صناديق االستثمار  استثمارية
 الصادرة عن الهيئة)و تديرها الشركة.

 طرف نظير. .3
تقر الشركة بأن كافة موظفيها لديهم الخبرة و الكفاءة الالزمتين للعمل  .6

 .ةفي شركة مالية وأنها تمتلك التكنولوجيا االزمة لغاية العمل كشركة مالي
يقر العميل بأن جميع المعلومات التي قدمها للشركة صحيحة ودقيقة،  .7

وأنه ليس ألي شخص أو جهة غير العميل نفسه أي حق أو مصلحة في 
حسابه االستثماري  باستثناء ما يتم اإلفصاح عنه في هذه االتفاقية وأنه 
سيقوم بإشعار الشركة بأي تغيير في هذه المعلومات أو الملكية فور 

 وقوع هذا التغيير.
يقر العميل بأن لديه كامل األهلية لعقد هذه االتفاقية ولفتح حساب  .8

استثماري لدى الشركة، وانه ال يوجد و/ أو ال يعلم بوجود أي سبب أو 
معلومات أو حدث يمنعه من إبرام هذه االتفاقية وفتح الحساب 

 االستثماري.
يل هو المسئول لن تحمل الشركة أية صفة استشارية وسيكون العم .9

الوحيد عن اتخاذ قرارات إدارة الحساب وأن أي قرار يتخذ لن يكون بناء 
 على توصية أو مشورة من الشركة.

تقوم الشركة بناء على تعليمات العميل بتنفيذ جميع الصفقات  .10
المتعلقة بشراء وبيع االستثمارات الصادرة بالريال السعودي على 

ا يقر العميل  بحق الشركة في أن أساس  نقدي من خالل الحساب ، كم
ترفض وفقا لتقديرها تنفيذ أي معلومات تصدر عن العميل ، وفي حال 
كان الرصيد الدائن في  الحساب  في يوم تنفيذ الصفقة غير كاف أو 
سيصبح كذلك فإنه يمكن للشركة أن تطلب من العميل أن يودع في 

اء العميل الحساب مبلغا نقديا أو طلب أي ضمان آخر لضمان وف
 بالتزاماته التعاقدية القائمة أو رفض التنفيذ.

ال يعني تنفيذ الشركة لتعليمات العميل موافقتها عليها وال تتحمل  .11
 الشركة أي مسئولية عن تنفيذها لتعليمات العميل.

جميع الصفقات التي ستتم بناء على طلب العميل وتعليماته سوف تنفذ  .12
نقدي دائن بالريال السعودي   وتتم في حسابه وأنه سيحتفظ بحساب

في حسابه لدى البنك المعتمد والمتفق عليه والمرخص له بالعمل في 
المملكة العربية السعودية وذلك طوال مدة هذه االتفاقية ولحين 
سداد جميع التزاماته المالية المستحقة للشركة و/ أو أي جهة أخرى 

 نشأ التزامه تجاهها من خالل حسابه لدى الشركة.
تصفية أصول العميل : يحق للشركة ، وفي حال عدم سداد هذه  .13

االلتزامات، بيع كل و /أو بعض ممتلكات ومستحقات العميل لديها و 
استخدام هذه االموال  في تمويل تكاليف البيع وتسوية التزامات العميل 

 تجاه الشركة.
يحق للشركة تحويل أية مبالغ مالية إلى عمالت أخرى تراها الشركة  .14

ناسبة و/ أو بتوحيد و/أو بتجميع كافة أو بعض حسابات العميل ومن م
ضمنها الحسابات الفرعية التابعة للعميل لدى الشركة بغرض الوفاء بأية 
التزامات مالية مستحقة على العميل للشركة أو تسوية تلك االلتزامات 

 من خاللها.
المالية  يحق للشركة الطلب من العميل تقديم أية معلومات عن مالءته .15

ووضعه المادي وأية أوراق و/أو مستندات و / أو ماتراه الشركة مناسبا 
لإلطالع على مدى خبرة و معرفة العميل االستثمارية واإلطالع على 
مشاريعه المستقبلية و جدواها االقتصادية. ومن ضمنها الحسابات 

ية لالفرعية التابعة للعميل لدى الشركة بغرض الوفاء بأية التزامات ما
 مستحقة على العميل للشركة أو تسوية تلك االلتزامات من خاللها.

يحق للشركة استحقاق واسترداد جميع  الرسوم والمصاريف  .16

والعموالت  المعتمدة التي تكبدتها أو استحقت لها خالل تقديم خدماتها 

إلى العميل أو من خالله و المذكورة في جداول الرسوم والعموالت 

شركة و المنشورة على موقعها على االنترنت المعتمدة لدى ال

والمرفقة ايضاً في هذه االتفاقية والتي وقع العميل بموافقته عليها. 

وترسل الشركة إلى العميل إشعار خطي بما يستحق  من رسوم 

ومصاريف وعموالت معتمدة بحقه للشركة. ويحق للشركة تشغيل 

لعمل البنكية بما األموال المتوفرة في حساب العميل خارج ساعات ا

 يتوافق مع احكام الشريعة االسالمية.

يحق للشركة استرداد أية مصاريف أخرى تنشا عن تقديم خدماتها  .17

 للعميل ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :

الضرائب والرسوم وأية تكاليف أخرى تكبدتها الشركة خالل إدارة  17.1

 الحساب  االستثماري الخاص بالعميل.

القضائية و المصاريف و الرسوم أو التي تنشأ عن أية خصومة التكاليف  17.2

 أو نزاع قانوني.

رسوم تسجيل البيوع االستثمارية و/أو أية مصاريف أخرة تنشأ عن  17.3

 حيازة هذه االستثمارات.

أية مصاريف و / أو رسوم و/ أو تكاليف أخرى تكبدتها الشركة و  17.4

 مستحقة على العميل في األساس.

االموال المتوفرة في حساب العميل خارج  يحق للشركة تشغيل 17.5

ساعات العمل البنكي المعتاد وذلك بشرط توافقه التام بمبادئ 

 الشريعة االسالمية.

يحق للشركة الطلب من أي حافظ سواء  كان أساسي أم فرعي بتسديد  .18

جميع و/أو  بعض المبالغ المستحقة في ذمة العميل للشركة ويضاف 

و/أو اية خصومات أخرى تنشأ عن هذه إليها أية مصاريف إضافية 

 المبالغ المستحقة .



تحتفظ الشركة بحق تغيير الرسوم والعموالت المعتمدة في أي وقت  .19

دون الحاجة إلى موافقة العميل، على أنه يجب أبالغ العميل بأي تغيير، 

سواء  كان زيادة أو نقصان من خالل اإلعالن في وسائل النشر مثل 

نترنت أو إبالغ العميل خطياً أو من خالل البريد موقع الشركة على اال

 االلكتروني.

مع عدم المساس بأية حقوق للعميل، وفي حال قيدت مبالغ فائضة  .20

لحساب العميل عن طريق الخطأ وقيام العميل باستخدام تلك المبالغ 

غير المستحقة، فإن على العميل رد هذه المبالغ الفائضة التي تم 

إشعاره أو علمه بقيد المبالغ الفائضة في حسابه استخدامها فوراً حال 

أو خالل عشرة أيام عمل فقط من تاريخ قيد المبالغ في الحساب . وفي 

حال عدم تمكن العميل و إخفاقه في رد المبالغ الفائضة فإن للشركة 

الحق  في بيع األسهم أو اي منتجات أخرى مملوكة للعميل المعني 

ي هذا البند السترداد المبالغ الفائضة بعد انقضاء المدة المذكورة ف

 التي استخدمها العميل.

يحق للشركة التصرف كمستفيد أول  وأصيل في تعامالتها مع  .21

 العميل.

يقر العميل بأن الشركة قد أطلعته على كافة المخاطر المتعلقة  .22

بالتعامل في نوع االستثمارات محل هذه االتفاقية وأن بعض عمليات 

نة وينتج عنها خسارة رأس المال وان بعضها مقيدة االستثمار غير مؤم

بشروط من حيث االستحقاق والتخارج والبيع واالسترداد والسيولة 

والتحويل والتقويم. وللشركة إصدار إشعارات  تحذيرية و/أو توجيهية 

 بشأن مخاطر معينة متعلقة بالتداول في هذا النوع من االستثمارات.

رة منتظمة بتحويل التفاصيل وكشوف للشركة الحق  في القيام بصو  .23

الحساب الخاصة بالعميل إلى مصغرات فيلمية والتخلص من البيانات 

والكشوف األصلية من غير أي التزام بإشعار العميل بذلك، كما يوافق 

العميل على اعتبار سجالت المصغرات الفيلمية وأي نسخة ورقية 

ات واالشعارات تحتفظ بها الشركة لكافة األغراض مطابقة للبيان

 االصلية.

يقر العميل بأن جميع األموال المودعة في حساباته ناشئة عن مصادر  .24

قانونية و مشروعة وبأن إدارة هذا الحساب تتم وفقا وبموجب األنظمة 

 السعودية المعمول بها.

 الخدمات التي تقدمها الشركة بموجب هذه االتفاقية:

للعميل واإلشراف على جميع  الخدمات اإلدارية: فتح حساب استثماري  -1

 الصفقات التي ستجري عليه والتي ستكون بناًء على تعليمات العميل.

مدير االستثمار: إذا رغب العميل  في االستثمار في صندوق استثماري  -2

متاح على نطاق عام  تديره الشركة، وجب عليه التوقيع على الشروط 

الشركة على العمل  واألحكام الخاصة بذلك الصندوق، فإذا وافقت 

كمدير استثمار خاص نيابة عن العميل ، يبرم الطرفان اتفاقية منفصلة 

لهذا الخصوص وتصبح الشركة مسئولة بالكامل عن جميع الصناديق 

 االستثمارية القائمة للعميل.

التنفيذ: تنفيذ الصفقات االستثمارية لحساب العميل بناًء على تعليماته  -3

إللكترونية ووفقا لألنظمة المرعية، إما مباشرة الخطية أو الشفهية أو ا

أو عبر واحد أو أكثر من غرف المقاصة أو الوساطة أو شركات األمانة أو 

الشركات االعضاء في اي سوق من االسواق المالية المؤسسات المالية 

 التي تختارها الشركة.

إدارة العمليات االستثمارية لحساب العميل وتقديم المشورة له في  -4

ال طلب ذلك خطيا أو شفهيا أو الكترونيا و يتحمل العميل أية خسائر  ح

محتملة و/أو مخاطر من الممكن أن تنتج عن أية مشورة تقدمها الشركة 

للعميل في ادارة حساباته االستثمارية وال تتحمل الشركة  أية خسائر 

 يطلبها العميل خطياً. نتيجة لتقديمها أية مشورة

العميل، تقوم الشركة بترتيب ما يسمى بخدمة  الحفظ: بناء على طلب -5

 (الحفظ) لالستثمارات إما بصفتها كأمين حفظ أو من خالل طرف ثالث.

التحذير بشأن المخاطر: أن الشركة قد أعلمت وأفهمت العميل بكافة  -6
المخاطر والخسائر نتيجة التداول في األسهم  و/أو األوراق المالية بما 

كامل وأن العميل مسئول وحيدا وبشكل فيها خسارة رأس المال بال
 كامل عن تحمل كافة هذه الخسائر.

إن كل و/أو بعض االستثمارات موضوع جميع االتفاقيات الموقعة أو  -7
التي ستوقع مستقبال مع الشركة قد تخضع لقيود و شروط معينة 
يحددها نظام السوق المالية السعودي و/أو  االتفاقيات الموقعة بين 

يث االستحقاق و / أو التخارج و/أو البيع و/أو االسترداد الطرفين من ح
و/او السيولة و /أو التحويل و/أو التقويم و /أو تصرفات أخرى تتعلق 

 بهذه القيود أو الشروط.
تقدم الشركة خدمات أخرى تشكل أحكاما إضافية وتعتبر هذه األحكام  -8

وفي حال رغبة  جزاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتقرا معها كوحدة واحدة،
العميل باالستفادة من هذه الخدمات عليه بالموافقة خطيا على 

 االستفادة منها واعتبار أحكامها جزا ال يتجزأ من أحكام هذه االتفاقية.
يحق للشركة العمل (كمدير استثمار) للعميل بناء على طلب العميل   -9

اقية وبعد موافقة الشركة، ويتعين في هذه الحالة التوقيع على اتف
 منفصلة وبأحكام خاصة ال تتعارض مع بنود هذه االتفاقية.

إقراض االوراق المالية:لن تقوم الشركة بإقراض أو التصرف بإدارة  -10
منفردة في االستثمارات المتعلقة في حسابات العميل إال من خالل 
اتفاقية منفصلة متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية مع العميل 

 لعميل.وموافقة خطية من ا
يحق للعميل االعتراض على الكشوف والتفاصيل واالشعارات المرسلة  -11

يوم من إرسالها بصورة صحيحة للعميل على  15من قبل الشركة خالل 
عناوين االتصال المبينة في االتفاقية، وعدا ذلك تعتبر هذه الكشوف 
والتفاصيل واالشعارات نهائية وقطعية وال يجوز للعميل أو المفوضين 

 االعتراض عليها بأية صورة. عنه
ال تعتبر الشركة مسئولة أو ملزمة بالتعويض عن أية خسائر تنشأ عن  -12

 -مايلي:
خسارة أو تلف  و/أو خطأ في التسليم و/أو فقد االوراق  12-1

 المالية و/أو شهادات االسهم و/أو صكوك ملكية أخرى.
تأخير في شراء و/أو بيع االوراق المالية و /أو في تحصيل  12-2

ت االسهم و/أو أرباح االسهم و/أو االيرادات و/أو أيه شهادا
 حقوق أخرى.

 إنهاء و/أو وقف التداول وألي سبب من االسباب. 12-3
 نقص السيولة في سوق االوراق المالية. 12-4
وجود خلل في االتصاالت و/أو أعطال في المعدات واألجهزه  12-5

 و/أو أعطال فنية سواء كانت كلية و/أو جزئية.
و/أو الصالحيات و/أو عدم صحة  عدم توفر المستندات 12-6

 المعامالت المتعلقة في االسهم
أي خطأ في التصرف أو عدم التصرف من بنك و/أو وكيل و/أو  12-7

 بائع و/أو مشتري و/أو جهة تنظيمية و/أو وكيل تسجيل.
الغش و/أو التزوير في المعامالت ذات الصلة باألوراق  12-8

 المالية.
 أية وقائع أخرى خارج صالحيات الشركة. 12-9

 
 تسجيل التعليمات الهاتفية: )1

تقوم الشركة بحفظ وتسجيل جميع المحادثات مع العميل وفي كل األحوال 
فإن سجالت الشركة ومستنداتها ذات الصلة، بما في ذلك اية تسجيالت 
تتعلق بالتعامالت المنفذة بموجب تعليمات عبر الهاتف او الفاكس تعتبر 

انه سيتم االحتفاظ بجميع  ل. كمافي كل االحوال بينة قاطعة وملزمة للعمي



عد ب لمدة ثالثة سنواتالمحادثات المسجلة المتعلقة بالتعليمات الهاتفية 
كل عملية، شريطة ان اليكون قد تم تقديم اي اعتراض خالل تلك المدة. 
وفي حال تقديم اعتراض فإن الشركة ستحتفظ بالتسجيالت ذات العالقة الى 

 حين التوصل الى تسوية تامة للنزاع او اإلنتهاء من التحقيق.

يمكن للعميل أن يعطي تعليماته للشركة عن طريق الهاتف بخصوص 
سابه لديها سواء عن طريقه مباشرة أو عن طريق شخص آخر تشغيل ح

يعينه العميل إلجراء تلك االتصاالت نيابة عنه، ويشعر العميل الشركة خطياً 
بقرار تعيينه للشخص األخر دون أن يترتب على الشركة أية مسئولية ودون 
أن تكون الشركة ملزمة بالتحري عن هذا الشخص أو أهليته أو مصداقيته، 

تبر المكالمات الهاتفية تفويضا كامال من قبل العميل وملزما له بكل أوجه وتع
االلزام القانوني، ويعتبر اختيار العميل لخدمة االتصال أو استخدام 
المكالمات الهاتفية إقرارا منه بأنه سيتحمل المسئولية الكاملة عن أي 

 م.استعمال غير مشروع ألي رقم سري أو رمز في تنفيذ أي صفقة أسه

يحق للشركة تنفيذ تعليمات العميل أو الشخص/االشخاص الذين يعينهم 
العميل خطيا إلجراء االتصاالت نيابة عنه دون أن تكون ملزمة بذلك وحسبما 
تراه مناسبا و يعتبر هذا التنفيذ من قبل الشركة تنفيذ حسن النية، سواء 

 اضافة أي مبلغكانت تلك التعليمات تتعلق بدفع أي مبلغ مالي أو بخصم أو 
من أي حساب أو تتعلق بالتصرف بأي مبلغ مالي أو باستثمارات أو ماشابه 
ذلك بصرف النظر عن أي أخطاء أو سوء فهم أو غموض في محتويات تلك 
المكالمة، وتبقى نصوص هذه المادة سارية المفعول وبكامل نفاذها مالم 

تكون لديها الوقت  تتسلم الشركة من العميل إشعار خطياً بإلغائها على أن
الكافي  للتصرف وفقا إلشعار اإللغاء هذا، ومع ذلك فإن إشعار اإللغاء هذا 
ال يعفي العميل من أية مسؤولية بخصوص أي تصرف تقوم به الشركة وفقا 

 لذلك قبل انتهاء تلك المهلة.

تفويض و إخالء مسئولية بخصوص التعليمات الشفهية 
 والتعليمات عبر الفاكس

 دة شركة أرباح المالية المحترمين:إلى السا

بناء على االتفاقية الموقعة فيما بيني وبين الشركة بخصوص الحساب 
االستثماري واتفاقية فتح محفظة للمتاجرة باألوراق المالية فقد وافقت 
الشركة على انها سوف تتصرف من حين ألخر بناء على التعليمات الشفهية ( 

ات بالفاكس التي تصدر أو يفترض أنها صادرة أو التعليم بالهاتف أو خالفه)
من قبلي/ قبلنا أو من قبل أي ممثل مفوض بخصوص مختلف الخدمات 
والمعامالت االستثمارية او الحفظ أو االستثمارات المختلفة بما في ذلك 

 على سبيل المثال ال الحصر بيع وشراء االوراق المالية.

وال/ مسئولين عن/ ونتعهد كما سوف أبقى/ نبقي في جميع االحوال مسئ
بتعويض الشركة وحمايتها ضد جميع الخسائر واالضرار والنفقات والتكاليف 
وااللتزامات والمطالبات بغض النضر عن طبيعتها والتي قد تنشأ نتيجة لقيام 

 الشركة بالتصرف بناء على تلك التعليمات.

 أية خسائر أوكما أوافق / نوافق أيضا على أن الشركة لن تعتبر مسئولة عن 
 تكاليف أو أضرار أو مصاريف أو التزامات ناشئة عن أو متسببة من اآلتي:

االستخدام الغير المفوض أو التزوير لتوقيعي/ توقيعنا أو توقيع  )1
 ممثلي/ممثلينا المفوض.

 أيةأخطاء أو غموض في أية تعليمات تتسلمها الشركة. )2
ف أو (بالهاتنتيجة لتصرف الشركة بناء على التعليمات الشفهية  )3

خالفه) أو التعليمات بالفاكس والتي يوافيها بها أي شخص تعتقد 
الشركة أنه أنا/ نحن أو أن لديه الصالحية بإعطاء التعليمات نيابة 

 عني/ عنا.

وتلتزم الشركة بتسجيل المحادثات الشفوية، وسوف تعتبر سجالت و وثائق 
ت) والخاصة بالمعامالت الشركة في أي حال من األحوال (بما فيها أية تسجيال

التي تم تنفيذها بناء على التعليمات الشفهية أو التعليمات بالفاكس مثبته 
 لمسؤوليتي/ لمسؤوليتنا  وقاطعة وملزمة لنا في جميع األوقات.

كما يحق لشركة االستمرار في التصرف بناء على تلك التعليمات الشفهية أو 
أيام على االقل  7خالفا لذلك قبل  التعليمات بالفاكس إلى أن أبلغه/ نبلغه

بواسطة إشعار خطي، مع التزامي ومسؤوليتي عن التاكد من تسليمه 
للشركة، ومع ذلك فإن الشروط واالحكام الموضحة أعاله سوف تبقى ملتزمة 
وسارية المفعول بالنسبة لجميع التعليمات التي سيتم استالمها من قبل 

 انتهاء فترة االخطار المذكورة.

 ستعمال حساب العميل:)ا2

يقر العميل بعلمه بأن الحساب سيستخدم لغاية شراء وبيع االستثمارات و 
ال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال حسابا جاريا، وال يحق للعميل أن يحول 
مبالغ نقدية من الحساب إلى حساباته األخرى لدى الشركة أ و لدى بنك أخر 

 . وفقا للمتطلبات البنكية المعتادة

بالرغم من الفقرة السابقة و باالضافة ألغراضها، يوقع العميل اتفاقية 
منفصلة يعطي فيها الحق للشركة باستخدام حسابه في تعامالت المرابحة ، 
ويعتبر توقيعه على اتفاقية إدارة حساب االستثمار المعتمدة في الشركة 

ة المرابح تفويضا غير قابل للطعن يخول الشركة صالحية القيام بعمليات
مباشرة، واالستالم نيابة عن العميل جميع األرباح التي تستحق الدفع له عن 

لن تتحمل الشركة  االستثمارات المذكورة أعاله.وفي جميع االحوال،
المسؤولية عن أي فشل في التصرف بهذه الطريقة إذا كان هذا الفشل 

 ك على سبيلعائدا ألسباب خارجة عن نطاق سيطرتها وصالحيتها بما في ذل
المثال ال الحصر فقدان الشيكات المرسلة إلى الشركة والحاالت التي تصر 
فيها الجهات المصدرة لألوراق المالية المعينة على دفع  األرباح للشركاء 

 مباشرة.

 ) الحسابات المشتركة: 3

طبقا لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية فإنه ال يجوز فتح حسابات 
 اب األوراق المالية الصادرة بالريال السعودي.مشتركة لفرض حس

 ) إجراء البيع والشراء: 4

تقدم الشركة الخدمات المتعلقة بالتداول في األسهم واالوراق المالية من 
خالل  وعلى سبيل المثال ال الحصر ( خدمات التداول المباشرة في من خالل 

عتمدة لدى الشركة الهاتف وعبر االنترنت، خدمات التداول عبر المراكز الم
الخ) وتقدم كل خدمة بطريقة منفصلة عن األخرى وباتفاقية خاصة توقع من 
قبل الطرفين حسب األصول وبحيث ال تتعارض هذه االتفاقيات مع أحكام 

 هذه االتفاقية.

) الصفقة الحاسمة للكشوف واالشعارات والسجالت المعدة من  5
 قبل الشركة:

العلم بأن جميع السجالت المعدة من قبل يوافق العميل ويعلم تمام 
الشركة وبكافة أشكالها وأنواعها على سبيل المثال ال الحصر ( االشعارات، 
الكشوفات والتأكيدات، البيانات المخزنة إلكترونيا، المكالمات، الفاكسات، 
الرسائل البريدية /اإللكترونية، الخ) تمثل بينة دامغة واثباتا قاطعا ال يقبل 

في مواجهة العميل  لحسم أية نزاعات قد تنشأ مستقبًال بين الطعن 
الطرفين ويكون فحص ودراسة وقراءة كافة الكشوف و البيانات الدورية التي 
يستلمها العميل من الشركة مسؤوليته الكاملة  وللعميل الحق في تعيين 
الخبراء والمختصين الذين يراهم مناسبين لهذا الغرض ويلتزم العميل 

يوم) بأية أخطاء يزعم العميل وجودها في تلك  15ر الشركة(خالل باشعا
الكشوف والبيانات واال تعتبر بيئة وحجة قاطعة ال تقبل الطعن او االعتراض 
وتعتبر المدة منذ وقت إرسالها الى العميل بكافة الطرق الى العناوين التي 

رتيب او زود العميل الشركة بها وبحسب أوقات إخطار الشركة بها و بالت
العنوان المسجل في هذه االتفاقية او اية اتفاقية اخرى تم توقيعها بين 

 الطرفين او العنوان الذي يختاره العميل صراحة لالستقبال عليه.

 ) الوكاالت و الوكالة الشرعية: 6

يقر العميل  بعلمه بانه وفي حالة تزويده الشركة بوكالة شرعية يفوض 
سؤولية تشغيل الحساب واصدار التعليمات الى بموجبها وكيال عنه يتولى م



الشركة لبيع و/أو شراء الصكوك و االوراق المالية الصادرة بالريال السعودي 
فان الشركة يمكنها االعتماد على هذه الوكالة الشرعية والتصرف وفقا لها 

وبأن العميل بتزويده الشركة للوكالة الشرعية يقر بشرعيتها  ،وبناء عليها
 شوبها بأي خطا او جهالة في الوكالة.وبعدم و 

وفي حال وجود أي خطا او جهالة او عدم صحة تصديق كاتب العدل على 
الوكالة او اي خطا من شانه ان يفقد الوكالة شرعيتها، فعلى العميل ان يبلغ 
الشركة خطيا بذلك والطلب من الشركة عدم تنفيذها ايه تعليمات يصدرها 

يوافق العميل على تعويض الشركة وحمايتها من  الوكيل، باالضافة الى ذلك
جميع المطالبات وااللتزامات التي تدفعها او تتكبدها الشركة بسبب 
االعتماد على هذه الوكالة وتشغيل الحساب  وبيع/ أو شراء االستثمارات 

 بناء على التعليمات التي يوجهها الوكيل المعين من خاللها.

 ) الرهن: 7

هن ايه اصول موجودة في الحساب او حساب االستثمار إذا قام  العميل بر
فانه يوافق ويفوض بموجب هذه االتفاقية موافقة وتفويض غير قابلين 
للنقض على أن تتصرف الشركة فقط طبقا للتوجيهات و التعليمات التي 
يصدرها المرتهن وبتعهد بحمايتها وتعوضها عن أية مسئولية تتعلق بذلك، 

مرتهن والعميل بالغاء هذه الصالحية باشعار خطي وذلك إلى أن يقوم ال
 موقع من قبلكم.

 التجميع: )8
لن تقوم الشركة بتجميع اوامر العميل مع اوامر عمالء اخرين و/أو  8-1

اوامر الشركة باستثناء االستثمارات االخرى الناشئة عن غير هذه 
االتفاقية على أن ال يضر بمصالح عمالئه ويكون الجمع في صالح العمالء 
إذا كان من شانه التقليل من قيمة تكاليف الصفقات أو الحصول  على 
سعر افضل  وقد ينتج عن التجميع تأخير في عملية التنفيذ او في 
التسوية وسوف يطبق متوسط سعر التنفيذ على جميع اوامر العميل 
التي يتم تنفيذا وفي جميع االحوال يجب موافقة العميل مع باقي 

 تجمع.العمالء على هذا ال
تضمن الشركة فصال واضحا بين حسابات العمالء في دفاترها وسجالتها  8-2

و بياناتها ووثائقها وفصال بين هذه الحسابات وحسابات الشركة او 
 حسابات اي اشخاص اخرين.

اذا نفذت الشركة جزء من تعليمات العميل، يكون التزام العميل فيما  8-3
يمات تنص صراحة على تم تنفيذه من تعليماته فقط، مالم تكن التعل

 خالف ذلك.
 ) حق االستخدام وحق االحتجاز: 9

مع عدم المساس بأية حقوق اخرى تنص عليها هذه االتفاقية ، يقر العميل 
بحق الشركة وفي اي وقت خالل سريان هذه االتفاقية ومن دون الرجوع الى 
  العميل او اشعاره مسبقا بان تسترد اي مبلغ مستحق لها على العميل و/أو

تحجز  أي مبلغ باسم العميل مقابل اي التزام او دين مستحق للشركة او 
لمجموعته والشركات التابعة له. كما يحق للشركة الحجز والمصلحة 
الضمانية على جميع ممتلكات العميل التي يحتفظ بها لدى الشركة او 
يحتفظ بها ممثلوه الى وقت السداد التام لجميع التزامات العميل تجاه 

 شركة.ال

 ) ترتيبات العموالت الخاصة: 10

 لم تدخل الشركة في اي ترتيبات عموالت خاصة فيما يتعلق بالخدمات.

 ) المعامالت المالية مشروطة االلتزام:11

يمكن للشركة مستقبال تنطيم عمليات  تمويل االسهم بالمرابحة االسالمية 
 المية.من خالل اتفاقيات مستقلة متوافقة مع تعليمات الشريعة االس

 ) المقاصة:12

يفوض العميل الشركة بالقيام باية عمليات مقاصة وان تستخدم لهذا الغرض 
اي رصيد(ارصدة) دائنة قائمة حاليا او تنشا مستقبال في الحساب وفي اية 
حسابات اخرى يحتفظ بها العميل لدى الشركة اضافة الى جميع المبالغ 

ن وقت الخر. باالضافة الى ذلك، المالية التي يودعها العميل لدى الشركة م
يفوض العميل الشركة ببيع واستالم وتحويل جميع االوراق المالية والصكوك 
المجازة عن الهيئة الشرعية الصادرة بالريال السعودي والتي يتم ايداعها 
لدى الشركة من وقت الخر واستخدام صافي حصيلة الربح في اي اتجاه وفي 

لتسوية مديونية العميل والتزاماته تجاه الشركة كل ما تراه الشركة مناسبا 
او تجاه اي طرف ثالث والتي قد تنشا بخصوص اي من استثمارات العميل 
لدى الشركة بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر، دفع الشركة للجزء 
غير المسدد من اسعار هذه االوراق المالية بالطريقة التي تحددها الشركة 

يع هذه االوراق المالية او تسويتها.كما يشمل هذا التسديد وقت قيامها بب
جميع المصاريف والضرائب والرسوم التي تنشا بخصوص تنفيذ اية عملية 
شراء أو بيع االوراق المالية واالستثمارات االجنبية المصنفة حسب 
تعليمات العميل الموجهة للشركة. وباالضافة الى ذلك يوافق العميل على 

مفوضة تفويضا تاما ال رجعة فيه بالتصرف مباشرة وفقا لهذه ان الشركة 
المادة دون توجيه اي اشعار مسبق الى العميل، وسوف يمدد استخدام اي 
ضمان يقدمه العميل للشركة او يقدم للشركة نيابة عن العميل الي سبب 
من االسباب ليشمل كل مبلغ مستحق على العميل بعد ممارسة حقوق 

 ة اعاله. المقاصة المذكور 

 

 ) العملة المحلية والعمالت االجنبية: 13

يكون العميل مسئوال مسئولية كاملة عن ايه حسابات بالعملة االجنبية حتى 
لو كانت  مودعة باسم الشركة ويتحمل مخاطر ايداع هذه االموال في البنوك 
االجنبية، ويقبل العميل فرض اية قيود نظامية و/أو ادارية قائمة او تقام في 
وقت الحق اليداعه هذه االموال و/أو تفرض مستقبال بخصوص صرف و/أو 
تحويل  تلك العملة واية ضرائب او رسوم تفرضها دولة تلك العملة او دولة 

 البنك المودعة االموال لديه.

 

 ) المحاسبة: 14
تقوم الشركة بارسال ايصال تاكيد / كشف بالفاكس او بالرسائل  14-1

بواسطة البريد بجميع العمليات االلكترونية او تاكيد خطي 
االستثمارية المنفذة تبين العمليات التي قام بها العميل او بحسب 
الحالة على حساب المحفظة استثمارية ،كما توضح الكشوف 
واالوراق المالية المعنية والعمليات واالسعار والقيم والتواريخ على 

 المعمول بها.النحو الذي تراه الشركة مناسبا، وذلك وفقا لالنظمة 
يوافق العميل على قراءة كل تقرير من هذه التقارير وتفحصه  14-2

بشكل دقيق واشعار الشركة على الفور  باية اخطاء يصادفها في 
هذا التقرير ، ويكون للشركة الحق في افتراض ان التقرير صحيح 
ومقبول من طرف العميل في حال عدم تلقي اعتراض خطي من 

 ) يوم. 15العميل خالل خمسة عشر (
 
 
 
 

 )  الحفظ: 15
 طريقة تسجيل اصول العميل: 15-1

تحفظ االوراق المالية التي يمكن ايداعها لدى مركز االيداع في حساب باسم 
 العميل المعني لدى مركز األيداع.

ويجوز للشركة العمل كامين حفظ لتقديم خدمة الحفظ و/او الترتيب مع 
 مالية للعميل.طرف ثالث كامين حفظ بغرض حفظ االدوات ال

في حالة قيام الشركة بترتيب حفظ استثمارات العميل لدى امين حفظ 
 معتمد لدى الشركة:



اذا لم تكن اصول العميل مسجلة باسم طرف وكيل تملكه او تسيطر عليه 
الشركة يحق للشركة ان تقوم نيابة عن العميل وفيما يتعلق بهذه 

 االستثمارات بما يلي:

 تالمها ودفع العموالت والمستحقات االخرى.طلب أرباح االسهم واس )أ
 ممارسة حقوق التحويل واالكتتاب. )ب
 ممارسة حقوق التصويت. )ت

ترتيبات  تلقي وإعطاء التعليمات من العميل بشان خدمات   15-2
 الحفظ:

يتوجب على الشركة اتباع تعليمات العميل فيما يتعلق باستثماراته 
ان تقبل الشركة التعليمات  الموجوده برسم الحفظ. اذا رغب العميل في

من ممثل مفوض رسميا من قبله بخصوص استثماراته الموجودة لدى 
الشركة برسم الحفظ وجب على العميل ان يستوفي اوال متطلبات الشركة 
النظامية العتماد مثل هؤالء الممثلين للعميل، ومالم يتم استيفاء هذه 

بتنفيد اي تعليمات تردها المتطلبات بالكامل، فإن الشركة لن تكون ملزمة 
 من ذلك الممثل ولن تتحمل اية مسؤولية تجاه ذلك.

 مسئولية الشخص المرخص له اتجاه العميل: 15-3

يوافق العميل انه في حال تخلف امين الحفظ عن موجباته فإن العميل قد 
يكون ملزما بان يشارك مع مودعين اخرين في تحمل اي نقص في االدوات 

 وذلك بصوره نسبية بينه وبين مختلف المودعين االخرين. المالية المودعة

تتحرى الشركة افضل العروض من الغير في اختيار امين الحفظ ، وباستثناء 
حالة االحتيال أو التقصير  المتعمد من جانب الشركة، لن تتحمل الشركة 
اية مسؤولية كانت بخصوص اية خسارة او ضرر ناتج عن اي عمل او اغفال 

اي امين حفظ من الغير، وسوف تمارس الشركة على نفقة  من جانب
العميل وحسابه جميع الحقوق النظامية، بما فيها المالحقة القضائية اذا 

 لزم االمر بحق امين الحفظ الخارجي الذي تسبب في الخسارة او الضرر.

اي رهن او ضمان على اصول العميل لصالح  الشخص  15-4
 المرخص له او اي طرف اخر:

ن يتم رهن استثمارات العميل الموجودة لدى الشركة برسم الحفظ ولن ل
تخضع هذه االستثمارات الي حق احتجاز ، إال اذا كانت االستثمارات  خاضعة 
التفاقية منفصلة بخصوص اقراض االوراق المالية، او أمين الحفظ المعتمد 

 و حفظها.من قبلها فيما يتعلق بتوفير الخدمات االدارية الصول العميل ا

االحوال التي يمكن فيها للشخص المرخص له ان يقوم  15-5
 بتصفية اصول العميل

يقر العميل ويوافق على انه من الجائز تجميع األدوات المالية العائدة له مع 
األدوات المالية لعمالء اخرين لدى الشركة. كما يقر العميل ويوافق على انه 

الية االدوات المالية ذاتها التي تم ايداعها  اليتمتع باي حق بالمطالبة بان تعاد
 مع اي امين حفظ انما يكون للعميل الحق بان يطلب التالي:

(ا) اوراق مالية موازية في عددها وفئتها وصنفها واصداره الالوراق المالية 
 المودعه اصال.

 (ب) معادن نفيسة وسلع من ذات النوع والكمية.

اجراءات بشان المطالبة واستالم االرباح والعموالت  15-6
 وااليرادات والمستحقات االخرى للعميل.

يمكن للعميل تفويض امين حفظ للقيام باجراءات استالم االرباح والعموالت 
 وااليرادات المستحقة للعميل .

تزويد العميل بالكشوفات،واالتعاب والرسوم المترتبة على   15-7
 مات الحفظالعميل لقاء خد 

حيثما تقوم الشركة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة بترتيب االوراق 
المالية الخاصة بالعميل في دولة اخرى غير المملكة العربية السعودية، فإن 
هذه االتفاقية تشكل اشعار للعميل بانه قد تكون هناك رسوم تسوية او 

تلك الدول تختلف عن تلك رسوم اخرى نظامية او متطلبات تنظيمية في 
 المطبقة في المملكة العربية السعودية.

المعلومات التي يتم تقديمها للعميل بشان اصول العميل  15-8
 التي يحتفظ بها الشخص المرخص له

وعندما يلزم حفظ ادوات العميل المالية لدى طرف ثالث، تبرم الشركة 
 االشخاص المرخص لهم. ) من الئحة89اتفاقية مع ذلك الطرف وفقا للماده (

ويوافق العميل كذلك على ان ادواته المالية يمكن ان تحفظ لدى امين حفظ 
 تابع للشركة.

 تزويد العميل بالكشوفات  15-9

سيقوم امين الحفظ بتزويد العميل بالكشوفات الخاصه بحسابات العميل 
 حال صدورها او عند طلبها من قبل العميل .

 لمترتبة على العميل لقاء خدمات الحفظاالتعاب والرسوم ا 15-10

سيتقاضى امين الحفظ الرسوم واالتعاب التي سيتم االفصاح عنها في اتفاقية 
 . الحفظ التي سيتم توقيعها مع العميل

ايضاح ما اذا كانت اصول العميل سيتم  تجميعها مع اصول  15-11
 العمالء االخرين ، وبيان تاثير ذلك

في اطار ترتيبات الحفظ المذكورة اعاله، يحق للشركة تجميع االصول او  
االستثمارات العائدة للعميل مع اصول او استثمارات تخص عميال او عمالء 
اخرين بحيث تكون اصول العميل ومستحقاته غير قابلة للتحديد بموجب 

ك يتشار شهادات او اي وثائق ملكية مادية، او سجالت الكترونية، ويمكن ان 
جميع العمالء والعميل على اساس نسبي في أي نقص يتعذر تحديد تسويته 

 بسبب تقصير من جانب امين الحفظ.

 

 ) التداول الوهمي او المضلل: 16

يحظر على اي شخص القيام او المشاركة في اي تصرفات او ممارسات  16-1
ة اذا يتنطوي على تالعب او تضليل فيما يتعلق بامر او صفقة على ورقة مال

كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف او الممارسة او اذا توافرت 
 اسس منطقية تتيح له ان يعلم بطبيعة ذلك التصرف او الممارسة.

يحظر على اي شخص  القيام بشكل مباشر او غير مباشر بادخال  16-2
 اوامر او تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين اي مما يلي:

كاذبا او مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية او اهتمام  انطباعا– 1
 بشرائها او بيعها.

سعر مصطنع لطلب او عرض تداول الورقة المالية او اي ورقة مالية  – 2
 ذات عالقة.

تدخل في االعمال والتصرفات التي تعد من انواع التالعب او التضليل  16-3
 ثالثة من الئحة سلوكيات السوق.جميع التصرفات المذكورة في المادة ال

 ) المعلومات الداخلية السرية: 17

يعتبر انتهاكا للوائح و القوانين اي تنفيذ الي عمليات تداول لورقة مالية بناء 
على معلومات داخلية أو سرية تتعلق بشؤون شركة مدرجة قبل نشر هذه 

 المعلومات من قبل تلك الشركة. 

 



 االسهم:) قيود استثمار االجانب في  18

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتالك االوراق المالية الصادرة من 
شركات سعودية متداولة شريطة أن ال يزيد اجمالي مايملكه المستثمر 

من اجمالي رأس مال الشركة المصدرة لالوراق المالية المعنية  %25الواحد 
من  %20ين واليزيد اجمالي مايملكه غير السعوديين من غير الخليجي

 اجمالي راس مال الشركة المصدرة لالوراق المالية المعنية.

ويجب على المقيمين وغيرهم ممن يحملون الجنسية االمريكية او االوروبية 
او غيرها من الجنسيات االفصاح عن اصولهم وممتلكاتهم وارباحهم الى 

اهمية  مصلحة الضرائب أو اي جهة حكومية تابعة لدولهم، هذا باالضافة الى
االفصاح للشركة عن تلك  الجنسية في حال جمعهم الكثر من جنسية، ولن 
تتحمل الشركة اي مسؤولية قانونية او جزائية تجاه العميل او تلك الجهات 

 الحكومية وان المسؤولية تقع كاملة على عاتق العميل وحده.

 ) التالعب بالسوق: 19

مية او القيام باي عمل ال يجوز الي شخص التالعب بالسوق او خلق سوق وه
من شانه ان يضلل  السوق لالعتقاد بوجود بعض النشاط كذلك ال يسمح 

 باعالن ونشر معلومات كاذبة او مضللة سواء كانت جوهرية او غير ذلك.

 ) انتهاء والغاء وفسخ هذه االتفاقية: 20

للطرفين حق انهاء هذه االتفاقية بشرط اشعار الطرف االخر خطيا  20-1
يوما من رغبته في انهاء االتفاقية وبعد سداد جميع المبالغ  60وقبل 

المستحقة لكل طرف على االخر سواء كانت من خالل التعامل في الحساب 
و/أو ناشئة عن فسخ هذه  االتفاقية، وال يعفي فسخ هذه االتفاقية ايا من 
الطرفين من ايه التزامات مالية بموجب هذه االتفاقية، وعلى العميل 

على براءة ذمة من الشركة قبل  اعتبار فسخ هذه االتفاقية،  الحصول
 وللعميل الحصول على تسوية موقعة من الشركة بهذا الخصوص.

للعميل الغاء اية عملية / عمليات تتم مع و/أو من خالل الشركة  20-2
بشرط تحمل العميل اية مخاطر و/أو خسارة نتيجة رغبته في الغاء هذه 

 وموافقة الشركة على رغبة العميل.العميلة / العمليات 

في حال تخلف ايا من الطرفين عن تأدية أي من التزاماته بموجب هذه  20-3
االتفاقية يحق للطرف المتضرر فسخ هذه االتفاقية بعد توجيه اشعار خطي 
للطرف المتخلف بتأدية مايترتب عليه من التزامات خالل أربعة عشر يوما 

العقد مفسوخا مع احقية الطرف المتضرر يوم) وبعكس ذلك يعتبر  14(
المطالبة  بأي عطل او ضرر نتيجة اخالل الطرف المتخلف بالتزاماته. وال يؤثر 

 فسخ هذه االتفاقية على ايه اتفاقيات اخرى موقعة بين الطرفين.

 ) تسوية وفض النزاعات: 21

ة يبعد استنفاذ كافة الطرق الودية، فان لجنة تسوية منازعات االوراق المال
في المملكة العربية السعودية هي المختصة بنظر أية نزاع ينشأ عن هذه 
االتفاقية وفقا لالنظمة المتبعة والقواعد واالجراءات المعتمدة لدى اللجنة 

 ويكون قرار اللجنة نهائيا وغير قابل لالستثناء لدى اي جهة استئناف.

 ) المراسالت واالشعارات: 22

لعقد تكون خطية وتعتبر لهذه الغاية كافة المراسالت الخاصة بهذا ا
المراسالت الخطية بواسطة البريد المسجل أو الفاكس أو التسليم باليد 
مع توقيع ايصال خطي باالستالم صحيحة، ويكون استالم الشركة صحيحا 
باالرسال الى عنوان مكتبه الرئيسي المسجل ويكون صحيحا بحق العميل اذا 

ر في االتفاقية ولغاياتها و/أو أي عنوان متوفر تم ارساله الى العنوان المذكو 
في بيانات الشركة عن العميل  و/أو عنوان البريد االلكتروني الموفر في بيانات 

 الشركة و/أو اية بريد الكتروني تم تزويد الشركة به من قبل العميل.

  



 ) التحويل والتنازل واالشعارات: 23

االتفاقية أو التنازل عنه إذا كان ذلك ال يجوز تعديل أي نص أو بند في هذه 
التعديل او التنازل خطيا وموقعا من قبل الطرف الذي سيتم تنفيذه بحقه، 
وال يجوز اعتبار تساهل الشركة وعدم اصرارها على التقيد التام بهذه االتفاقية 
أو اي من احكامها او اي اجراءات تستمر من طرفها على انه يشكل تنازال من 

كة عن حق او امتياز لها  لموجب هذه االتفاقية، وباالضافة الى جانب الشر 
ذلك، ان عدم مطالبة الشركة للعميل بتطبيق اي شروط من شروط هذه 
االتفاقية ال يؤدي الى فسخ االتفاقية او الغاء  اي من شروطها، ولن يشكل 
عدم المطالبة هذا امتناعا من الشركة عن اتخاذ مثل هذا االجراء، وتشكل 

ذه االتفاقية جميع التفاهمات بين العميل والشركة فيما يتعلق بموضوعها ه
واليجوز للعميل التنازل عن حقوقه او التزاماته بدون موافقة خطية مسبقة 
من جانب الشركة وتعتبر االشعارات والمخاطبات االخرى التي يتم تسليمها 

ة في الجزء الخاص او ارسالها بالبريد الى العنوان المذكور في هذه االتفاقي
بمعلومات االتصال على انها قد سلمت للعميل شخصيا الى ان تتلقى 

 الشركة اشعارا خطيا يحدد عنوانا اخر للعميل.

 ) السرية والمحافظة على المعلومات: 24

يتعهد الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المفصح عنها بموجب 
بموجب معايير السرية المعتمدة  هذه االتفاقية او اية اتفاقيات اخرى بينهما

لدى هيئة السوق المالية السعودية واالنظمة  السعودية، اال انه يجوز 
 للشركة االفصاح خطيا الي جهة رسمية تطلب ذلك خطيا.

ينتهي العمل بهذا البند بمجرد اصبحت هذه المعلومات مكشوفة لدى 
ي هذه االتفاقية، الجمهور بالطرق القانونية ودون اية تقصير من اي من طرف

وللمتضرر من كشف هذه المعلومات نتيجة تقصير من أي من طرفي هذه 
 االتفاقية المطالبة بتعويض مادي لدى الجهة القضائية المختصة.

 ) الظروف القاهرة: 25

في حال وقوع الزالزل والبراكين واألعاصير واية ظروف طبيعية اخرى  
ان تعرقل سير التعامالت فان والحروب واية ظروف قاهرة اخرى  من شأنها 

الشركة لن تكون مسؤولة او ملزمة بالتعويض عن اية خسائر و/أو اضرار 
تلحق بالعميل نتيجة لوقوع الظروف القاهرة والخارجة عن سيطرة 

 الطرفين.

 ) القانون الواجب تطبيقه : 26

تخضع هذه االتفاقية للقوانين واالنظمة المرعية المعمول بها في 
بية السعودية ولجميع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المملكة العر 

المالية. اذا وجدت اية محكمة او جهة قضائية مختصة ان اي جزء من 
هذه االتفاقية باطل او غير مشروع ،فان ذلك الجزء يعتبر محذوفا 
حكما من االتفاقية وتظل بقية اجزاء هذه االتفاقية بكامل مفعولها 

 ا .وصالحياتها طبقا الحكامه

 االستفسار والتبليغ عن الحوادث: 

يمكن للعميل التبليغ  عن الشكاوي والحوادث واالستفسارات من خالل 
) او من خالل ارسال رسالة الى 8004337777االتصال عبر الهاتف المجاني (

 )  cc@arbahcapital.com البريد االلكتروني (

أ العميل وفهم االحكام والشروط الواردة في هذه االتفاقية ويقر قر 
العميل بأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها الى أرباح 

 المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.

 أألسم:

 التوقيع:

 الختم:
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 استثمارية محفظةاتفاقية فتح 

: شركة أرباح المالية وهي شركة صاحبة سجل تجاري رقم :  الطرف األول
) وتخضع إلشراف هيئة السوق المالية بالمملكة العربية 2050059020(

السعودية مرخصة من قبلها لمزاولة نشاط األوراق المالية في المملكة، 
 ) 07083-37بموجب ترخيص رقم: (

برج سعد العبدالكريم وعنوانه لغاية هذه االتفاقية: المكتب الرئيسي، 
) ، 8807المعمر، طريق الخليج ، حي الشاطئ، الكورنيش ، صندوق بريد (

 )، المملكة العربية السعودية.31492الدمام (

 ويمثلها لغاية هذه االتفاقية:

 ).بالشركة(ويشار إليها من اآلن فصاعداً 

 :......................................الطرف الثاني

 ايات هذه االتفاقية:وعنوانه لغ

 ويمثله لغايه هذه االتفاقية:

 ).بالعميل(ويشار اليه من االن وصاعدا 

حيث أن العميل  يرغب  بفتح محفظة للتداول في االسهم واالوراق المالية  
و االستفادة من خدمات الطرف االول في هذا المجال من خالل وعلى سبيل 

ر من خالل الوسيط وعبر االنترنت المثال ال الحصر ( خدمات التداول المباش
، خدمات التداول عبر الهاتف اآللي ، خدمات التداول عبر الفاكس، عبر مركز 
االستثمار، ... الخ) كما يرغب بالتعاقد مع شركة مالية للتداول باالسهم 

 واالوراق المالية المجازة شرعاً.

سوق وحيث أن ( الشركة) شركة مالية مرخص وخاضعة إلشراف هيئة ال
المالية في المملكة العربية السعودية وتعمل في السوق المالية السعودية 
(تداول)، ومرجعها الهيئة الشرعية ، وان لدى الشركة القدرة والخبرة في 

 -التعامل كشركة وساطة مالية، فقد اتفق الطرفان على مايلي:

قرأ تعتبر مقدمة هذه االتفاقية بما فيها عناوين الطرفين جزء منها وت )1
 معه كوحدة  واحدة.

تسري هذه االتفاقية بتوقيع الطرفين عليها بحضورهما و/أو  القبول  )2
باحكام هذه االتفاقية و التعبير عن هذا القبول بواسطة أي من الطرق 

 العادية(البصمة، الختم، والتوقيع) أو الموافقة االلكترونية .
في هذا السوق في  االسهم هي النوع الوحيد من االوراق المالية المدرجة )3

الوقت الحالي مع امكانية اضافة انواع اخرى سيتم اعالم العميل بها فور 
 العمل بها.

تقوم الشركة بالعمل كوكيل للتداول وتنوب عن العميل في تنفيذ  )4
 التعليمات الصادرة عنه وال تقدم خدمة االستشارات بأي صفة أو شكل.

األوراق المالية المدرجة  في تقوم الشركة وحيثما امكن بأعمال حفظ  تلك  )5
السوق المالية السعودية حسب ماورد بهذا الخصوص باتفاقية فتح 

 الحساب االستثماري.
تقدم الشركة الخدمات المتعلقة بالتداول في االسهم واالوراق المالية  )6

المتوافقة مع الشريعة االسالمية من خالل القنوات التالية، منها على 
خدمات التداول المباشر من خالل الوسيط، سبيل المثال ال الحصر(

وعبر االنترنت ، والتداول عبر الهاتف االلي،خدمات التداول  عبر 
الفاكس، عبر مركز االستثمار، الخ) وتقدم كل خدمة بطريقة منفصلة 
عن االخرى وباتفاقية خاصة توقع من قبل الطرفين حسب االصول 

هذه االتفاقية واتفاقية فتح وبحيث ال تتعارض هذه االتفاقيات مع أحكام 
 حساب استثماري.

تقر الشركة وتتعهد ببذل العناية والحرص الالزمين والعمل بنية حسنة  )7
و ممارسة المهارة المهنية المعقولة والتي تنسجم مع المعايير 
والممارسات المتعارف عليها عند القيام بمهامها وأعمالها  وتنفيذ 

 يل.التزاماتها التعاقدية تجاه العم
يقر العميل بأن جميع القرارات  المتعلقة ببيع أو شراء األسهم واالوراق  )8

المالية صادرة عنه وبارادته المنفردة والحرة ودون التدخل كشريك او 
 بصفة استشارية من قبل الشركة.

يعلم العميل بأن تنفيذ الشركة لتعليمات التداول الصادرة من قبل  )9
ادقة و/أو اقرارا من الشركة لهذه العميل ال يعتبر موافقة و/أو مص

التعليمات وان جميع المخاطر و/أو الخسائر التي قد يتعرض لها العميل 

نتيجة تنفيذ هذه التعليمات يتحملها العميل  كاملة ودون العودة او 
 الرجوع بأي شكل او صفة قانونية او غير قانونية على الشركة.

يل باتباع اية توقعات او نصائح ان الشركة ال توصي وال تؤيد ان يقوم العم )10
استشارية صادرة عنها او جهة اخرى سواء من خالل نشرات او تقارير 

 تصدر عن اي جهة كانت.
ان الشركة غير ملزمة قانونا ونظاما بتحذير العميل باية مخاطر او  )11

 خسائر قد يتكبدها العميل تتعلق باستثماراته لديها.
التام لكافة احكام هذه االتفاقية ان العميل يقر بعلمه الكامل وفهمه  )12

واتفاقية فتح الحساب االستثماري والتزاماته الواردة في هذه االتفاقية 
اضافة الى جميع المالحق واالتفاقيات االخرى الموقعة او التي سوف 
توقع مستقبال بين الطرفين  ، وبان الشركة غير ملزمة قانونا ونظاما 

مات و/أو مصطلحات و/أو مالحق بشرح او تفسير اية احكام و/أو كل
 وردت في االتفاقيات الموقعة مع العميل او تلك التي  ستوقع مستقبال.

يحق للشركة االستعانة بطرف ثالث للتأكد من هوية العميل في حال  )13
 طلبه االشتراك او االستفادة من احدى خدمات الشركة.

ر نتيجة ان الشركة قد اعلمت وافهمت العميل بكافة المخاطر والخسائ )14
التداول في االسهم واالوراق المالية بما فيها احتمال خسارة راس المال 
بالكامل وان العميل يعتبر المسئول الوحيد وبمسئولية كاملة عن اية 

 خسائر.
ان كل و/أو بعض االستثمارات موضوع جميع االتفاقيات الموقعة  او  )15

عينة التي ستوقع مستقبال مع الشركة قد تخضع لقيود وشروط م
يحددها نظام هيئة السوق المالية السعودي او السوق المالية 
السعودية (تداول) و/أو االتفاقيات الموقعة بين الطرفين من حيث 
االستحقاق و/أو التخارج و/أو البيع و/أو االسترداد و/أو السيولة و/أو 
التحويل و/أو التقويم و/أو اية تصرفات اخرى تتعلق بهذه القيوم او 

 ط.الشرو 
ان كل االستثمارات محل هذه االتفاقية غير مؤمنة ضد الخسائر وانها  )16

 معرضة للخسارة.
ان جميع المعلومات المقدمة من قبل العميل للشركة صحيحة ودقيقة  )17

وان اية اخطاء و/أو معلومات غير صحيحة قدمت للشركة بقصد او بغير 
 يمقصد يتحمل مسئوليتها العميل وحده، ويلتزم بتصحيحها وتقد

 المعلومات الدقيقة والصحيحة بدال عنها.
انه ليس حقا او مشروعا او يتضمن مصلحة الي شخص اخر ، سواء  )18

طبيعي او معنوي ، عدا العميل نفسه في كافة حساباته االستثمارية 
لدى الشركة باستثناء االشخاص الطبيعيين او المعنويين (االعتباريين) 

اتفاقيات اخرى موقعة او ستوقع  المفصح عنهم في هذه االتفاقية و/أو
بين الطرفين، ويلتزم العميل باشعار الشركة عن اية تغييرات تقع على 

 هؤالء االشخاص.
انه ملتزم باشعار الشركة عن اية قيود تقع على ملكيته للحساب او على  )19

 االموال في حساباته االستثمارية لدى الشركة.
االتعاب والمصاريف يحق للشركة خصم واستحقاق جميع  الرسوم  و  )20

التي تستحق  لها على العميل خالل تقديم خدماتها للعميل من قبلها او 
من خاللها حسب ما هو مذكور في جدول الرسوم والعموالت المرفق 
والمعتمدة لدى الشركة والمنشورة في موقعها على االنترنت او التي 

يا لعميل خطترسلها الشركة خطيا الى العميل، وتلتزم الشركة باشعار ا
على عناوين االتصال الموضحة في هذه االتفاقية باية رسوم او مصاريف 
او اتعاب استحقت على العميل للشركة سواء مذكورة في جداول 

 الرسوم و العموالت ام لم تذكر فيها.
يحق للشركة تشغيل االموال المتوفرة في حساب العميل خارج ساعات  )21

 الشريعة االسالمية. مع احكام قالعمل البنكي المعتادة بما يتواف
يحق للشركة تعديل الرسوم والعموالت سواء بالزيادة او النقصان  )22

 حسب تقديرها واختيارها واشعار العميل بذلك التعديل.
في حالة طلب العميل من الشركة العمل كامين حفظ  على استثماراته  )23

مراعاة ما ورد و اوراقه المالية واسهمه الموجودة في محفظته فانه ومع 
في اتفاقية فتح حساب استثماري بهذا الخصوص، من حق الشركة 
طلب و/أو تسجيل هذه االوراق واالسهم واالستثمارات واصدارها اما 
باسمها او باسم من تعينه بما في ذلك وعلى سبيل المثال ال الحصر( 
الفروع والمؤسسات التابعة لها، اي طرف اخر تراه مناسبا،الخ) ويحق 

لشركة او من تقوم بتعيينه بهذا الخصوص التوقيع نيابة عن العميل ل
على سبيل المثال ال الحصر (من يقوم مقام ارباح المالية، وسيط 
المقاصة التابع الرباح المالية،الخ) ويحق للشركة القيام بمطابقة توقيع 
العميل في حالة تحويل االوراق المالية والسلع والعموالت واالسهم 

ثمارات المالية االخرى، ويفوض العميل الشركة تفويضا صريحا واالست
ال يعتريه الغموض او التضمين بالتوقيع عنه وباسمه لتحويل االوراق 
المالية واالستثمارات االخرى الموجودة لدى الغير الى محفظة 

 العميل.
 

يلتزم العميل بااليداع في محفظته االوراق المالية واالسهم  )24
واالستثمارات التي يمتلكها والمقبولة والمدرجة في السوق المالية 



السعودية (تداول) و/أو أي نظام أخر مجاز قانونا ونظاما من قبل هيئة 
 السوق المالية.

 
وال ط يلتزم العميل باالحتفاظ برصيد دائن  بحساب المحفظة الخاص به )25

مدة سريان االتفاقية وحتى يتم الوفاء بكافة االلتزامات والمستحقات 
تجاه الشركة وبحسب ماتراه الشركة مناسبا سواء بالنسبة للمدة التي 
يحتفظ خاللها العميل بالرصيد الدائن في محفظته او في المبلغ الذي 

 يجب ان يحتفظ به العميل في حسابه.
 

بان جميع العمليات التي ستقوم بها   يلتزم العميل بعلمه واقراره )26
الشركة بناء على تعليماته سواء خطيا و/أو عبر االنترنت و/أو عبر 
الهاتف و/أو بواسطة اي وسيلة اخرى سيتم تنفيذها على اساس نقدي 

 من حساب محفظته.
 

يكون العميل مسئوال عن كافة المصاريف و/أو الرسوم و/أو اية تكاليف  )27
تها الشركة نتيجة ادارتها الحساب االستثماري اخرى او مبالغ تكبد

 للعميل، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر مايلي:
اي حكم و/أو تسوية قضائية و/أو تكاليف اجراءات قانونية و/أو  27-1

مصاريف اخرى ، يتم تكبدها بخصوص اية دعوى قائمة او تهديد 
 باقامة دعوى او اجراءات تتعلق بالحساب.

يل و/أو اية رسوم اخرى كالوساطة والمصاريف االخرى رسوم التسج 27-2
 واجب دفعها وتسديدها مقابل حيازة وبيع االستثمارات.

جميع التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الشركة نتيجة الدارتها  27-3
الحساب على سبيل المثال ال حصر ( رسوم المحافظ الفرعي، رسوم 

 الوكالة، الخ).
رسوم والمصاريف االخرى مستحقة يدفع العميل للشركة مجمل ال 27-4

الدفع على العميل، كما هو مبين اعاله وليست التي سبق قيدها 
على الحساب، بهذا يصرح للشركة بقيد تلك الرسوم والمصاريف على 
حساب العميل االستثماري، ويصرح العميل بهذا تصريحا ال رجعة 

ديد تسفيه للشركة بأن يطلب من أي حافظ أو حافظ فرعي بأن يقوم ب
 جميع المبالغ المستحقةالى الشركة بموجب هذه االتفاقية .

يتحمل العميل عمولة كما هو محدد في جدول الرسوم االساسي عن  27-5
اية رسوم ومصاريف واية مبالغ اخرى مستحقة السداد من العميل 
الى الشركة بموجب هذه االتفاقية والتي لم يتم تسديدها في موعد 

 استحقاقها.
ى ماذكر اعاله فانه اذا كان العميل شخصا معنويا (اعتباريا) باالضافة ال )28

 يقر و يتعهد بما يلي:
ان مركزه المالي مليء وجيد واستعداده التام لتقديم اية بيانات او  28-1

معلومات مالية او غيرها لدى طلبها من قبل الشركة الثبات مالئته 
 المالية.

نية واالنظمة بان الشركة او المؤسسة قائمة حسب االصول القانو  28-2
المعمول فيها في البلد الذي تحمل جنسيته والتي يقع مركزها 

 الرئيسي فيه.
ان العميل ليس طرفا في نزاع قانوني او خصومة قضائية من شانها  28-3

التاثير على مركزه المالي و/أو تعهداته و/أو التزاماته المالية فيما 
 يتعلق بحساباته لدى الشركة.

مايلزم من تصاريح حكومية او جهات رقابية  انه مؤهل قانونيا ويملك 28-4
لتنفيذ بنود هذه االتفاقية وكافة االتفاقيات االخرى الموقعة مع 

 الشركة او التي ستوقع مستقبال .
يلتزم العميل المعنوي(االعتباري) باشعار الشركة باية تغييرات تقع  28-5

على المفوضين بالتوقيع عنه وتزويد الشركة بشهادة المفوضين 
قيع التي تصدر بهذه التغييرات و/أو تغييرات تقع على مجلس بالتو 

االدارة/ هيئة المديرين و/أو راس مال الشركة و/أو خروج شركاء او 
دخول شركاء جدد و/أوتغييرات تقع على عقد التاسيس و/أو النظام 

 االساسي للشركة.
 

على سبيل المثال ال الحصر فان كل مما يلي يعتبر من حاالت  )29
 من جانب العميل :التقصير 

تجميد اعمال العميل الرئيسية او نقل اعماله لطرف ثالث او  29-1
تصفيتها طوعا او قضائيا او افالس العميل او اعساره او طلب 
تصفية امواله او تعيين حارس قضائي عليه او اي حجز احترازي 
او تنفيذ لحكم يتخذ ضد العميل من الغير او الحجر عليه الي 

 م يات ذكره في هذا البند.سبب قانوني اخر ل
عدم قيام العميل بسداد اي مبالغ مستحقة االداء للشركة  29-2

 بموجب هذه االتفاقية.
اذا لم يقم باداء التزام واحد او أكثر من التزاماته  في حينه  29-3

 حسبما تقتضيه االتفاقية.

أي اقرار او تعهد او ادعاء لم يلتزم العميل به ضمن اي وثيقة  29-4
موجبها او يكون غير صالح او يثبت انه كان او اتفاقية تصدر ب

 غير صحيح باي شكل كان لدى القيام بتنفيذه
اي انتهاك او اخالل من جانب العميل  تجاه اي ائتمان او اتفاقية  29-5

اخرى قد يكون طرفا فيها مع مؤسسة مالية او جهة قانونية من 
 لشأنها ان تؤثر او يؤثر تاثيرا سلبيا او جوهريا على قدرة العمي

 بتنفيذ ماجاء في هذه االتفاقية.
ثبوت قيام العميل باي عمل مناف ومخالف الي تعاليم او انظمة  29-6

شرعية ومخل بالشرف واالمانة من شانه ان يؤثر سلبياً على 
 قيامه بواجباته مستقبال تجاه الشركة.

 
يوافق العميل ويعلم تمام العلم بان جميع السجالت المعدة من  )30

اشكالها وانواعه على سبيل المثال ال الحصر قبل الشركة وبكافة 
(االشعارات، الكشوف، التأكيدات، البيانات المخزنة الكترونيا، 
المكالمات ، الفاكسات، الرسائل البريدية االلكترونية،الخ) تمثل 
بينة دامغة واثباتا قاطعا ال يقبل الطعن في مواجهة العميل 

 رفين، ويكون فحصلحسم اية نزاعات قد تنشأ مستقبال بين الط
ودراسة وقراءة كافة الكشوف والبيانات الدورية التي يستلمها 
العميل من الشركة مسئوليته الكاملة وللعميل الحق في تعيين 
الخبراء والمختصين الذين يراهم مناسبين لهذا الغرض على 
نفقته الخاصة ويلتزم العميل باشعار الشركة باية اخطاء يزعم 

يوما)  15تلك الكشوف والبيانات خالل مدة(العميل وجودها في 
واال تعتبر  بينة وحجة قاطعة ال تقبل الطعن او االعتراض، 
وتعتبر المدة منذ وقت ارسالها الى العميل بكافة الطرق الى 
العناوين التي زود العميل الشركة بها وبحسب اوقات اخطار 

و اقية االشركة بها و بالترتيب او العنوان المسجل في هذه االتف
اية اتفاقيات اخرى تم توقيعها بين الطرفين او العنوان الذي 

 يختاره العميل صراحة لالستقبال عليه.
 

يشعر العميل الشركة باستالمه لكافة االشعارات والبيانات  )31
والكشوف المرسلة اليه من قبل الشركة وللعميل اشعار 

يعتبر  يوم وعدا ذلك فانه 15الشركة بعدم االستالم خالل  مدة 
مستلما لتلك االوراق استالما صحيحا وقانونيا ما يتضمنه 

 االستالم من حقوق وواجبات والتزامات.
 

يلتزم العميل  باشعار الشركة بعدم رغبته في استالم اية بيانات  )32
او كشوف او اوراق وال يؤثر تنازله عن االستالم على صحة 

الواردة في هذه االجراءات التي تتبع عدم االعتراض على االخطاء 
 الكشوف واالوراق.

يقر العميل بعلمه بان كافة التعليمات الصادرة عن وكيله او  )33
المفوض عنه بموجب وكالة شرعية او تفويض مستوفي اجراءاته 
القانونية تعتبر كأنها صادرة عنه شخصيا وتلتزم الشركة 
بتطبيقها كما لو كانت صادرة عنه وبحسب حدود الوكالة او 

ال تعتبر الشركة مسئولة عن أية اخطاء أو عيوب او التفويض و
جهالة في الوكالة الممنوحة للوكيل من قبل العميل ويسري 

 الحكم ذاته على التفويض.
تنتهي الوكالة او التفويض بموجب اشعار خطي صريح من  )34

العميل، وال يسري  أثر هذا االنتهاء  بأثر رجعي على التعليمات 
المفوض قبل استالم االشعار بالطرق التي صدرت عن الوكيل او 

 الصحيحة و المعتمدة بين الطرفين.
يحق للشركة مسح صور البيانات والكشوف وكافة المستندات  )35

واالوراق التي تراها مناسبة ضوئيا و /أو الكترونيا واالحتفاظ بها 
 على اجهزة الكمبيوتر لديها.

ة يحق للشركة اذا وجدت ان الرصيد الدائن في حساب محفظ )36
العميل غير كاف و /أو سيصبح غير كاف في حال تنفيذ 
التعليمات رفض تنفيذ اية تعليمات او اوامر تصدر بأية طريقة 
من العميل سواء كانت خطية و /أو عن طريق االنترنت و /أو 
عن طريق الهاتف و /أو عن طريق الفاكس او غيرها من الوسائل 

 المتاحة التي توفرها الشركة.
 

الطلب من العميل ايداع اموال في حساب  يحق للشركة )37
محفظته لتغذية حسابه كضمان اضافي اللتزامات العميل تجاه 

 الشركة ولباقي التزامات العميل المالية.
 

يحق للشركة رفض اي عملية تداول في حالة عدم توفر كمية  )38
البيع في محفظة العميل ويتم تقرير ذلك بواسطة النظام االلي 

 لمالية السعودية.المرتبط بالسوق ا
 



باستثناء ما ورد في هذا الخصوص في اتفاقية خدمة فتح حساب  )39
استثماري  و ما ينتج عن االهمال الفاحش او سوء التصرف 
المبني على سوء قصد متعمد من قبل الشركة او اساءة ائتمان 
فان الشركة غير مسئولة عن الخسائر و /أو االضرار التالية التي 

 -بسبب:قد تلحق بالعميل 
حدوث تغيرات في السوق و /أو شح السيولة النقدية التي من  39-1

الممكن ان تؤثر سلبا او ايجابا في اسعار  االسهم او 
 االستثمارات االخرى المدرجة في السوق المالية السعودية.

التسليم الخاطئ الية اوراق مالية او استثمارات اخرى مدرجة  39-2
و شهادات او اية وثائق في السوق المالية السعودية (تداول) ا

 ملكية اخرى او اي اضرار او خسائر تتعلق بذلك
ايقاف تداول اي من االوراق المالية او االستثمارات االخرى  39-3

المدرجة في السوق المالية السعودية او فسخها او الغائها الي 
 سبب كان.

التأخير في شراء او بيع االوراق المالية او االستثمارات االخرى  39-4
في السوق المالية السعودية ( تداول) او في استالم  المدرجة

 عائداتها او أرباحها او حقوق اخرى تتعلق بها الي سبب كان.
اي تصرف او تقصير من جانب اي  بنك مراسل او وكيل وساطة  39-5

او بائع مشتري او دار تسوية او سلطة حكومية او وكيل 
 تسجيل.

كوارث طبيعية حدوث قوة قاهرة او احداث عامة او حوادق او  39-6
 او اعطال او اي حادث خارج عن ادارة وسيطرة ارباح المالية.

أية اضرار عرضية او ناتجة عن ظروف واسباب خارجة عن ادارة  39-7
الشركة ويقوم العميل بتعويض الشركة ضد اي مسؤوليات او 
خسائر او تكاليف او نفقات عن اي دعاوى او مطالبات من جهات 

ومية مالم تحدث نتيجة االهمال اخرى او متطلبات لسطات حك
 الكلي او سوء التصرف المتعمدة من جانب ارباح المالية.

اعطال االتصاالت او االنظمة او المعدات او اي خلل فني كان  39-8
 جزئيا او كليا.

فقدان اي تصديق او صالحية قانونية او سريان النفاذ المتعلقة  39-9
اي ضرر بعمليات اي من االوراق المالية من شأنه ان يلحق 

 بالعميل.
حاالت االحتيال او التزوير او الخطا الواقعة على اي تعليمات  39-10

خاصة باي من االوراق المالية او االستثمارات االخرى المدرجة 
 في السوق المالية السعودية.

 
للعميل ان ينقل و /أو يضيف  الى محفظته اية اوراق مالية او  )40

مدرجة في السوق اسهم او استثمارات اخرى شرط ان تكون 
المالية وعلى العميل تسليمها الى الشركة خالية من اية منازعات 

 و /أو خصومات ومدفوعة القيمة بالكامل.
 

الريال السعودي هو العملة المعتمدة في التعامل بين  )41
الطرفين اال إذا  تم االتفاق على غير ذلك صراحة ويلتزم العميل 

 بدفع فرق اسعار الصرف.
 

ثمر: يكون الحد االقصى لالمتالك لغير جنسية المست )42
والحد  %25السعوديين من مواطني الدول الخليجية نسبة 

. مع العلم %20االقصى لغير السعوديين من باقي الدول نسبة 
بانه عند االدخال، يرفض النظام اية اوامر  شراء للمستثمرين 
اذا كان تنفيذ هذه االوامر سيؤدي الى تجاوز النسبة المئوية 

 لمقررة لالمتالك المسموح به لكل جنسية.ا
 

يتعهد الطرفين ويقران بسرية المعلومات المقدمة مع مايتفق  )43
بما جاء في اتفاقية فتح حساب استثماري القوانين واالنظمة 
المعمول بها في المملكة العربية السعودية، اال انه يحق 
للشركة الكشف او االفصاح عن اية معلومات سرية تخص 

الي جهة حكومية او قضائية تلزمه بذلك او في حالة  العميل
استخدام العميل لحساب المحفظة او احد حساباته االستثمارية 
او اي من الخدمات المقدمة من قبل الشركة بطرق تثير  الريبة 

 والشبهة.
 
 

 . احكام وشروط تداول الموحدة:43
 

 مدة التداول: هي المدة التي تقررها هيئة السوق المالية 43-1
 السعودية وتداول بحسب مايرونه مناسبا.

مراقبة االسعار:يعتمد اي وقف للسوق او تحذير بخصوص اي  43-2
رمز او سهم على اخر سعر لالغالق. وتخضع جميع الرموز 
المتداولة في السوق لوسائل مراقبة االسعار ويتحدد الرفض 

او قياس االمر باستعمال اخر سعر اغالق الحتساب نسبة 
تفاع او االنخفاض لغرض ضبط سعر  التداول . وفي لالر   %10الـ

لالرتفاع او االنخفاض   %10حالة ادخال امر في النظام يتجاوز الـ
 عن اخر سعر اغالق ،سيتم رفض هذا االمر.

عدد ايام التداول: حسب ماتحدده هيئة السوق المالية  43-3
 السعودية وتداول.

اوامر فحص الكمية: يتم فحص الكمية المذكورة في جميع  43-4
البيع مقابل رقم حساب العميل ورصيد الحساب في (نظام 
المقاصة وااليداع) قبل قبول امر التداول من خالل نظام 

 تداول.
فترة التسوية: الفترة االفتراضية للتسوية النقدية في السوق  43-5

ويتم تحويل االسهم عند تحويل عملية التداول. وال   T+1هي 
ية. وتعني التسوية على يجوز السماح بفترات اخرى للتسو

يوم التسوية الرسمي الذي يلي اليوم الذي تتم فيه  T+1اساس 
 عملية التداول.

فترة التسوية االفتراضية لالسهم في السوق هي نفس فترة  43-6
تنفيذ الصفقة. وتحول االسهم مباشرة عند التنفيذ. وقبل 
ادخال اية اوامر بيع في السوق . يجب ان يكون للمستثمر 

تمد وعامل في نظام التداول، وتودع االسهم حساب مع
 المباعة في نفس الحساب تبعا المر البيع.
الحتساب تاريخ   (T)يوم التداول المستخدم هو نقطة البداية

 التسوية.
نوع العملة: تتم جميع عمليات التداول بالريال السعودي  43-7

وتحسب كسور الريال بالهلالت. وتذكر االسعار بالريال 
 نتين قبل النقطة المئوية.السعودي بخا

قيود التحقق من جنسية العميل: يطبق نظام النسبة المئوية  43-8
لالسهم التي يسمح ان يمتلكها االجانب ويتم تداولها في نظام 
(تداول) وهذا اجراء من شانه ان يمنع اي مستثمر من تجاوز 
النسبة المئوية المحددة لكمية االسهم التي يمكنه امتالكها. 

د قيمتين لالمتالك ،االولى تمثل مستوى ويتم تحدي
 تحذيري،والثانية تمنع ادخال امر التداول.

نوع السوق: هو سوق يعمل بالتنفيذ المستمر الوامر البيع  43-9
والشراء . وال يسمح هذا السوق بعروض االسعار. بل بأوامر 

 التداول فقط.
انواع االدوات االستثمارية: االسهم هي النوع الوحيد من  43-10

 ق المالية المدرجة في هذا السوق.االورا
 صالحية المراقبة والفحص: 43-11

أ.هيئة السوق المالية هي السلطة صاحبة االختصاص في 
التحقق والنظر في اية مخالفات لقواعد( تداول) او اي سوء 
سلوك من جانب اي طرف ( شركة كان ام فردا) بالنسبة لالوراق 

تداول بتلك االوراق المالية المدرجة في تداول او اية عمليات 
 المالية.

ب.يحق للشركة منع اي عميل من التداول في االسهم او اية 
استثمارات مدرجة في نظام التداول، سواء بناء على تعليمات 
من هيئة السوق المالية او بناء على تقرير خاص من جانب 
الشركة اذا اعتقد والسباب وجيهة ان العميل قد يخالف اي من 

ل التي ينص عليها نظام تداول. وهذا مايمنع قواعد التداو 
العميل من ادخال اية اوامر في نظام تداول، علما بان اوامر 

 العميل االخرى التي تم ادخالها سابقا ال تتاثر بها الخصوص.
ساعات العمل:ساعات العمل في الوقت الحاضر ثابتة في  43-12

نظام (تداول) ويمكن لهيئة السوق المالية ان تغير ساعات 
العمل هذه في المستقبل. باالضافة إلى ذلك، سوف تبذل 
الشركة مابوسعها البالغ العميل باي تغيير في ساعات العمل 

 اما من خالل النظام او باي وسيلة اخرى.
عندما يطلب العميل شراء سهم بسعر السوق، فهذا 

على سعر االفتتاح الخاص بالسهم  %10يستلزم زيادة نسبة 
 سهم المطلوب شراؤها.بالنسبة لقيمة اال 

 
 التعليمات الهاتفية: .44

يمكن للعميل ان يعطي تعليماته للشركة عن طريق الهاتف بخصوص 
تشغيل حسابه لديها سواء عن طريقه مباشرة او عن طريق شخص 
اخر يعينه العميل الجراء تلك االتصاالت نيابة عنه، ويشعر العميل 
الشركة خطيا بقرار تعيينه للشخص االخر دون ان يترتب على الشركة 

ون الشركة ملزمة بالتحري عن هذا الشخص اية مسئولية ودون ان تك
او اهليته او مصداقيته، وتعتبر المكالمات الهاتفية تفويضا كامال من 
قبل  العميل وملزما له بكل اوجه االلزام القانوني،ويعتبر اختيار 
العميل لخدمة االتصال او استخدام المكالمات الهاتفية اقرارا منه بانه 



عن أي استعمال غير مشروع الي رقم سيتحمل المسئولية الكاملة 
 سري او رمز في تنفيذ اي صفقة اسهم.

يحق للشركة تنفيذ تعليمات العميل او الشخص / االشخاص الذين 
يعينهم العميل خطيا الجراء االتصاالت نيابة عنه دون ان تكون ملزمة 
بذلك وحسبما تراه مناسبا و يعتبر هذا التنفيذ من قبل الشركة تنفيذ 

لنية، سواء كانت تلك التعليمات تتعلق بدفع اي مبلغ مالي او حسن ا
بخصم او اضافة اي مبلغ من اي حساب او تتعلق بالتصرف باي مبلغ 
مالي او باستثمارات او ماشابه ذلك بصرف النظر عن اي اخطاء او سوء 
فهم او غموض في محتويات تلك المكالمة، وتبقى نصوص هذه المادة 

مل نفاذها مالم تتسلم الشركة من العميل اشعار سارية المفعول وبكا
خطيا بالغائها على ان تكون لديها الوقت الكافي للتصرف وفقا الشعار 
االلغاء هذا، ومع ذلك فان اشعار االلغاء هذا ال يعفي العميل من اية 
مسؤولية بخصوص اي تصرف تقوم به الشركة وفقا لذلك قبل انتهاء 

 تلك المهلة.

مسئولية بخصوص التعليمات الشفهية تفويض واخالء 
 والتعليمات عبر الفاكس:

 الى السادة شركة ارباح الماية المحترمين:

يناء على االتفاقية الموقعة فيما بيني وبين شركة أرباح المالية بخصوص 
الحساب  االستثماري واتفاقية فتح محفظة للمتاجرة باالوراق المالية 

لى انها سوف تتصرف  من حين الخر فقد وافقت شركة ارباح المالية ع
بناء على التعليمات الشفهية (بالهاتف او خالفه) او التعليمات بالفاكس 
التي تصدر او يفترض انها صادرة من قبلي / قبلنا او من قبل اي شخص 
ممثل مفوض بخصوص مختلف الخدمات والمعامالت االستثمارية او 

ك على سبيل المثال ال الحفظ او االستثمارات المختلفة بما في ذل
 الحصر بيع وشراء االوراق المالية.

كما سوف أبقى / نبقى في جميع االحوال مسئوال/مسئولين عن / 
ونتعهد بتعويض الشركة وحمايتها ضد جميع الخسائر واالضرار 
والنفقات والتكاليف وااللتزامات والمطالبات بغض النظر عن طبيعتها 

 شركة بالتصرف بناء على تلك التعليمات.والتي قد تنشا نتيجة لقيام ال

كما اوافق / نوافق ايضا على ان الشركة لن تعتبر مسئولة عن اية 
خسائر او تكاليف او اضرار او مصارف او التزامات ناشئة عن او متسببة 

 من االتي:

االستخدام الغير المفوض او التزوير لتوقيعي/ توقيعنا ممثلي / 
 ممثلنا المفوض.

 او غموض في اية تعليمات تتسلمها الشركة.اية اخطاء 

نتيجة لتصرف الشركة بناء على التعليمات الشفهية (بالهاتف او خالفه 
) او التعليمات بالفاكس والتي يوافيه بها اي شخص تعتقد الشركة انه 

 أنا /نحن او ان لديه الصالحية باعطاء التعليمات نيابة عني/عنا.

ات الشفهية، وسوف تعتبر سجالت وتلتزم الشركة بتسجيل المحادث
ووثائق الشركة في اي حال من االحوال ( بما فيها ايه تسجيالت) 
والخاصة بالمعامالت التي تم تنفيذها بناء على التعليمات الشفهية او 
التعليمات بالفاكس مثبته لمسؤوليتي/لمسؤوليتنا وقاطعة وملزمة 

 لنا في جميع االوقات.

ر في التصرف بناء على تلك التعليمات كما يحق للشركة االستمرا
الشفهية او التعليمات بالفاكس الى ان ابلغه /نبلغه خالفا لذلك على 

ايام  بواسطة اشعار خطي، مع التزامي ومسؤوليتي عن  7االقل قبل 
التاكد من تسليمه للشركة، ومع ذلك فان الشروط واالحكام الموضحة 

بالنسبة لجميع التعليمات اعاله سوف تبقى ملزمة وسارية المفعول 
 التي سيتم استالمها قبل انتهاء فترة االخطار المذكورة.

 اتفاقية و شروط و احكام التداول عبر الهاتف .45

ارتبط العميل مع الطرف األول باتفاقية تقديم خدمة حساب استثماري 
واتفاقية فتح حساب محفظة تداول العميل، وحيث أن الطرف الثاني 

التعاقد مع الطرف األول لغايات االشتراك واستخدام أبدى رغبته في 
(أرباح مباشر تداول) عبر الجوال في عمليات  خدمة التداول االلكتروني

االستثمار في أألسهم واألوراق المالية المختلفة المدرجة وتلك التي 
سيتم إدراجها مستقبالً في نظام "تداول" السوق السعودي، وفقاً 

 .ردة أدناهللشروط واألحكام الوا

يؤكد العميل بأنه قرأ وفهم واطلع على قواعد وأنظمة التعامل 
(تداول) والصادر  وشروط التداول في سوق األوراق المالية السعودي

هيئة السوق المالية التي تقنن وتحكم التعامل بسوق األسهم 
السعودي، ويقر وبشكل تام بااللتزام والتقيد بما ورد فيها من أحكام 

ضافة إلى االلتزام بأية تعديالت أو إضافات مستقبلية على هذه وأنظمة إ
  .الشروط

يبدأ سريان مفعول هذه االتفاقية والتزام العميل بما ورد فيها من 
شروط و أحكام وعمليات يقوم بتنفيذها من خالل (أرباح مباشر تداول) 
فور قبوله بها بواسطة الطرق المعتمدة لدى الطرف أو بأي طرق آلية 

 .رىأخ

يقر العميل ويدرك ويوافق بأنه بتوقيعه أو قبوله لهذه االتفاقية، 
فسيكون ملزماً بها وبكافة عمليات التداول التي ُيجريها من خالل "أرباح 
تداول" عبر الجوال _ وبذات القدر كما لو كان يشارك في عمليات 
التداول من خالل أية وسائل أخرى مباشرة_، و بأنه يفوض الشركة 

ضاً ال رجعة فيه بخصم قيمة الرسوم الشهرية و/أو السنوية تفوي
مباشرة من أي حساب خاص به عند تاريخ االستحقاق الذي يحدده 
الطرف األول، دون الرجوع إليه ودون الحاجة إلى توقيعه، ويدرك 
العميل بأنه ال يجوز له بعد الخصم أن يطالب الطرف األول إعادة قيمة 

نسحاب من الخدمة، و بأنه ال يجوز له الرجوع الرسوم في حال رغبته اال
على الطرف األول بأية مطالبات نتيجة لهذا الخصم، ويقر العميل بأن 
رسوم االتصال باالنترنت عن طريق الجوال هي جزء من فاتورة جوال 

 .العميل، ولن يلتزم الطرف األول بدفع أية من هذه التكاليف

عناوين الفريقين جزءا منها و تقرأ  تعتبر مقدمة هذه االتفاقية بما فيها
معه كوحدة واحدة وتعتبر خدمة "أرباح مباشر تداول " عبر الجوال 
امتداد لخدمة خدمة "أرباح مباشر تداول " عبر االنترنت، وقد وافق 
وقبل الطرف الثاني وهو بالحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً على االلتزام 

 -:بالشروط واألحكام الواردة أدناه

  -:دمة أرباح مباشر تداول عبر الجوالخ .1

سيستخدم العميل "أرباح مباشر تداول " عبر الجوال للدخول 
 :لـ"محفظة العميل" والقيام بما يلي

اإلشتراك بالخدمة أو إلغاؤها،والحصول على األسعار  .1
الخاصة باألوراق المالية واالستثمارات في (تداول) وفي 

المعلومات ومنتجات األنظمة المعتمدة، إضافة إلى 
االستثمار المتعلقة "بمحفظة العميل" الخاصة به لدى 

 . الطرف األول، واستالم إشعارات تأكيد لعمليات التداول
القيام بعمليات التداول المختلفة لألوراق المالية في  .2

السوق المالية السعودي والمسموح بها ضمن الموقع 
ن تنفيذ وتعديل االلكتروني أو األنظمة األخرى المعتمدة م

 .لعمليات التداول وأي عمليات استثمارية أخرى

 -:مخاطر استخدام "أرباح مباشر تداول .2
يجب على العميل قراءة وفهم المخاطر المتعلقة بأنظمة 
الدخول عبر شبكة االنترنت من خالل الجوال، وما قد يرافقها من 
احتمالية حصول اختراقات لعمليات العميل وبعض المخاطر 
األمنية من قبل األطراف الخارجية المختلفة، أو تأخير في 
المعلومات عبر الجوال أو انقطاعها أو عدم صحتها مما يؤدي إلى 
اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة وال تعتمد على معلومات 
 صحيحة مما يؤدي إلى خسائر مادية أو معنوية أو خسائر

 وليةمحتملة، ويوافق العميل على تحمله وحده المسؤ 
والمخاطر كافة، وبذلك يخلي العميل مسؤولية الطرف األول من 
أية مطالبات بهذا الخصوص، كما يجب على العميل االحتفاظ 



باألجهزة والبرامج التي تفي بالمواصفات ومعايير الحد األدنى 
الالزمة حالياً ومستقبالً المطلوبة من قبل الطرف األول والتي 

ة العميل" عن طريق "أرباح تداول تمكنه من الدخول إلى "محفظ
  ." عبر الجوال

استخدام "أرباح مباشر تداول" بواسطة بيانات  .3
 -:"رمز المستخدم" و"الرمز السري

سيقوم الطرف األول بتوفير المعلومات الالزمة للعميل والتي 
تمكنه من الدخول إلى "محفظة العميل" عن طريق "أرباح 

توفير "رمز المستخدم" و مباشر تداول " عبر الجوال وذلك ب
  :"الرمز السري" للدخول لـ"محفظة العميل" وعلى النحو التالي

يجب أن يتوفر لدى العميل بيانات اسم المستخدم والرمز  .1
السري للدخول (ُيشار إلى كل منهما "برمز المستخدم" و 

حتى يستطيع العميل الدخول إلى  (""الرمز السري
مباشر تداول" عبر  "محفظة العميل" عن طريق "أرباح

الجوال، عند فتح محفظة للعميل مع أرباح، ستصله 
رسالة نصية على الهاتف الجوال محتوية رمز المستخدم و 
ستصله رسالة نصية اخرى محتوية على الرمز السري 
ابتدائي يسخدم فقط للدخول اول مرة للنظام و من ثم 
سيطلب النظام من العميل تغيير الرمز السري الى رمز 

  .جديد
يخلي العميل الطرف األول وموظفيه وتابعيه عن كامل  .2

المسؤولية واألضرار الناتجة من االستخدام الخاطئ للرموز 
السرية "رمز المستخدم" و "الرمز السري" والرمز 
السري الخاص بالعمليات بالطرق المختلفة، ويجب على 
العميل المحافظة على سرية الرموز وتغييرها من حين 

عدم إطالع أي شخص على تلك الرموز التي تستعمل آلخر و
في الكثير من العمليات المالية، وتقع المسؤولية وحدها 
عليه عند استخدامه لتلك الرموز عند الدخول إلى 
"محفظة العميل"، ويجب على العميل اإلبالغ الفوري 
للطرف األول في حال فقدانه لجواله أو علمه بحدوث 

  .لك الرموز السريةخروقات وتعدي ألي من ت
 

  :إجراءات تنفيذ عمليات التداول .4

سيقوم الطرف األول ومن خالل "أرباح مباشر تداول" عبر الجوال 
بتنفيذ األوامر والتعليمات التي يرسلها العميل وبما ال يشكل 
تعدى لحدود صالحية الخدمة من العميل أو من الطرف األول 

ض بها العميل للطرف أو هيئة السوق المالية، والتي اقر وفو 
األول من خالل"أرباح تداول "، وسيقوم الطرف األول بالتقييد من 
والى حساب العميل العموالت والعوائد واإليداع والخصم لألوراق 
المالية نتيجة لعمليات الشراء أو البيع، ويتوجب على العميل 
التأكد من صحة المعلومات مثل الرموز السرية ومن أسماء 

ركات وكميات وأسعار األوراق المالية وتاريخ صالحية ورموز الش
األوامر المدخلة أثناء تنفيذ األوامر، ولن يتحمل الطرف األول 
مسؤولية عدم تنفيذ األوامر بسبب األخطاء أو عدم كفاية أو 
مالئمة األوراق المالية والرصيد الخاص بحساب محفظة العميل، 

ام عن صحة أو خطأ ويقر العميل وحده بالمسئولية و االلتز 
جميع العمليات واألوامر والتعليمات التي تنفذ عن طريق "أرباح 

 ببذل تداول"، وسيقوم الطرف األول وبناًء على تعليمات العميل
الجهد الممكن وبالسرعة المعقولة للتقيد بتعليمات العميل، 
ومنها على سبيل المثال تنفيذ أو تعديل أو إلغاء التعليمات 

سطة "أرباح مباشر تداول" عبر الجوال كما يقر المرسلة بوا
العميل بعدم مسئولية الطرف األول في حال تعذره تنفيذ تلك 
األوامر كما يلتزم بتعويض الطرف األول عن المطالبات والخسائر 

 . الناتجة عن ذلك

اإلعفاء من المسؤولية بسبب خلل في "أرباح  .5
 -:مباشر تداول عبر الجوال

يجب على العميل ضمان الحد األدنى لسالمة أجهزته اآللية من 
الفيروسات التي تؤثر سلباً على سالمة وسرعة تنفيذ العمليات 
و األوامر الصادرة من العميل، وسيقوم الطرف األول ببذل 
الجهود الممكنة والمعقولة حتى يضمن أداء "أرباح مباشر 

خسائر أو تأخير أو  تداول"، ولن يكون الطرف األول مسئوال عن

خلل أو أية أعطال فنية سواء التي تحدث داخلياً أو الناتجة عن 
مزودي الخدمات والتي تكون خارجة عن سيطرة الطرف األول، 
وعليه لن يتحمل الطرف األول أية مسؤوليات قانونية ألي جهة 
كانت نتيجة لسوء االستخدام أو اإلهمال أو التأخير أو االنقطاع 

المعلومات والخدمات، وبهذا يقر العميل بإخالء عن تزويد 
مسؤولية الطرف األول عن أية تعويضات أو مطالبات تنشأ بهذا 
الخصوص، كما ويقر العميل بحق الطرف األول بقبول أو رفض 
أي وسائل اتصال أخرى عدا "أرباح تداول" عبر الجوال في حال 

ية تعطل "أرباح مباشر تداول"، ويوافق العميل على حما
وتعويض الطرف األول عن أية خسائر تنشأ عن ذلك في حال 

  .قبوله وسائل االتصال األخرى

فسخ االتفاقية أو إيقاف الدخول إلى "أرباح  .6
 -:مباشر تداول عبر الجوال

يقر العميل بحق الطرف األول بفسخ هذه االتفاقية من طرف 
وإلغاء واحد ودون أية مسؤولية ناتجة عن إلغاء هذه االتفاقية، 

حقوق العميل من استخدام "أرباح مباشر تداول" عبر الجوال 
في حال خرق العميل ألي من بنود هذه االتفاقية مع إشعاره من 
خالل وسائل االتصال المقبولة، ويجوز للعميل من طرفه فسخ 
هذه االتفاقية شريطة قيامه بإشعار الطرف األول خطياً برغبته 

عتبر هذا اإلشعار ساري المفعول إال بفسخ هذه االتفاقية، وال يُ 
بعد استالمه من ِقبل أرباح المالية ويتوفر لها الوقت الكافي 
للعمل به، على أن تبقى المسؤوليات والواجبات للطرفين التي 

  .كانت تجاه العمليات قائمة لما بعد اإلنهاء والفسخ

 -:حدود هذه االتفاقية .7

لموقعة بين الفريقين تخضع هذه االتفاقية وجميع االتفاقيات ا
إلى األنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة 
العربية السعودية و األنظمة التي تصدر عن هيئة السوق 
المالية أو تداول أو أي جهة إشرافية أخرى، وتطبق هذه 
االتفاقية على جميع االستثمارات المالية او الخدمات التي يقدمها 

رباح مباشر تداول" عبر الجوال، مع خضوع الطرف األول عبر "أ
كامل التحكم من تعديالت للخدمة سواء في االسم أو التصاميم 
و أية إضافات في المحتويات إلى الطرف األول، ويتم الرجوع إلى 
اتفاقية فتح الحساب االستثماري واتفاقية فتح محفظة العميل 

تفاقية أو في حال حدوث تعارض أو ما لم يرد به نص في هذه اال
  .أية اتفاقيات أخرى موقعة بين الفريقين

 -:التزامات العميل .8

يقر العميل بعلمه الكامل و فهمه التام لكافة أحكام وشروط هذه 
االتفاقية واتفاقيات فتح الحساب االستثماري والمحفظة و 
التزاماته الواردة في هذه االتفاقيات إضافة إلى جميع المالحق و 

ى الموقعة أو التي سوف توقع مستقبال بين االتفاقيات األخر 
الفريقين و بأن الفريق األول غير ملزم قانونا ونظاما بشرح أو 
تفسير أية أحكام و/أو كلمات و/أو مصطلحات و/أو مالحق وردت 
في االتفاقيات الموقعة مع الفريق الثاني أو تلك التي ستوقع 

  .مستقبال

 :ملحق مخاطر شبكة االنترنت والجوال .9

قبل العميل ويدرك المخاطر التي تنطوي علي استخدامه ي
لشبكة االنترنت والجوال أثناء تنفيذه للعمليات االستثمارية، 

 -:حيث من الممكن على سبيل المثال ال الحصر

يجب على العميل قراءة وتفهم المخاطر المتعلقة بانظمة 
الدخول عبر شبكة االنترنت من خالل الجوال، و ذلك قبل 

اك باستخدامه للرقم السري ورقم المستخدم الخاص به االشتر 
التي تمكنه من الدخول الى محفظة العميل, وما قد يرافق هذه 
العمليات و الخطوات التقنية من احتمالية حصول اختراقات 
لعمليات العميل وبعض المخاطر االمنية من قبل األطراف 

وال او الخارجية المختلفة، او تأخير في المعلومات عبر الج
انقطاعها او عدم صحتها مما يؤدي الى اتخاذ قرارات استثمارية 



خاطئة وال تعتمد على معلومات صحيحة مما يؤدي الى خسائر 
 .مادية او معنوية او خسائر محتملة

يقر العميل بأته تحمل وحده و بصورة حصرية مسؤولية هذه 
ية المخاطر, و هو بذلك يعفي الطرف االول من تحمل أية مسؤول

 .في هذا الخصوص, مع ما ينجم عن ذلك من مطالبات

كما يجب على العميل االحتفاظ باألجهزة والبرامج التي تفي 
بالمواصفات ومعايير الحد االدنى الالزمة حالياً ومستقبالً 
المطلوبة من قبل الطرف االول والتي تمكنه من الدخول إلى 

 .عبر الجوال "محفظة العميل" عن طريق "أرباح مباشر تداول "

وعليه يلتزم ويقر العميل بضرورة مراعاة أقصى قواعد األمن 
والسالمة وحماية بياناته السرية وأجهزته للحصول على الدرجة 

 .العالية من الكفاءة لعملياته والحماية التامة عند تنفيذ األوامر

  -:االستفسارات والتبليغ عن الحوادث

لحوادث واالستفسارات من خالل يمكن للعميل التبليغ عن الشكاوى وا
او من خالل ارسال رسالة الى  8004337777االتصال عبر الهاتف المجاني 

 . customercare@arbahcapital.comالبريد االلكتروني 

يقر العميل بقراءته وفهمه وموافقته التامة على الشروط واألحكام الواردة 
 في هذه االتفاقية 

العميل:.....................................................                              اسم

.......................................................... :التوقيع

 ..........................................................التاريخ:.

 انهاء االتفاقية والغائها: .46
 

للطرفين حق انهاء هذه االتفاقية بشرط اشعار الفريق االخر خطيا  .1
يوم من رغبته في انهاء االتفاقية و بعد سداد جميع المبالغ  60وقبل 

التعامل في المستحقة لكل فريق على االخر سواء كانت من خالل 
الحساب و /أو ناشئة عن فسخ هذه االتفاقية، وال يعفي فسخ هذه 
االتفاقية من أية التزامات مالية بموجب هذه االتفاقية. وعلى العميل 
الحصول على برائة ذمة من الشركة قبل اعتبار فسخ هذه االتفاقية 

 وللعميل الحصول على تسوية موقعة من الشركة بهذا الخصوص.
لغاء اية عملية/ عمليات تتم مع و / أو من خالل الشركة للعميل إ .2

بشرط تحمل العميل اية مخاطر و / أو خسارة نتيجة رغبته في إلغاء 
 هذه العميلة/ العمليات و موافقة الشركة  على رغبة العميل.

في حال تخلف أيا من الطرفين عن تأدية اي من التزاماته بموجب هذه  .3
رر فسخ هذه االتفاقية بعد توجيه إشعار االتفاقية يحق للطرف المتض

خطي للطرف المتخلف بتأدية ما يترتب عليه من التزامات خالل اربعة 
يوما ) و بعكس ذلك اعتبار العقد مفسوخا مع أحقية  14عشر يوما (

الفريق  المتضرر بالمطالبة باي عطل او ضرر نتيجة اخالل الفريق 
االتفاقية على اية اتفاقيات  المتخلف بالتزاماته . وال يؤثر فسخ هذه

 اخرى موقعة بين الطرفين.
تبقى هذه االتفاقية وباقي االتفاقيات االخرى الموقعة بين الطرفين  .4

سارية المفعول الى ان تستوفي جميع المستحقات المترتبة بذمة 
 العميل للشركة.

 
 
 
 

 عدم استالم االتصال: .47

حال من االحوال اية  ال تتحمل الشركة او اي طرف مفوض من قبلها في اي
مسؤولية تجاه اي من تعليمات العميل التي ال تستلمها الشركة او ذلك 
الطرف المفورض فعليا حسب الحالة اذا علم العميل او شك بان الشركة لم 

تستلم اية تعليمات او اتصاالت صادرة مرسلة من طرفه وجب على العميل 
 ان يبلغ الشركة بذلك خطيا وعلى الفور.

 ئح و القواعد التنظيمية والرقابية:اللوا .48

تخضع هذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات الموقعة او التي ستوقع بين 
الطرفين لنظام السوق المالية  و اللوائح والقواعد التنظيمية والرقابية 
الصادرة من قبل هيئة السوق المالية وتداول او اية جهة تنظيمية ورقابة 

ه يخضع العميل لكافة بنود نظام السوق المالية اخرى ذات صالحية. وعلي
ذات العالقة بما فيها البنود الخاصة بالممارسات الممنوعة كاالحتيال 
والتداول بناء على معلومات داخلية، وكذلك يخضع العميل لكافة بنود 
العقوبات واالحكام الجزائية للمخالفات ذات العالقة، ، كما يخضع العميل 

للوائح الرقابية والتنظيمية الصادرة من قبل هيئة السوق لكافة القواعد وا
 المالية.

يعد مخالفا الحكام نظام السوق المالية اي شخص يقوم عمدا بعمل او  .1
يشارك في اي اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مضلل بشان السوق او 
االسعار، او قيمة اي ورقة مالية بقصد ايجاد ذلك االنطباع ، او لحث 

ن على الشراء او البيع او االكتتاب في تلك الورقة او االحجام عن االخري
 ممارستها.

يحظر على اي شخص يحصل بحكم عالقة عائلية او عالقة عمل او عالقة  .2
تعاقدية على معلومات داخلية بان يتداول بطرق مباشرة او غير مباشرة 

هذه  في الورقة المالية التي تتعلق بها هذه العملومات، وان يفصح عن
المعلومات لشخص اخر، وكذلك يحظر على اي شخص شراء او بيع 
ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم 
ان هذا الشخص قد خالف بافشائه المعلومات الداخلية المتعلقة 

) من هذا البند، وفي مطلق االحوال 1بالورقة المالية كما بنص الفقرة (
 ده نتائج تصرفات الشخص المطلع.يتحمل العميل وح

تنص بنود العقوبات واالحكام الجزائية للمخالفات الخاصة بالممارسات  .3
الممنوعة كاالحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية بفرض غرامات 

 وتعويضات مالية باالضافة إلى عقوبات اخرى.
ال فة والتالعب بالسوق: ال يجوز التالعب باالسواق وانشاء اسواق زائ .4

يجوز القيام بأي عمل من شانه ان يضلل السوق ويقودها لالعتقاد بان 
 هناك  نشاطاً ايا كان، كما ال يجوز االعالن عن معلومات غير صحيح.

يحظر على اي شخص سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا القيام او  .5
المشاركة بتنفيذ عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب من خالل 

 حساب المحفظة او باي طريقة أخرى او اي حساب اخر.استخدام 
 

 الزامية االتفاقية على الورثة والخلفاء: .49

 تكون هذه االتفاقية ملزمة في جميع الحاالت التالية:

اذا كان العميل شخصا طبيعيا لورثته ومنفذ وصيته ومدير تركته  .1
وفاته بوممثليه الشخصيين وخلفائه، وان هذه االتفاقية ال تنتهي تلقائيا 

 او عجزه.
اذا كان العميل شركة او مؤسسة (شخصا اعتباريا) فتؤول الشركة الى  .2

الشركاء االخرين او من يحددهم النظام االساسي للشركة وعقد 
تأسيسها، وان هذه االتفاقية ال تنتهي تلقائيا بتصفية الشركة او حلها او 

 بوفاة اي شريك او مساهم فيها.
كما يراه مناسبا تعليق عمل الحساب وبالرغم مما سبق للشركة و  .3

االستثماري للعميل واالمتناع عن قبول اية تعليمات تخص هذا الحساب 
االستثماري لحين استالم امر المحكمة او تعليمات موقعة من قبل 
بقية اصحاب الحساب، او من ورثة صاحب الحساب او منفذ وصيته او 

ا لصيغة التي توافق عليهمدير تركته او ممثليه الشخصيين او خلفائه با
 الشركة.

 
 الحجز والتجميد: .50

يحق للشركة ان تمنع او توقف العميل عن التداول في االوراق المالية 
المندرجة في السوق المالية السعودية سواء  بموجب تعليمات من هيئة 
السوق المالية او تداول او اي جهة تشريعية اخرى او بمحض اختيار وتقدير 
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تقدت الى حد معقول بأن العميل خالف اي قواعد او لوائح الشركة اذا اع
تتعلق بعمليات التداول عبر اي وسيلة دون ان تتأثر بهذا االجراء بهذا 
االجراء ايا من االوامر القائمة التي ادخلها العميل قبل وقوع المنع او الوقف 
 كما يحق للشركة الرهن والحجز على اية مبالغ نقدية او التحفظ على اي

اوراق مالية بناء على تعليمات صادرة من هيئة السوق المالية او تداول او 
اي جهة تشريعية اخرى او اذا وجدت الشركة وجوب تنفيذ ذلك بناء على 
مبررات معقولة، كما ستقوم الشركة بتجميد حسابات العميل في حالة انتهاء 

ئولية سريان مفعول الهوية الموجودة في سجالت العميل دون ادنى مس
 عليها.

 تضارب المصالح: .51

مع مراعاة جميع القوانين والقواعد واالنظمة ، يدرك العميل ويقبل بأن 
 الشركة و / أو ايا من تابعيه ، يمكن أن :

يكون له من وقت الخر مركز في االوراق المالية التي يتم اقتناؤها او  .1
 شرائها و / أو بيعها  لحساب العميل.

 االوراق المالية لحساب عمالئه االخرين.شراء و / أو بيع هذه  .2
يكون له عالقة عمل مع شخص او اشخاص اخرين يمتلكون اوراقا مالية  .3

 تكون موضوع امتالك وشراء او بيع لحساب العميل.
 

 كيفية اجراء االضافات والتعديالت باالتفاقية: .52

 يحق للشركة أن تدخل ملحقاتها او اي تعديالت اخرى على هذه االتفاقية او
اي اتفاقية اخرى مرتبطة  بها سواء بتعديلها او اضافة شروط واحكام جديدة 
عليها سواء جاءت تلك التعديالت او االضافات على شكل مطبوعات متوفرة 
في فروع ومكاتب ومركز الشركة او معروضة على الموقع االلكتروني او على 

الموافقة) شكل اشعارات الكترونية مباشرة او بضغط المؤشر على خانة (
عبر الموقع االلكتروني للشركة او على شكل مراسالت على اي من عناوين 
العميل لدى الشركة  او من خالل اي وسائل متاحة اخرى، وسيعتبر عدم 

خمسة عشر )15(اعتراض العميل  على تلك التعديالت او االضافات خالل 
حال  رفين. وفييوم من تاريخها بمثابة قبول صريح بها وتصبح نافذة بين الط

اعتراض العميل كتابيا على تلك التعديالت او االضافات خالل المدة المذكورة 
فانه يحق للشركة ممارسة حقه بانهاء هذه االتفاقية او اي من االتفاقيات 
المرتبطة بها فورا وله دون الزام عليه اكمال اي عمليات بدات قبل ذلك 

 التاريخ.

 القانون الواجب التطبيق:  .53

تخضع هذه االتفاقيه وجميع االتفاقيات الموقعة بين الطرفين الى االنظمة 
والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية و األنظمة 
التي تصدر عن هيئة السوق المالية او تداول او اي جهة اشرافية اخرى 

 اتفاقية فتحويفسر الوقت بناًء على التقويم الميالدي ويتم الرجوع الى 
الحساب االستثماري في حال حدوث تعارض او ما لم يرد به نص في هذه 

 االتفاقية او اية اتفاقيات اخرى موقعة بين الطرفين.

 تسوية وفض النزاعات: .54

ان الشركة تحث العميل على ابالغها بمالحظاته او انتقاداته في اي وقت اذا 
ذ وم بها الشركة مايرضيه او تنفيلم يجد في الخدمات واجراءات التنفيذ التي تق

تعليماته بالصورة المرغوبة. وفي حال وجود تقصر بتلبية طلب العميل وفي 
الوقت المناسب او بالطريقة المناسبة، يحق للعميل أن يتبع االجراءات 

 التالية:

في حالة االدعاء بوجود مخالفة لهذه االتفاقية او اي اتفاقية اخرى من  53-1
لى العميل ان يقدم الى مسئول عمليات الشركة قبل الشركة يتعين ع

شكوى  خطية يحدد فيها تفاصيل موضوع الشكوة والظروف 
المحيطة والمعالجة التي التي يريدها. وعند استالم هذه الشكوى ، 
سيقوم مسئول عمليات الشركة او من ينوب عنه بابالغ العميل خالل 

 ور ورودها.يوم بما تم اتخاذه من اجراءات بشأن شكواه ف 30

في حال لم يوافق العميل على االجراءات التي اتخذها مسئول  53-2
        عمليات الشركة يمكن للعميل ان يرفع النتيجة الى ادارة الشركة 
( مسئول المطابقة وااللتزام) والتي ستتعامل بدورها مع الشكوى 

يوما من استالمها ومن ثم ابالغ العميل بنتائج تحقيقه في  30خالل 
 شكوى.ال

في حالة عدم تمكن الطرفين، بعد اتباع االجراءات المذكورة في  53-3
) اعاله، وبعد استنفاذ كافة الطرق الودية، فإن لجنة 2) و(1البندين (

تسوية منازعات االوراق المالية في المملكة العربية السعودية هي 
المختصة بنظر اية نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية وفقا لالنظمة 

القواعد واالجراءات المعتمدة لدى اللجنة ويكون قرار المتبعة و 
 اللجنة نهائيا وغير قابل لالستثناف لدى أي جهة استئناف.

 
 المراسالت واالشعارات: .55

كافة المراسالت الخاصة بهذا العقد تكون خطية وتعتبر لهذه الغاية 
المراسالت الخطية بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد 

ي للعميل او التسليم باليد مع توقيع ايصال خطي باالستالم االلكترون
صحيحة. ويكون استالم الشركة صحيحا باالرسال الى العنوان المذكور في 

االتفاقية ولغايتها و/ أو  اي عنوان متوفر في بيانات الشركة عن العميل و/ أو   
تم  الكترونيعنوان بريد الكتروني متوفر في بيانات الشركة و/ أو   اية بريد 

 تزويد الشركة من قبل العميل.

 السرية والمحافظة على سرية المعلومات: .56

يتعهد الفريقان بالمحافظة على سرية المعلومات المفصحة عنها بموجب 
هذه االتفاقية او اية اتفاقيات اخرى بينهما بموجب معايير السرية المعتمدة 

شركة االفصاح خطيا الي لدى الهيئة واالنظمة السعودية. اال انه يجوز لل
جهة رسمية تطلب ذلك خطيا. وينتهي العميل بهذا البند بمجرد اصبحت 
هذه المعلومات مكشوفة لدى الجمهور بالطرق القانونية ودون اية تقصير 
من اي من فريقي هذه االتفاقية. وللمتضرر من كشف هذه المعلومات 

 بتعويض مادي لدى الجهةنتيجة تقصير احد فريقي  هذه االتفاقية  المطالبة 
 القضائية المختصة.

 الظروف القاهرة: .57

في حال وقوع الزالزل والبراكين واألعاصير واية ظروف طبيعية اخرى 
والحروب واية ظروف قاهرة اخرى  من شأنها ان تعرقل سير التعامالت فان 
الشركة لن تكون مسؤولة او ملزمة بالتعويض عن اية خسائر و/أو اضرار 

عميل نتيجة لوقوع الظروف القاهرة والخارجة عن سيطرة تلحق بال
 الطرفين.

 تسجيل المحادثات الهاتفية: .58

تقوم الشركة بحفظ وتسجيل جميع المحادثات مع العميل وفي كل األحوال 
فإن سجالت الشركة ومستنداتها ذات الصلة، بما في ذلك اية تسجيالت 

هاتف او الفاكس تعتبر تتعلق بالتعامالت المنفذة بموجب تعليمات عبر ال
في كل االحوال بينة قاطعة وملزمة للعميل. كما انه سيتم االحتفاظ بجميع 
المحادثات المسجلة المتعلقة بالتعليمات الهاتفية لمدة ثالثة سنوات بعد 

قد تم تقديم اي اعتراض خالل تلك المدة.  نكل عملية، شريطة ان ال يكو
وفي حال تقديم اعتراض فإن الشركة ستحتفظ بالتسجيالت ذات العالقة الى 

 حين التوصل الى تسوية تامة للنزاع او االنتهاء من التحقيق.

  
 العملة المحلية والعمالت االجنبية: .59

حتى  جنبيةيكون العميل مسئوال مسئولية كاملة عن ايه حسابات بالعملة اال
لو كانت  مودعة باسم الشركة ويتحمل مخاطر ايداع هذه االموال في البنوك 
االجنبية، ويقبل العميل فرض اية قيود نظامية و/أو ادارية قائمة او تقام في 
وقت الحق إليداعه هذه االموال و/أو تفرض مستقبال بخصوص صرف و/أو 

دولة تلك العملة او دولة تحويل  تلك العملة واية ضرائب او رسوم تفرضها 
 البنك المودعة االموال لديه.



يجوز للشركة االحتفاظ باموال العميل بعملة مختلفة عن العملة التي  
تسلمها . وفي هذه الحالة، يجب على الشركة التأكد بشكل يومي من ان تلك 
االموال التي يحتفظ بها بالعملة المختلفة يساوي على االقل المبلغ بالعملة 

صلية، وان يقوم بسداد اي نقص في تلك االموال ينتج عن فرق سعر اال
الصرف المتغير ويجب حسابه بسعر الصرف عند الغلق في ذلك اليوم. يقر 
العميل ويلتزم بتعويض  الشركة عن تلك الفروق ويجوز للشركة ان تقتطع 

 هذه الفروق مباشرة من حساب العميل ودون العودة و اخذ  موافقته.

  -:إقرار

اقر /نقر انا / نحن الموقع / الموقعين ادناه انني / اننا غير ممنوع / ممنوعين 
شرعيا من التعامل معي/ معنا وان جميع البيانات التي زودتكم / زودناكم بها 
صحيحة وموثوقة وانني / اننا فهمت / فهمنا احكام وشروط ونصوص اتفاقية 

 فتح الحساب .

امام السلطات المختصة عن االموال التي  بأنني / اننا مسئول / مسئولين
اقوم / نقوم بإيداعها شخصيا في حسابي/ حسابنا او يودعها الغير في حسابي 

/ تصرفنا  ت/ حسابنا بعلمي / بعلمنا او بدون علمي / علمنا اذا ما تصرف
بهذه االموال شخصيا فيما بعد او حتى فيما اذا لم أتصرف / نتصرف بها 

أبلغ / نبلغ عنها رسميا في حال علمت / علمنا بوجودها في  ولكنني / لكننا لم
 حسابي / حسابنا:

وأقر / نقر ايضا ان االموال المودعة في حسابي / حسابنا ناتجة عن نشاطات 
مشروعة وانني/ اننا مسئول / مسؤولون عن سالمة هذه االموال المودعة 

ن اح المالية مفي حسابي / حسابنا من التزييف وفي حال استلمت شركة ارب
/ منا اية اموال مزيفة فانه ال يحق لي / لنا استرداد هذه االموال او المطالبة 

 بالتعويض عنها.

وأقر / نقر انا / نحن الموقع / الموقعين ادناه بعلمي / بعلمنا والتزامي / 
التزامنا القيام بتحديث بياناتي/ بياناتنا كل سنة او اقل عندما تطلب من / منا 

رباح المالية ذلك وكذلك نتعهد بتقديم تجديد للهوية قبل انهاء سريان شركة ا
مفعولها، وفي الحالة التي يكون فيها تاريخ انتهاء الهوية غير مذكور سيطبق 

 التالي ذكره.

سنوات من  3دفتر العائلة( للذكور): اتعهد / نتعهد بتجديد المستند بعد 
ة المالية بهوية احوال مدنية ساريتاريخ فتح الحساب وذلك بتزويد شركة ارباح 

 المفعول.

حفيظة النفوس، او النسخة المصدقة من السجل المدني ( للنساء): اتعهد 
سنوات من تاريخ فتح  3/ نتعهد بزيارة شركة أرباح المالية او الفرع بعد 

الحساب لتحديث معلوماتي / معلوماتنا الشخصية و اقر / نقر ان شركة ارباح 
قوم بتجميد حسابي / حسابنا في حال عدم التزامي / التزامنا المالية سوف ت

بالمتطلبات النظامية أعاله، ويحق لشركة أرباح المالية تجميد الحساب 
االستثماري أذا أخلت بذلك االلتزام، وأتعهد بااللتزام بنظام السوق المالية 

لكة ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى المعمول بها في المم
والسيما نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة 

 جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية.

 االستفسارات والتبليغ عن الحوادث:

يمكن للعميل التبليغ  عن الشكاوي والحوادث واالستفسارات من خالل 
رسال رسالة الى ) او من خالل ا8004337777االتصال عبر الهاتف المجاني (

 ) customercare@arbahcapital.com البريد االلكتروني (

 العموالت: 

  ح المالية:احساب أرب

ن العمولة على عمليات شراء وبيع األسهم تكو
) مئة %0,00155في السوق السعودي ( 

وخمسون من المئة ألف من قيمة الصفقة 

المنفذة، وفي حال تم إلتزام العميل بالبقاء عام 
كامل كمتداول في أرباح المالية فإنه يحق له 

يتم  خصم شهرين من عمولة الشركة فقط
إيداعها في حسابه االستثماري بعد إتمام المدة 

 المتفق عليها.

 رسوم تحويل األسهم:

ريال سعودي مدفوعة لشركة السوق المالية  20محافظ األفراد: لكل شركة 
 السعودية بالكامل.

ريال سعودي مدفوعة لشركة السوق  70محافظ الشركات: لكل شركة 
 المالية السعودية بالكامل.

 

 ميل وفهم االحكام والشروط الواردة في هذه االتفاقية.قرأ الع

 أوافق        

 ال أوافق     
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