
اتفاقية الحساب االستثماري للمنشآت
Investment Account Agreement for Entities
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الـريـاض الـمالـية هـي شـركـة سـعوديـة مـساهـمة مـقفلة بـرأس مـال مـدفـوع 500 مـليون ريـال سـعودي وبـموجـب 
السجل التجاري رقم 1010239234 والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 07070

إدارة الثروات - إدارة األصول - الوساطة - المصرفية االستثمارية 
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  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

Entity Information.11 معلومات المنشأة
Basic information 1.11.1 المعلومات األساسية

عربي:

English :

         Entity Name as per official documents (English & Arabic)                                                                                                                                                              اسم المنشأة من واقع مستند  االثبات (عربي وانجليزي)                                                                                                                                       

عربي:

English :

  Commercial Name of Entity (English & Arabic)                                                                                                                                                                                                         ( عربي وانجليزي) االسم التجاري للمنشأة

  نوع االثبات 
ID Type 

  سجل تجاري رئيسي
Commercial 

Registration-Main

  ترخيص
License

  خطاب مؤسسة النقد
SAMA Letter

 خطاب هيئة
  االستثمارات العامة

SAGIA Letter

 خطاب هيئة
  السوق المالية
CMA Letter

  أخرى (حدد)
Other (Specify)

  رقم االثبات
ID No.

  مكان اإلصدار
Place of Issuance

  تاريخ اإلصدار
Issue Date

  تاريخ االنتهاء
Expiry Date

  نوع الكيان القانوني
Legal Status

  منشأة تضامنية
General Partnership

 منشأة ذات مسؤولية محدودة
Limited Liability Co.

 منشأة مساهمة عامة
Public Joint Stock Co

 مؤسسة مالية
Financial Institution

 هيئة حكومية
Government Entity

 منشأة مساهمة مغلقة
Closed Stock Co

 مكان تأسيس المنشأة
Place of Establishing the Entity

 الدولة
Country

 المدينة
City

 هل نشاط المنشأة يتطلب تراخيص من جهات حكومية؟
Does the Entity activity require licenses from a governmental entity?

  ال
No 

 نعم (حدد)
Yes (specify)

  نأمل ارسال صورة من جميع التراخيص
Please submit a copy of licenses

  جنسية المنشأة
Entity Nationality

 سعودية
Saudi

 خليجية
GCC

  أخرى (حدد)
Other (Specify)

عربي:

English :

عربي:

English :

اسم المنشأة األم في حال كانت منشأة تابعة ( عربي وانجليزي )   
Name of Parent Entity In case of subsidiaries (English & Arabic)

االسم التجاري للمنشأة األم ( عربي وانجليزي )  
 Commercial Name of Parent Entity (English & Arabic)

  مكان تأسيس المنشأة األم
Place of Establishing the Parent Entity

 الدولة
Country

 المدينة
City

If the account belongs to the entity branch                                                                                                                                                                                                             إذا كان الحساب يخص فرع للمنشأة

  نوع االثبات الرئيسي
Main ID Type

  رقم االثبات الرئيسي
Main ID No 

  مكان اإلصدار
Place of Issue

 تاريخ اإلصدار
Issue Date

 تاريخ االنتهاء
Expiry Date
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  رقم التسجيل الضريبي
TAX Registration Number



 Entity Activity Information 2.11.2 معلومات نشاط المنشأة 

  تاريخ بداية العمل التجاري
 Business Start Date

 تجاري
trade 

  أخرى (حدد)
Other (Specify)
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رأس المال  
 Capital

  الدخل السنوي
Annual Turnover

   مالي
Financial

  صناعي
Industrial

   حكومي
Governmental 

  خدمي
service 

   خيري
Charity

  زراعي
Agricultural

 عقاري
Real Estate

   استثماري
Investment

  أخرى (حدد)
Other (Specify)

 إيرادات األنشطة األخرى
Income of Other Activities

 عمل تجاري
 Trading Business

   استثمارات
Investments

   إيجارات
Rentals

Last 3 Years Net Revenue                                                 صافي اإليرادات السنوية ألخر 3 سنوات

year                     السنةNet Revenue                                                                                صافي اإليرادات

 ر.س

   SAR 

 ر.س

   SAR 

 ر.س

   SAR 

 ر.س

   SAR 

 متوسط اإليرادات األخرى

 Average of Other 
Income 

Activity Description                                                                                                 نبذة عن النشاط

  عدد الفروع

   Number of Branches

 أسماء المدن الداخلية التي تتواجد فيها
 فروع المنشأة

     Cities of Branches Inside 
Saudi Arabia

 أسماء المدن الخارجية  التي تتواجد
 فيها فروع المنشأة

      
 Cities of Branches outside  

Saudi Arabia

  عدد الموظفين

   Number of Employees

 Main Contacts Information 3.11.3 بيانات االتصال الرئيسية 

عربي:

English :

عربي:

English :

Contact No .                   رقم االتصال  Name (Arabic & English )                        (عربي وانجليزي) االسم  Position       الوظيفة

   المدير العام

General Manager  

  or  أو
_ _ _ _ _ _

 المدير المالي

   Financial Manager 

  or   أو

_ _ _ _ _ _

  مسؤول االتصال

Contact person 
  or  أو

_ _ _ _ _ _

 Mobile جوال

 Office  مكتب

 E-mail   بريد الكتروني

 Fax  فاكس

 Mobile جوال

 Office  مكتب

 E-mail   بريد الكتروني

 Fax  فاكس

 Mobile جوال

 Office  مكتب

 E-mail   بريد الكتروني

 Fax  فاكس

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

 أقل من ١ مليون
Less than 1M 

من ١ مليون إلى ٢ مليون 
1 Million to 2 Million

من ٢ مليون إلى ٣ مليون 
2 Million to 3 Million

من ٣ مليون إلى ٤ مليون 
3 Million to 4 Million

أعلى من ٤ مليون 
More than 4 Million

قطاع النشاط 
Activity Sector

ر.س  
SAR



Shareholders’ Information  1.41.4 بيانات المالك 
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Board Members Information 1.51.5 معلومات مجلس اإلدارة 

Note: Listed entities shall disclose information about owners of 25% and more                                                                                                مالحظة : الشركات المدرجة يتم اإلفصاح عن بيانات المالك الذين تكون نسبة ملكيتهم %25 وأكثر

 Name                          االسم
نسبة الملكية   
% Ownership

الجنسية   
NationalityID No . رقم هوية

.1

.2

.3

.4

%

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

 Name                                                            االسمNationality      الجنسيةID No.                          رقم هويةAddress of Residence        عنوان اإلقامة

Country           الدولة
رقم الهاتف 

Phone Number

 Residency Country                                                        دولة االقامة

     Country of Birth                                                             دولة الميالد

TAX Country                                                                   دولة الضريبة

 Residency Country                                                        دولة االقامة

     Country of Birth                                                             دولة الميالد

TAX Country                                                                   دولة الضريبة

 Residency Country                                                        دولة االقامة

     Country of Birth                                                             دولة الميالد

TAX Country                                                                   دولة الضريبة

 Residency Country                                                        دولة االقامة

     Country of Birth                                                             دولة الميالد

TAX Country                                                                   دولة الضريبة

%

%

%

Board of Directors informationمعلومات أعضاء مجلس اإلدارة

 Name                                                                                                                                            االسم Position                        الوظيفة

Executive Management informationمعلومات اإلدارة التنفيذية

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10



Address and Contact Information .22. العنوان ومعلومات االتصال 
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Current Account Information (This account will be linked with the Investment Account) 3.13.1 بيانات الحساب الجاري (سيتم ربطه مع الحساب االستثماري  ) 

  المعلومات
Information

  عنوان المنشاة
Entity Address

  عنوان اإلدارة العامة للمنشأة
Head Office Address of the Entity

  عنوان المنشأة خارج المملكة
Parent Entity Address Outside KSA

   المدينة
City 
 الحي

   District 
  الشارع

 Street

   رقم المبنى
Building No.

 رقم الوحدة
 Unit No.

   الرمز البريدي
Postal Code

 صندوق البريد
P.O.Box 

 رقم الهاتف

 رقم الفاكس

 رقم الجوال

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                             رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف

Account Information .3 معلومات الحساب .3

 الموقع االلكتروني

 E-mail  البريد االلكتروني

عربي:

English :

   اسم صاحب الحساب
Account Owner Name 

 اسم البنك
  Bank Name 

   اسم الدولة
Country Name 

 المدينة
   City 

  رقم اآليبان
IBAN NO.

   ريال سعودي
SAR 

   أخرى (محدد ) 
other (specify )

 Current    عملة الحساب الجاري
Account Currency 

 Investment Account Information 3.2 بيانات الحساب االستثماري 3.2

   ريال سعودي
SAR 

   أخرى (محدد ) 
other (specify )

 عملة الحساب االستثماري
Investment Account Currency

   عربي
Arabic 

 لغة كشف الحساب االستثماري
Investment Account Statement Language 

    إنكليزي
English 

  بريد اإللكتروني
Email 

 Receiving    استالم كشف الحساب االستثماري
Investment Account Statement

  البريد
Mail 

 شهري
Monthly 

 مدة كشف الحساب االستثماري
Investment Account Statement Frequency

  ربع سنوي
Quarterly 

  نصف سنوي
Semi Annual 

  سنوي
Annual

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                             رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                             رقم الهاتف

Country Code                                       رمز البلد

Area Code                                      رمز المنطقة

Tel No.                                              رقم الهاتف



Investment Information .44. المعلومات االستثمارية 
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* Custodian 4.14.1 أمين الحفظ * 

Details of client’s current Investment Portfolio 4.24.2 تفاصيل المحفظة االستثمارية الحالية للعميل 

        * Custodian (An entity authorised to engage securities saving activities)                                                                                                                                                                                       ( جهة مرخص بها بمزاولة نشاط حفظ األوراق المالية) أمين الحفظ*

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

 أقل من ١٠٠٫٠٠٠
Less than 100,000 

من ١٠١،٠٠٠  الى  ٣٠٠،٠٠٠ 
From 101.000 To 300,000

من ٣٠١،٠٠٠  الى  ٦٠٠،٠٠٠ 
From 301.000 To 600,000

من ٦٠١،٠٠٠  الى  ١،٥٠٠،٠٠٠ 
From 601.000 To 1,500,000

من ١،٥٠٠،٠٠١  الى  ٥،٠٠٠،٠٠٠ 
From 1,500,001 To 5,000,000

من ٥،٠٠٠،٠٠١  الى  ١٠،٠٠٠،٠٠٠ 
From 5,000,001 To 10,000,000

من ١٠،٠٠٠،٠٠١  الى  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 
From 10,000,001 To 50,000,000

أكثر من ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 
More than 50,000,000

حماية رأس المال 
Capital Protection

الهدف من االستثمار 
Investment Propose

نمو رأس المال 
Capital Growth

تحقيق الدخل 
Income

  الرياض المالية
Riyad Capital

  رقم الحساب االستثماري
Investment Account Number

  اسم امين الحفظ
Name of Custodian

عربي:

English :

 اسم صاحب الحساب
Name of Account Owner

 جهة أخرى
Other Party

Custodian Address (If other party is chosen)                                                                                                                                                                              ( في حال تحديد جهة أخرى) عنوان أمين الحفظ

 Country                     الدولةCity                       المدينة P.O.Box      صندوق البريدPostal Code   الرمز البريديTel No            رقم الهاتفFax No.  رقم الفاكس

Where does the client want to keep the following:                                                                                                                                                                                             :أين يرغب العميل باالحتفاظ بما يلي

   With the Client                       مع العميل

                       Dividends or other income                   حصص األرباح أو أي دخل أخر

Sales Proceeds                                                               حصيلة البيع

  With the Custodian                 مع أمين الحفظ

                        Certificates                                                                        الشهادات

تحديد المبلغ يكون أحد الخيارات اآلتية 
Determining the amount is one of the following options

أقل من سنة 
Less Than One Year

مدة االستثمار 
Investment Period

من  ا  الى  ٥ سنوات 
From 1-5 Years

من  ٥  الى  ١٠ سنوات 
From 5-10 Years

أكثر من عشر سنوات 
More Than 10 Years

نوع الورقة المالية 
Security Type

المبلغ المستثمر 
Invested Amount

أسهم 
Stocks

ودائع ومرابحة 
Deposits and Murabaha

عقارات 
Real-Estates

عقود مشتقات 
Derivative Contracts

استثمارات بديلة 
Alternative Investments

أدوات دين 
Debt Instrument



 Client Suitability Information 4.3 4.3 معلومات مالئمة العميل 
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  معلومات المنشأة

Entity Information
  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes

       Investment Objectives                                                                                                                                                                                                                                                   الخيارات االستثمارية

       Please Select al least one option                                                                                                                                                                                                               يجب ادخال خيار واحد على األقل

أداة االستثمار 
Investment Type

الـخــبــرة 
Experience

أسهم في السوق السعودي 
Stocks in Saudi Market

مشتقات في السوق السعودي 
Derivatives in Saudi Market

صناديق استثمارية 
Mutual Funds

أسهم دولية 
International Equity

أدوات دين 
Debt Instrument

مشتقات دولية 
International Derivatives

أقل من سنة 
Less Than One Year

من  ا  الى  ٥ سنوات 
From 1-5 Years

من  ٥  الى  ١٠ سنوات 
From 5-10 Years

أكثر من عشر سنوات 
More Than 10 Years

منخفض 
Low

متوسط 
Medium

عالي 
High

العلم بالمخاطرة 
Risk Awareness

منخفض 
Low

متوسط 
Medium

عالي 
High

تحمل المخاطرة 
Risk Tolerance

منخفض 
Low

متوسط 
Medium

عالي 
High

النشاط السابق 
Historical Activity

معدل االستثمار 
Investment Frequency

يومي 
Daily

اسبوعي 
Weekly

شهري 
Monthly

سنوي 
Annually

أكثر من سنة 
More than a year

فترة االستثمار المستهدفة 
Investment Time Horizon

أقل من سنة 
Less Than One Year

من  ا  الى  ٥ سنوات 
From 1-5 Years

من  ٥  الى  ١٠ سنوات 
From 5-10 Years

أكثر من عشر سنوات 
More Than 10 Years

االهداف االستثمارية 
Investment Objectives

حماية رأس المال 
Capital Protection

نمو رأس المال 
Capital Growth

تحقيق الدخل 
Income

متوازية 
Balanced

عدد العمليات المتوقعة في الشهر 
Number of Expected Monthly Transactions

القيمة المتوقعة للعمليات في الشهر بالريال السعودي 
Expected Value of Total Transactions in the Month in SAR

أقل من 5 
Less Than 5

5-15

5-30

30-100

100-500

500-2,000

أعلى من 2,000 
More Than 2,000

أقل من 1000 
Less Than 1,000

1,000-20,000

20,000-100,000

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,0000,000-5,000,000

5,000,000-20,000,000

20,000,000-100,000,000

أعلي من 100,000,000 
More Than 100,000,000



Terms and Conditions .5الشروط و األحكام .5
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تـم إبـرام هـذه االتـفاقـية فـي تـاريـخ ----/------/------هـه الـموافـق -----/------/--------م)  بـين الـطرفـين 
أدناه 

 (1) الــريــاض الــمالــية هــي شــركــة ســعوديــة مــساهــمة مــقفلة بــرأس مــال مــدفــوع 200 مــليون ريــال ســعودي 
وبـموجـب السجـل الـتجاري رقـم 1010239234، والـمرخـص لـها بـموجـب نـظام هـيئة الـسوق الـمالـية، تـرخـيص  
رقـم 37-07070 ،اإلدارة الـعامـة 6775  شـارع الـتخصصي – الـعليا. الـريـاض 3712-12331 الـمملكة الـعربـية 

السعودية ، الموقع االلكتروني  www.riadcapital.com  ويشار إليها فيما بعد بالشركة"،  

(2)  ("العميل) الذي تم ذكر بياناته في نموذج معرفة العميل.

البند األول - التمهيد:

This agreement was entered into on ---/---/ ----- (corresponding --- / -- / ----- G) 
between the parties below: 

(1) Riyad Capital is a Saudi Closed Joint Stock Company with a paid up capital of SR 200 
million, with commercial registration number (1010239234), licensed and organised by 
the Capital Market Authority under License No. (07070-37), Head Office: 6775 Takhassusi 
Street - Olaya, Riyadh 12331-3712, Saudi Arabia ("KSA”). Website: HYPERLINK "http://
www.riyadcapital.com" www.riyadcapital.com hereinafter referred to as (the "Company”), 

(2) ("The Client”) whose data was entered in the Know Your Client form.

1.1 حـيث أن الـعميل يـرغـب فـي الـتعامـل مـع الشـركـة، بـحيث يـتمكن مـن طـلب و /أو الـحصول عـلى الخـدمـات 
و / أو الـمنتجات االسـتثماريـة الـتي تـقدمـها الشـركـة ويـلزم لـذلـك أن يـكون لـلعميل حـساب اسـتثماري مسجـل 
لـدى الشـركـة يـتم الـتعامـل مـن خـاللـه. حـيث أنـه مـن الـمتفق عـليه، والـمفهوم لـدى الـعميل، أنـه فـي أي وقـت 
يـطلب فـيه الـعميل، وتـوافـق الشـركـة عـلى مـنحه أي مـن الخـدمـات و/أو الـمنتجات االسـتثماريـة الـتي تـقدمـها 
الشـركـة بـمحض اخـتيارهـما فـإنـه سـوف تـطبق  الشـروط واألحـكام فـي هـذه االتـفاقـية والـتي تـحكم الـعالقـة 
الـعامـة بـين الـعميل و الشـركـة والشـروط واألحـكام فـي االتـفاقـيات الـخاصـة بـالخـدمـات والـمنتجات االسـتثماريـة 
الـتي يسـتفيد مـنها الـعميل و تـكون جـميع االتـفاقـيات جـزء مـكمال لـبعضها الـبعض ومـلزمـة لـلطرفـين، وذلـك 
بـاإلضـافـة إلـى أي شـروط أو أحـكام تسـتجد نـتيجة تـطبيق خـدمـات اسـتثماريـة جـديـدة، أو تـعليمات صـادرة مـن 
هــيئة الــسوق الــمالــية، أو أي تــعديــالتــه  تــدخــل عــلى قــواعــد وأحــكام وإجــراءات تــقديــم هــذه الخــدمــات مــن 

الشركة. 

2.1 كـل مـا لـم يـرد بـه نـص فـي هـذه االتـفاقـية يـخضع لـألنـظمة والـلوائـح واإلجـراءات واألعـراف الـمعمول بـها 
فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة، وتـختص بـتسويـة الـخالفـات الـتي قـد تـنشأ بـشأنـه، جـهات الـتقاضـي أو الـلجان 

ذات االختصاص القضائي السعودية حسب البند الحادي والثالثون من هذه االتفاقية. 

وفي مقابل التعهدات وااللتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين، اتفق الطرفان على ما يلي: 

products provided by the Company contingent upon the Client having an Investment 
Account opened with the Company through which transactions can be carried. Whereby it is 
agreed and understood by the Client that at any time the Client requests and the Company 
agrees to provide any investment services and/or products offered by the Company at its 
sole discretion, then the conditions and terms that govern the general relationship between 
the Client and the Company in this Agreement shall be applied, as well as the conditions 
and terms of the special services and investment product agreements availed by the Client. 
All these agreements shall constitute one and the same Agreement binding on the parties, 
in addition to any conditions and rules that may arise as a result of the implementation of 
new investment services or new instructions issued by the Capital Market Authority, or any 
amendments made on the provisions, rules and procedures related to the Company's 
offering of these services. 

1.2 All matters not mentioned in the text of this Agreement shall be subject to the rules, 
regulations, procedures and norms in force in the Kingdom of Saudi Arabia Settlement of 
disputes that may arise thereon will fall under the purview of Saudi courts or legally 
competent committees as mentioned in article Thirty-One of this Agreement. 
 As a result of the commitments, mutual obligations and rights between them, the parties 
agree on the following:

Article One - Recitals:

البند الثاني - التعاريف
2.1  يــكون لــلمصطلحات والــكلمات الــمعرفــة مــن قــبل هــيئة الــسوق الــمالــية فــي الــلوائــح 
الـتنفيذيـة نـفس الـمعنى فـي هـذه االتـفاقـية مـا لـم يـنص عـلى خـالف ذلـك أو يـقتضي سـياق 
الـنص خـالف ذلـك، ويـكون الـمصطلحات الـواردة أدنـاه الـمعانـي الـتالـية عـند اسـتخدامـها فـي 

هذه االتفاقية: 

 1) "الشــركــة" أو "الــريــاض الــمالــية" - الــطرف األول - وتــعني شــركــة الــريــاض الــمالــية و/أو 
المفوضين لتمثيلها.  

وهي شركة تخضع ألنظمة وقواعد هيئة السوق المالية. 

 2) "الــعميل" - الــطرف الــثانــي - ويــعني الــشخص الــطبيعي أو االعــتباري الــذي وقــع مــمثله 
النظامي أو األشخاص الذين وقعوا على اتفاقية فتح الحساب االستثماري. 

3) "شـخص مـفوض" ويـعني الـشخص الـمفوض مـن قـبل الـعميل، أو الـمعين مـن قـبل الـجهة 
الـرسـمية الـمختصة والـمخول بـالـتصرف بـالـحساب االسـتثماري بـناء عـلى الـمتطلبات الـنظامـية و 

الموافق عليه من قبل الشركة . 

4) "الهــيئة" أو "هــيئة الــسوق الــمالــية" وتــعني هــيئة الــسوق الــمالــية فــي الــمملكة الــعربــية 
الـسعوديـة وتـشمل، حـينما يـسمح الـنص بـذلـك، أي لـجنة أو لـجنة فـرعـية أو مـوظـف أو وكـيل 

يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة .  

5) " الئــحة األشــخاص الــمرخــص لــهم" وتــعني الــالئــحة الــتنفيذيــة الــصادرة عــن مجــلس الهــيئة 
بـموجـب الـقرار رقـم 1.83.2005 وتـاريـخ هـ21/5/1426  الـموافـق 28/6/2005 م  ومـا يـطرأ  

عليها من تعديالت الحقة بناء على نظام الهيئة. 

6) "األشــخاص الــمرخــص لــهم "ويــعني األشــخاص الــمرخــصين مــن قــبل هــيئة الــسوق الــمالــية 
لممارسة أي من أعمال األوراق المالية. 

 7) "األوراق الــمالــية" وتــعني حســب مــا تــم تــعريــفه فــي نــظام الــسوق الــمالــية والــلوائــح 
الــتنظيمية الــصادرة عــن الهــيئة فــي الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة، وتــشمل أي مــن األســهم، 
أدوات الـديـن، مـذكـرة حـق االكـتتاب ،الـشهادات، الـوحـدات، عـقود الـخيار، الـعقود المسـتقبلية، 
عـقود الـفروقـات، عـقود الـتأمـين طـويـلة األمـد وأي حـق أو مـصلحة فـي أي مـما ورد تحـديـده 

مسبقا. 

 8) "تـعليمات"  وتـعني أي تـعليمات صـادرة مـن الـعميل أو مـن الـشخص الـمفوض إلـى الشـركـة 
فيما يتعلق بتنفيذ أي عملية استثمارية و/ أو خدمة بموجب أحكام هذه االتفاقية. 

 9) "مسـتند الـهويـة" هـو مسـتند إثـبات الـهويـة سـاري الـمفعول الـصادر عـن الـجهات الـمختصة 
المعتمد لفتح الحساب االستثماري للعميل بموجب األنظمة واللوائح. 

10) "الـحساب" أو "الـحساب االسـتثماري" هـو سجـل مـحاسـبي تنشـئه شـركـة الـريـاض الـمالـية 
ألمـوال الـعميل الـمودعـة فـي حـسابـه الـمفتوح مـن قـبل الشـركـة لـتمويـل تـعامـالت الـعمل فـي 

األوراق المالية، و يعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري على ذلك الحساب.

2.1 Terms and expressions defined by the Capital Market Authority in its 
Implementing Regulations shall have the same meaning in this Agreement, 
unless otherwise provided or unless the context requires otherwise. The 
below terms shall have the following meaning when used in this Agreement: 

1) “Company” or "Riyad Capital" - the first party - means Riyad Capital and / or 
those authorised to represent it. It is a company subject to the rules and 
regulations of the Capital Market Authority. 

2) "Client" - the second party - means the natural person or legal entity whose 
formal representative or persons signed this Investment Account Agreement. 

3) "Representative" means the person authorised by the Client or by a 
competent official body and approved by the Company to act on the Investment 
Account based on statutory requirements. 

4) "Authority" or "Capital Market Authority means the Capital Market Authority 
of Saudi Arabia which includes, as permitted by law, any committee or sub-
committee, employee or agent who may be delegated to carry out any of the 
Authority's functions. 

5) "Authorised Persons Regulations" means the Authorised Persons 
Regulations issued by the Authority pursuant to Resolution Number 1-83-2005 
dated 21/05/1426 H which corresponds to 28/6/2005 Gas amended and re-
enacted from time to time by the Authority. 

6) "Authorised Persons" means a person licensed by the Authority to practice 
any securities related business. 

7) "Securities" means, as defined by the Capital Market Law and the 
implementing regulations issued by the Authority in the Kingdom of Saudi 
Arabia, and includes any shares, debt instruments, warrants, certificates, 
units, option contracts, futures, contracts for differences, long term insurance 
contracts, and any right or interest in any of the foregoing. 

8) "Instructions" means any instruction given by the Client or Representative to 
the Company concerning the execution of any investment transaction and/or 
service pursuant to this Agreement's provisions. 

9) "Identification Document" The valid identification document issued by the 
component authorities, and accepted for opening an investment account for 
the client in accordance to Laws and Regulations. 

10) "Account" or "Investment Account" An accounting record created by the 
Riyad Capital for the purpose of the deposited client's money in a client 
account opened by the Company to fund the client's transactions in the 
securities. And reflects all details of the client account.

Article Two - Definitions:

  معلومات المنشأة
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  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes
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11) "تجــميد الــحساب االســتثماري" اإليــقاف الــمؤقــت لجــميع عــمليات تــحويــل األمــوال مــن الــحساب 
االسـتثماري ومـنع اسـتخدام الـرصـيد الـموجـود فـيه، وال يـشمل ذلـك مـع الـعميل مـن بـيع األوراق الـمالـية 
واســتقبال مــتحصالتــها أو اســتقبال أربــاحــها فــي الــحساب االســتثماري، أو الــتحويــل مــن حــسابــه الــبنكي 

لحسابه االستثماري. 

12) "مجلس التعاون" مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

13) "الـــشخص االعـــتباري الخـــليجي" هـــو الـــشخص االعـــتباري الـــذي تـــكون غـــالـــبية رأس مـــالـــه مـــملوكـــة 
لـمواطـني دول مجـلس الـتعاون لـدول الخـليج الـعربـية أو حـكومـاتـها ويـتمتع بجنسـية  إحـدى الـدول األعـضاء 

في مجلس التعاون. 

14) "الـقنوات اإللـكترونـية" وتـعني الـتقنيات اإللـكترونـية الـتي تـقدم مـن خـاللـها الشـركـة خـدمـاتـها بـمحض 
إرادتــها ومــنها عــلى ســبيل الــمثال ال الــحصر: الــمواقــع اإللــكترونــية عــلى اإلنــترنــت الــبرامــج اإللــكترونــية 
لـلحاسـب االلـي وأي جـهاز إلـكترونـي آخـر، الـهاتـف والـفاكـس الـهاتـف الـتفاعـلي ((IVR وأجهـزة االتـصال، أي 

تقنية إلكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة. 

15) "المســتخدم" ويــعني الــعميل، أو الــشخص الــمفوض مــن قــبل الــعميل والــموافــق عــليه مــن قــبل 
الشركة الذي يقوم بالدخول واستخدام القنوات اإللكترونية. 

16) ”الـــطرف الـــنظير" ويـــعني أي شـــخص أو كـــيان تســـتعين بـــه الشـــركـــة لـــتقديـــم الخـــدمـــات الـــمتعلقة 
بـاالسـتثمارات أو الـحسابـات، بـما فـي ذلـك عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر الشـركـات الـتابـعة للشـركـة ووكـالئـها 

وممثليها والتابعين لها. 

17) " أمــوال الــعميل" وتــعني األمــوال الــتي تــعتبر أمــواال عــائــدة لــلعميل حســب مــا تــم بــيانــه فــي الئــحة 
األشخاص المرخص لهم. 

 18) "يـوم عـمل" ويـعني يـوم الـعمل فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة حسـب أيـام الـعمل الـرسـمية لـدى 
الشركة. 

 19) "نـظام جـرائـم اإلرهـاب وتـمويـله" نـظام جـرائـم اإلرهـاب وتـمويـله الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي (م/16) و 
تاريخ  24/02/1435هـ  وما يطرأ عليه من تعديالت.  

20) "نـظام مـكافـحة غسـل األمـوال والئـحته الـتنفيذيـة" نـظام مـكافـحة غسـل األمـوال الـصادر بـالـمرسـوم 
الملكي رقم( م/31) وتاريخ 11/5/1433 ه  وما يطرأ عليه من تعديالت. 

1 " الـمنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح“ كـل كـيان قـانـونـي يـقوم بجـمع أو تـلقي أو صـرف أمـوال ألغـراض خـيريـة 
أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو القيام بأعمال أخرى من األعمال الخيرية . 

22) "األنــظمة والــلوائــح" تــعني  األنــظمة والــلوائــح الــتنفيذيــة الــصادرة فــي الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة 
واجبة التطبيق من قبل الرياض المالية، والتي تشمل التالي: 

أ) نظام السوق المالية السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وبما يطرأ عليها من تعديالت ؛ 

ب) األنظمة والقواعد لدى أي سوق مالية و/ أو غرفة مقاصة يتم تنفيذ الصفقة فيها/ من خاللها؛ 

ج) التعاميم والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 

د) وأيــة أنــظمة ولــوائــح واجــبة الــتطبيق، وتــشمل دون حــصر الــلوائــح والــمراســيم واألنــظمة والــقرارات 
الـوزاريـة واألحـكام واألوامـر والـقرارات الـصادرة عـن أي جـهة مـختصة، والـقواعـد أو غـير ذلـك مـما يـكون لـه 

قوة القانون حيثما صدرته وأصبح من الواجب التقيد بها والعمل بها من تاريخ نفاذها. 

 23) "نـظام الـتداول" مجـموعـة األنـظمة اإللـكترونـية لـتداول األوراق الـمالـية الـمدرجـة المسـتخدمـة لـدى 
السوق. 

 24) "الـتداول" عـمليات بـيع وشـراء األسـهم الـمدرجـة فـي الـسوق الـمالـية الـتي تـصدر مـن الـعميل أو مـن 
يوكله شرعا. 

25) "عـمولـة الـتداول المحـددة مـن قـبل هـيئة الـسوق الـمالـية" يـقصد بـها الـعمولـة المحـددة مـن قـبل هـيئة 
السوق المالية على عمليات بيع وشراء األسهم المدرجة في السوق المالية. 

26) "إجـمالـي عـموالت الـتداول“ الـمبالـغ اإلجـمالـية الـتي تـرصـدهـا الشـركـة نـتيجة تـنفيذ الـعميل لـعمليات 
شراء وبيع األسهم المدرجة من خالل الشركة. 

 27) "عـمولـة تـداول المحـددة مـن قـبل الشـركـة الـسعوديـة تـداول" الـعمولـة الـتي تـحصل عـليها تـداول مـن 
كل عملية بيع وشراء في السوق المالية. 

28) "إجـمالـي الـعمولـة قـبل الـخصم" إجـمالـي الـعمولـة الـتي سـوف يـتم تـطبيق نسـبة الـخصم الـممنوحـة 
للعميل بعد اقتطاع عمولة تداول. 

29) "نسـبة الـخصم" نسـبة الـخصم عـلى الـعمولـة الـتي تـمنحها الشـركـة لـلعميل مـن عـمولـة الـتداول بـعد 
اقتطاع عمولة تداول. 

30) "صــافــي الــعموالت" الــعمولــة الــتي تــأخــذهــا الشــركــة بــعد اقــتطاع عــمولــة تــداول ونســبة الــخصم 
الممنوحة إلى العميل من عمولة التداول.

11) "Freezing of Investment Account "The temporary block of all money transfers 
from the investment account and usage of the investment account balance, and this 
does not include preventing the client from the sale of the securities, receive the 
proceeds and profits generated from the securities into the investment account or 
transfer from his bank account to the investment account. 

12) "GCC" The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. 

13)"GCC Legal Persons" A legal person that the majority of its capital is owned by 
citizens or governments of the GCC member states and holds the nationality of one 
of the GCC member states. 

14) "Electronic Channels" means the electronic technologies by which the Company 
voluntarily offers its services, including but not limited to: Internet websites, 
programs run on computers or other electronic devices, telephone and fax, IVR, 
communication devices, or any other electronic technique by which the Company 
can offer its services, 

15) "User" means the Client or Company approved Client representative who logs 
into and uses the Electronic Channels. 

16) "Correspondent" means any person or entity retained by the Company to provide 
services relating to investments or Accounts including but not limited to Company 
affiliates, agents, representatives and associates. 

17) "Client Funds" means the funds considered too belong to the client as defined in 
the Authorised Persons Regulations. 

18) "Business Day" means a business day in the Kingdom of Saudi Arabia in 
accordance with the official working days of the Company. 

19) "Law of Terrorism Crimes and Financing” Law of Terrorism Crimes and 
Financing, issued by the Royal Decree No. M/16 dated 24/2/1435H.. and its 
amendments. 

20) "Anti-Money Laundering Law and its Implementing Regulations” Anti-Money 
Laundering Law issued by the Royal Decree No. M/31 dated 11/5/1433H, and s'it 
Implementing Regulations.. and any future amendments. 

21) "Non-profit Organisation" Refers to every legal entity engages in collecting, 
receiving, or paying money for charitable, religious, cultural, educational, social, or 
solidarity purposes or that conducts other charitable activities. 

22) "Laws and Regulations" means Laws and implementing regulations issued in 
Saudi Arabia, Riyad Capital must ensure Compliance with, which includes the 
following: 

a)  The Saudi Capital Market Law and the CMA Regulations, as amended; 

b) The rules and regulations of any relevant exchange or market and/or clearing 
house in which the transaction is executed in or through; 

c)  Any circulars and instructions issued by the CMA; and 

d) Any other applicable laws and regulations, including without limitation any 
regulations, decrees, laws, ministerial orders, judgments, orders, decisions and 
awards of any court or competent authority, rules and any other instruments having 
the force of law in Saudi Arabia, as they may be issued and in force from time to 
time, wherever issued and become applicable from its effective date. 

23)" Tadawul System" The collection of electronic systems for trading listed 
securities in the market. 

24) "Trading" Buying and selling transactions for the listed securities in the Stock 
Market that are initiated by the client or the legal custodian. 

25) "CMA Trading Commission" The commission rate set by CMA for the buying and 
selling of the listed Saudi market securities. 

26) "Gross Trading Commission" Total amount which is accounted by the company 
for the execution of the buy and sell transactions in the listed securities in the Saudi 
stock market. 

27) "Saudi Company Tadawul specified commission" The commission which is paid 
to Tadawul from each buy and sell execution in the securities market. 

28) "Gross Commission before discount" the gross commission which the discount 
percentage will be applied on after excluding Tadawul's commission. 

29) "Discount Rate" The discounted rate granted by the company for the client from 
the trading commission after excluding Tadawul's commission. 

30) "Net Commission" The commission which is obtained by the company after 
excluding Tadawul's commission & the discounted commission given to the client 
from the gross commission.
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البند الثالث - الشروط واألحكام العامة:
1.3 يـؤكـد الـعميل أنـه بـالـغ لـلسن الـقانـونـي ولـديـه األهـلية الـقانـونـية الـكامـلة لـفتح حـساب والـدخـول فـي هـذه 

االتــفاقــية. كــما يــؤكــد الــعميل أنــه لــيس عــلى عــلم بــأي ســبب يــتعلق بــأهــليته أو غــير ذلــك مــما مــن شــأنــه أن 

يمنعه أو يحول دون أهليته لفتح حساب والدخول في هذه االتفاقية، أو التعامل بأي استثمارات. 

2.3 تــكون هــذه االتــفاقــية نــافــذة وســاريــة الــمفعول بمجــرد تــوقــيع الــعميل عــليها واســتكمال المســتندات 

والـمتطلبات الـنظامـية بـالـصيغة الـتي تـكون مـقبولـة للشـركـة. وتـطبق هـذه الشـروط واألحـكام الـعامـة الـتي 

تـحكم الـعالقـة الـعامـة عـلى جـميع الـحسابـات االسـتثماريـة سـواء تـم فـتحها أو الـحصول عـليها بـتاريـخ الحـق أو 

سابق لتاريخ توقيع هذه االتفاقية. 

3.3 يـفوض الـعميل الشـركـة بـصفة وكـيل نـيابـة عـنه تـفويـض مـلزمـا وغـير قـابـل لـلنقض فـي الـتصرف والـتوقـيع 

واالسـتالم والتسـليم فـيما يـخص مـعامـالتـه ضـمن نـطاق عـالقـته بـالشـركـة ومـا يـخص األمـوال الـمودعـة فـي 

حــسابــه االســتثماري واألوراق الــمالــية الــمملوكــة لــه والــتعامــل مــع الــغير فــي ذلــك بــناء عــلى تــعليماتــه 

ولـتنفيذهـا. يـوافـق الـعميل عـلى أن سـعر الـصرف الـمطبق مـن الشـركـة عـلى جـميع اإليـداعـات والـسحوبـات مـن 

الــحساب االســتثماري هــو ســعر الــصرف الــمعتمد لــدى الشــركــة لــتبادل الــعمالت األجــنبية وال يــحق لــلعميل 

الطعن فيه أو االعتراض عليه ألي سبب كان. | 

4.3 يـقر الـعميل بـأن الـتعامـل عـلى حـسابـه االسـتثماري يـكون وفـقا للشـروط واألحـكام الـمنظمة لـلتعامـل فـي 

هذه االتفاقية و االتفاقيات األخرى التي يبرمها العميل مع الشركة و األنظمة واللوائح. 

5.3  صيغة الجمع تعني المفرد، وصيغة التذكير تعني التأنيث حيثما وردت. 

6.3 يـــقر الـــعميل بـــأنـــه فـــهم أحـــكام وشـــروط اتـــفاقـــية فـــتح الـــحساب االســـتثماري، وبـــأن جـــميع الـــبيانـــات 

والمعلومات التي قدمها إلى شركة الرياض المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.

3.1 The Client affirms that he is of legal age and has the full legal capacity to open an 
account and enter into this Agreement. He also affirms that he is not aware of any reasons 
that may bring his competency 
into question or any other reasons that would prevent him or preclude him from opening an 
account, enter into this Agreement, or deal in any investments. 

3.2 This Agreement shall have immediate effect once signed by the Client and having 
completed all documents and statutory requirements in a manner deemed acceptable by 
the Company. These General 
Terms and Conditions that govern the general relationship will be applied to all Investment 
Account(s), whether opened or acquired at a date later or prior to the date when this 
Agreement was signed. 

3.3 The Client irrevocably appoints the Company with full power of delegation and 
substitution to act on the Client's behalf and in the Client's interest for the purpose of 
collection and delivery within the scope of his relationship with the Company and pertaining 
to the funds deposited in his Investment Account and securities held in his name, as well as 
effectuate transactions with others to execute his instructions. The client also agrees that 
the exchange rate applied by the Company on all deposits into and withdrawals out of the 
Investment Account will be the same foreign currency exchange rate utilised by the 
Company, and the Client may not challenge or object to it for any reason whatsoever. 

3.4 The Client acknowledges that dealing in Investment Account will be based upon the 
terms and conditions as stated in this Agreement and other agreements between the 
Company and the Client and based upon the Laws and Regulations. 

3.5 Plural may designate singular and masculine may designate feminine wherever 
applicable. 

3.6 The Client acknowledges and undertakes understanding the terms and conditions of 
Investment Account agreement, and that all data, information, details submitted to Riyad 
Capital are correct, valid and does not contain any false or misleading items.

Article Three - General Terms and Conditions

البند الرابع - تعليمات العميل:
4 يـجب أن يـرسـل الـعميل تـعليماتـه إلـى شـركـة الـريـاض الـمالـية كـتابـة عـبر إحـدى وسـائـل االتـصال الـرسـمية للشـركـة 

(عـلى سـبيل الـمثال، عـن طـريـق الـبريـد أو شـركـة خـدمـات بـريـديـة أو مـناولـة الـيد أو بـالـفاكـس أو وسـيلة إلـكترونـية أو 

عـبر الـهاتـف). ويـجب أن تـكون الـتعليمات الـصادرة مـن الـعميل مـكتوبـة و مـوقـعة أو مـوثـقة إلـكترونـية. وتـعتبر 

التعليمات نافذة فقط عند استالمها بطريقة واضحة و صحيحة من قبل شركة الرياض المالية. 

2.4 يـمكن إلـغاء الـتعليمات أو تـعديـلها بـنفس الـطريـقة الـتي تـقدم بـها. ويـخضع إلـغاء الـتعليمات وتـعديـلها 

السـتالمـها بـالـطريـقة الـصحيحة مـن قـبل شـركـة الـريـاض الـمالـية فـي الـوقـت الـمناسـب ويـنطبق فـقط عـلى الجـزء 

غير المنفذ من التعليمات المعنية التي سبق تقديمها. 

3.4 يـمكن لشـركـة الـريـاض الـمالـية أن تـعتمد عـلى الـتعليمات بـأي مـن الـطرق الـمتبعة وفـقا لهـذه االتـفاقـية 

والـتي يـفهم مـنها أنـها صـدرت مـن الـعميل وتـقبلها الـريـاض الـمالـية بـحسن نـية عـلى أنـها صـادرة مـن الـعميل. 

وشـركـة الـريـاض الـمالـية ليسـت مـلزمـة بـالـتأكـد مـن مـصداقـية تـلك الـتعليمات ولـن تـقع عـليها أي مـسؤولـية تـجاه 

الـعميل فـيما يـتعلق بـأي خـسارة أو ضـرر يـلحق بـه نـتيجة لـتطبيق الـتعليمات. ويـقر الـعميل بـأن شـركـة الـريـاض 

المالية لن تكون مسؤولة تجاه العميل عن أية خسائر أو التزامات أخرى تنشأ عن: 

أ) االسـتخدام غـير المشـروع لـتوقـيع الـعميل أو تـوقـيع مـمثله الـمفوض أو تـزويـر ذلـك الـتوقـيع (شـامـال تـوقـيع 

الــفاكــس، عــلى أنــه فــي هــذه الــحالــة يشــترط أن تــكون شــركــة الــريــاض الــمالــية قــد اتخــذت الــتدابــير الــالزمــة أو 

المناسبة للتأكد من هوية العميل). 

ب) أي خطأ أو غموض في التعليمات التي استلمتها شركة الرياض المالية. 

ج) اإلجـراء المتخـذ مـن قـبل شـركـة الـريـاض الـمالـية عـلى أسـاس الـتعليمات المسـتلمة والـتي يـعتقد أنـها صـدرت 

مـن شـخص اعـتقدت الـريـاض الـمالـية أنـه الـعميل أو الـشخص الـمفوض (بشـرط أن تـكون شـركـة الـريـاض الـمالـية 

في هذه الحالة قد اتخذت التدابير الالزمة للتأكد من هوية العميل). 

4.1 Instructions are required to be sent by the Client to Riyad Capital in writing by any of the 

official delivery means as prescribed by the Company (such as, by mail, by courier or hand 

delivery or by fax or electronic media, or by telephone). Instructions shall be written, signed 

or electronically authenticated. Such Instructions shall be effective only upon receipt by 

Riyad Capital by the appropriate delivery means. 

4.2 Instructions may be cancelled or amended in the same manner as they were given. 

Cancellation and amendment of Instructions shall be subject to timely receipt by Riyad 

Capital and shall be limited to the unexecuted portion of any prior Instruction. 

4.3 Riyad Capital will be entitled to rely on Instructions given in accordance with this 

agreement, which purport to have been given by the Client and which Riyad Capital 

reasonably accepts in good faith to have been given by the Client. Riyad Capital will not be 

obliged to confirm the authenticity of such Instructions and shall not be liable to the Client 

in respect of any loss or damage incurred as a result of the implementing of the 

Instructions. The Client acknowledges that Riyad Capital shall not be liable to the Client for 

any losses or other liabilities arising from: 

a) Unauthorised use or forging of the Client's or an authorised representative's signature 

(including a facsimile signature (provided that in such event that Riyad Capital will have 

undertaken all necessary or reasonable or required measures to ensure the authenticity of 

the Client). 

b) Any error or ambiguity in any Instruction received by Riyad Capital; or 

c) Action by Riyad Capital on the basis of oral or fax Instructions believed to be given by any 

person whom Riyad Capital believed to be the Client or a Representative (provided that in 

such event that Riyad Capital will have undertaken all necessary or reasonable or required 

measures to ensure the authenticity of the Client).
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4.4 يـوافـق الـعميل بـموجـب االتـفاقـية عـلى أنـه يـمكن لشـركـة الـريـاض الـمالـية أن تـعمل بـناء عـلى الـتعليمات 

الـهاتـفية الـتي تـرد إلـيها مـن الـعميل أو أي مـن األشـخاص الـمفوضـين الـذيـن يـعينهم كـتابـة ويـبلغ الـريـاض الـمالـية 

بـأسـمائـهم. وقـبل قـبول الـتعليمات الـهاتـفية مـن الـشخص الـمفوض عـن الـعميل، تـقوم الـريـاض الـمالـية بـالـتحقق 

مـن صـحة هـويـة الـشخص الـمفوض. ومـع ذلـك عـند أو فـي حـال اسـتقبال الـتعليمات الـهاتـفية مـن هـذا الـشخص 

الـمفوض لـن تـكون الـريـاض الـمالـية الـمسؤولـة عـن الـتحقق مـن مـالءمـة عـالقـة الـوكـالـة أو الـتفويـض. وعـليه، 

فـإن شـركـة الـريـاض الـمالـية سـتعامـل أيـة تـعليمات تـرد مـن الـعميل أو بـاسـمه بهـذا الـشكل عـلى أنـها صـحيحة 

ومــلزمــة لــلعميل. وال تتحــمل شــركــة الــريــاض الــمالــية أدنــى مــسؤولــية عــن نــتائــج أي إجــراء تــقوم بــه بــالــشكل 

الـمناسـب فـي تـنفيذ تـلك الـتعليمات، شـامـال ذلـك، دون تحـديـد, شـراء، بـيع، اسـتالم أو تسـليم األوراق الـمالـية، 

أو دفع أو قبض األموال. 

5.4 فــي حــال طــلب الــعميل تــغيير تــوقــيعه فــإن الــتوقــيع الجــديــد يــعتبر نــافــذا مــن تــاريــخ اســتالم طــلب تــغيير 

التوقيع من خالل أحد مراكز الشركة وقبول الطلب من قبلها.

4.4 The Client hereby agrees that Riyad Capital may act upon any telephone instructions received 

by it from the Client or any of the Client's Representatives who the Client so designates, in 

writing, to Riyad Capital. Before accepting telephone instructions from an agent of the Client, 

Riyad Capital will validate the agent's identity. However, in receiving telephone instructions from 

such Representative, Riyad Capital shall not be responsible for ensuring the validity or suitability 

of the agency relation. Thus, Riyad Capital shall treat any instructions received from the Client or 

on his behalf in this fashion as valid and binding upon the Client. Riyad Capital shall not be held 

liable for the consequences of any action which it may appropriately take in executing such 

Instructions including, without limitations, the purchases, sales, receipt, or delivery of securities, 

or the payment or receipt of funds. 

4.5 If the Client requests to change its signature, the new signature shall be considered valid as 

of the date of receipt and acceptance of such request through any of the Company's centres.

البند الخامس – بيانات العميل:
1.5 يـقر الـعميل بـموجـب تـوقـيعه بـأنـه غـير مـمنوع شـرعـًا أو نـظامـًا مـن الـتعامـل مـعه، وأن جـميع الـبيانـات الـتي 
قــدمــها أو يــقدمــها للشــركــة هــي بــيانــات صــحيحة ومــوثــوقــة، وأنــه يتحــمل صــحة ودقــة وتــبعات الــمعلومــات 

المقدمة أمام الشركة والجهات التنظيمية. 

2.5 يتعهـد الـعميل بـالـتزامـه بتحـديـث بـيانـاتـه ومـعلومـاتـه أو تـأكـيد عـدم وجـود تـغيير فـيها عـند حـدوثـه أو عـندمـا 
تـطلب مـنه شـركـة الـريـاض الـمالـية ذلـك بـنهايـة كـل فـترة دوريـة تحـدد الشـركـة مـدتـها، عـلى أن ال تـزيـد مـدة تـلك 
الـفترة عـلى ثـالث سـنوات، وكـذلـك االلـتزام بـتقديـم مسـتندات هـويـة مجـددة عـند نـهايـة سـريـان مـفعولـها، ويـقر 

العميل بعلمه أن شركة الرياض المالية ستجمد الحساب االستثماري إذا أخّل بذلك االلتزام.  

3.5 عـندمـا ال تـتضمن المسـتندات الـتي ُفـتح بـموجـبها الـحساب االسـتثماري لـلشخص االعـتباري تـاريـخًا محـدداً 
النـتهاء سـريـان مـفعول تـلك المسـتندات، سـتقوم شـركـة الـريـاض الـمالـية بتجـميد ذلـك الـحساب بـعد انـقضاء 
ثـالث سـنوات مـن تـاريـخ فـتحه أو مـن تـاريـخ آخـر تحـديـث لـه، إلـى أن يـقوم الـعميل بتحـديـث الـبيانـات والمسـتندات 

المقدمة.  

4.5 يتعهـد الـعميل بـالـتزامـه بـنظام الـسوق الـمالـية ولـوائـحه الـتنفيذيـة، واألنـظمة والـلوائـح األخـرى الـمعمول 
بها في المملكة .  

5.5 يتعهـد الـعميل بـإبـالغ شـركـة الـريـاض الـمالـية فـورا عـند حـدوث أي تـغيير فـي أي مـن المسـتندات الـتي تـم 
تقديمها للرياض المالية عند فتح الحساب االستثماري.  

6.5 يـحق للشـركـة أن تـقوم بـالـتحّقق مـن الـبيانـات الـتي صـرح بـها الـعميل مـن خـالل االتـفاقـية بـالـطرق الـتي تـراهـا 
مـناسـبة، كـما يـفّوض الـعميل الشـركـة بـاالسـتعالم عـن تـعامـالتـه األخـرى لـدى الـبنوك المحـلية واألشـخاص 
الــمرخــص لــهم مــن قــبل الهــيئة، إمــا مــباشــرة مــن خــالل تــلك الــبنوك واألشــخاص الــمرخــص لــهم أو مــن خــالل 

الجهات المختصة.

5.1 By signing this Agreement, the Client affirms that he is legally allowed to enter into an 
agreement with other parties, that all the information he presented or will present to the 
Company is true and accurate, and that he bears responsibility for the truthfulness, 
accurateness and repercussions of the information presented to the Company and 
regulatory agencies. 

5.2 The Client agrees to provide the Company with updated personal information on 3 years 
basis, or when asked to do so by the Company, or when regulations dictate, as well as 
provide updated copies of identity documents prior to their expiry. The Client also agrees 
that the Company has the right to freeze dealing on the Investment Account, when any 
identification documents expire, until the Client submits valid identification documents. 

5.3 When the documents that were provided for opening the investment account for a legal 
person do not contain a specific expiration of the validity date, Riyad Capital will freeze such 
investment account after 3 years from the date of opening the investment account or the 
date of the last update of the client information, until the Client update the information and 
documentation. 

5.4 The Client acknowledges complying with the Law of Capital Market and its 
implementing regulations and all other laws and regulations applicable in the Kingdom. 

5.5 The client undertake to immediately notify Riyad Capital of any changes of any 
documents submitted to Riyad Capital at the time opening the investment account. 

5.6 The Company has the right to verify the information provided by the Client in the 
Agreement through any means it deems appropriate. The Client further authorises the 
Company to inquire about his other dealings with local banks and persons authorised by 
the Authority, either directly through those banks and Authorised Persons or through the 
competent authorities.

Article Five - Client Information:

البند السادس – تصنيف العميل: 
1.6 تــقوم الشــركــة بــتصنيف الــعميل، بــناء عــلى الــبيانــات الــتي وضــعها الــعميل فــي نــموذج مــعرفــة الــعميل 

وحسب المتطلبات النظامية، على إحدى الفئات التالية: 

- عميل تجزئة 
- عميل مؤهل 

- عميل مؤسسي  
 

2.6 يحق للعميل طلب تعديل تصنيفه مع تقديم الوثائق النظامية اإللزامية 

3.6 يــحق للشــركــة مــراجــعة وتــغيير تــصنيف الــعميل بــناء عــلي تــقديــرهــا الــمطلق مــع األخــذ بــاالعــتبار تحــديــث 
بــيانــات والــمعلومــات الــمقدمــة مــنه للشــركــة وعــملياتــه االســتثماريــة وقــيمة مــحافــظه حســب الــمتطلبات 

النظامية

6.1 The Company shall classify the Client based on the information that he discloses in the 
Know Your Client form according to statutory requirements into one of the following 
categories: 

—  Rental Client 
—  Qualified Client 
—  Institutional Client 
 
6.2 The client can request to modify his classification provided he provides the required 

documentation as per the regularity requirements 

6.3 The Company may at any time review and change the Client’s classification based upon 
an update of data 
and information submitted by the Client to the Company, his investment transactions or his 
investment 
portfolio values as per the regulatory requirement 

Article Six - Client Classification:

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes



1.8 تـشمل الخـدمـات الـتي تـقدمـها الشـركـة بـموجـب االتـفاقـية، حسـب تـصنيف الـعميل واألحـكام والشـروط 

الواردة في هذه االتفاقية ما يلي: 

1.1.8 الخدمات اإلدارية: فتح الحساب االستثماري وتقديم الخدمات اإلدارية الخاصة بالحساب االستثماري. 

2.1.8 التنفيذ: تنفيذ تعليمات العميل فيما يخص الحساب االستثماري. 

3.1.8 تـرتـيب الـحفظ: خـدمـات الـحفظ أو تـرتـيب طـرف ثـالـث لـتوفـير خـدمـات الـحفظ إلعـداد ومـراجـعة وحـفظ 

السجالت الخاصة بالحساب االستثماري.
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البند السابع – الحساب االستثماري : 
1.7 يـفتح الـحساب االسـتثماري لـدى الشـركـة لـألشـخاص الـطبيعيين والـشخصيات االعـتباريـة كـامـلي األهـلية 

وذلك بناء على المتطلبات والمستندات النظامية المقبولة من قبل الشركة . 

2.7 يـتم تـخصيص رقـم لـكل حـساب اسـتثماري، ويـجب اسـتخدام هـذا الـرقـم فـي جـميع مـراسـالت الـعميل مـع 

الشركة. 

3.7 يــخضع الــحساب االســتثماري للحــد األدنــى مــن الــرصــيد الــمودع فــيه والــواجــب تــوافــره لــتنفيذ الــعمليات 

وسـداد الـرسـوم وغـيرهـا مـن المسـتحقات الـمالـية. ويـدرك الـعميل أن الشـركـة سـتقوم بتحـديـد الحـد األدنـى مـن 

الرصيد المودع فيه من وقت آلخر

7.1 An Investment Account can be opened with the Company by natural persons or legal 
entities with full eligibility under the law based on Company approved statutory 
requirements and documents. 

7.2 A number will be assigned to each Investment Account, which must be used in all of the 
Client's correspondences with the Company. 

7.3 The Investment Account must maintain the minimum deposited balance needed to 
execute transactions and pay fees, and other financial obligations. The Client acknowledges 
that the Company may prescribe the minimum deposited balance from time to time.

Article Seven – The Investment Account : 

البند التاسع – الخدمات والمنتجات االستثمارية: 

1.9 تــقدم الشــركــة خــدمــات ومــنتجات اســتثماريــة لــعمالئــها تــحت اتــفاقــيات خــاصــة بــكل خــدمــة و/أو مــنتج 

ويـحصل الـعميل عـلى الخـدمـة و/أو الـمنتج الـذي يـرغـب فـيه بـعد الـتوقـيع عـلى االتـفاقـية الـخاصـة بـه واسـتيفاء 

جـميع المسـتندات والـمتطلبات الـنظامـية بـالـشكل الـمقبول لـدى الشـركـة وتـشكل تـلك االتـفاقـيات جـزءا مـن 

هذه االتفاقية وتكملها. 

2.9 يـــقر الـــعميل بـــأنـــه يـــحق للشـــركـــة مـــنع الـــعميل مـــن االســـتفادة مـــن الخـــدمـــات والـــمنتجات والـــقنوات 

اإللكترونية المقدمة له إذا قام العميل بمخالفة األنظمة واللوائح.

9.1 The Company will provide its clients with services and investment products pursuant to 

agreements specific to each service and/or product, and the Client will receive the desired 

service and/or product after signing the relevant agreement and adequately filling all the 

statutory documents and requirements. 

These agreements will become part and parcel of this Agreement. 

9.2 Client acknowledges that the Company is entitled to prevent the Client from benefiting 

from the services, products and electronic channels provided to him if the Client violates 

the Laws and Regulations.

Article Nine: - Services and Investment Products:

البند الثامن – خدمات الحساب االستثماري: 
8.1 Based upon the Client classification, the services provided by the Company pursuant to 
this Agreement are the following.  

8.1.1 Management Services: Opening an investment Account and providing management 
services relating to the Investment Account. 

8.1.2 Execution: Executing the Client's instructions pertaining to the Investment Account. 

8.1.3 Arranging Custody: Custodial services or arranging for third parties to provide safe 
custody for the preparation, auditing and keeping off records pertaining to the Investment 
Account.

Article Eight - Investment Account Services:

البند العاشر – المدفوعات لقاء الخدمات: 

10 سـوف تـقوم الشـركـة بـفرض رسـوم عـلى الخـدمـات والـمنتجات االسـتثماريـة الـتي تـقدمـها بـموجـب هـذه 

االتفاقية و االتفاقيات األخرى بين الشركة والعميل. 

2.10 يـكون الـعميل مـسؤوال عـن جـميع الـمصروفـات والـرسـوم و/أو الـتكالـيف و/أو االلـتزامـات األخـرى الـتي 

تتحــملها الشــركــة فــيما يــتعلق بــإدارة وتــشغيل الــحساب االســتثماري، وقــد تــشمل الــرســوم األخــرى بــدون 

تحديد: 

1.2.10 الرسوم الواجبة و/أو القابلة للدفع فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المقدمة للعميل. 

2.2.10 جـميع الـتكالـيف والـمصروفـات األخـرى الـتي تـتكبدهـا الشـركـة فـيما يـتعلق بـالـحساب االسـتثماري، بـما 

فـي ذلـك دون تحـديـد، جـميع الـنفقات والـعموالت والـرسـوم وغـيرهـا مـن األعـباء الـتي تـتكبدهـا الشـركـة عـن 

الحساب االستثماري الخاص بالعميل. 

3.2.10 أي حـكم، تـسويـة أو تـكالـيف و/أو عـموالت و/أو مـصروفـات أخـرى، بـما فـي ذلـك األتـعاب الـقانـونـية 

الـتي يـتم تحـملها لـرفـع أي دعـوى فـعلية أو أي إجـراءات قـانـونـية تـتعلق بـالـحساب االسـتثماري أو الخـدمـات 

المقدمة من قبل الشركة فيما يتعلق به. 

3.10 يــكون للشــركــة الــحق فــي تــغيير هــذه الــرســوم مــن وقــت إلــى آخــر بــمطلق تــقديــرهــا بــموجــب اإلشــعار 

الـمناسـب لـلعميل، وفـي حـال عـدم اعـتراض الـعميل عـلى الـتغيير فـي الـرسـوم خـالل ثـالثـين (30) يـوم عـمل، فـإن 

الـرسـوم الجـديـدة سـوف تـعتبر مـقبولـة مـن قـبل الـعميل. أمـا فـي حـال اعـتراض الـعميل كـتابـية عـلى الـتغيير فـي 

الـرسـوم خـالل ثـالثـين (30) يـوم عـمل، يـحق ألي مـن الـطرفـين إنـهاء هـذه االتـفاقـية بـموجـب إشـعار قـبل ثـالثـين 

(30) يـوم عـمل مـن تـاريـخ اإلنـهاء يـوجـه لـلطرف اآلخـر وسـوف يسـتمر تـطبيق الـرسـوم الجـديـدة عـلى الخـدمـات 

المقدمة من قبل الشركة أثناء فترة اإلشعار باإلنهاء.

10:1 The Company shall charge fees on any investment services/products provided to the 

Client pursuant to this Agreement and any other Agreements entered into between the 

Company and the Client. 

10.2 The Client shall bear all expenses, taxes, fees or other costs or liabilities incurred by 

the Company in connection with the management of the Investment Account. Such charges 

may include, without limitation, the following:  

10.2.1 Fees due and/or payable in respect to services and products provided to the Client. 

10.2.2 All other costs and expenses sustained by the Company in connection with the 

Investment Account, including, without limitation all expenses, commissions, fees and other 

expenditures incurred by the Company towards the Investment Account. 

10.2.3 Any judgment, settlement, expense, commission and/or other expenses, including 

legal fees, incurred to raise any actual lawsuit or any legal proceedings relating to the 

Investment Account or the services provided by the Company in relation to it. 

10.3 The Company shall have the right to change such fees from time to time at its own 

discretion after giving the Client appropriate notice. If the Client does not object to the fee 

change within thirty (30) business days, the new fees will be deemed acceptable by the 

Client. I the Client objects in writing to the fee change within thirty (30) business days, then 

either party may terminate this Agreement by giving the other party thirty (30) business 

days' notice prior to the date of termination. The new fees  

will continue to be levied a services provided by the Company during this termination notice 

period.

Article Ten - Payment for Services:

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes
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4.10 يـحق للشـركـة، دون إشـعار سـابـق لـلعميل، أن تـخصم مـن حـسابـه االسـتثماري جـميع الـنفقات والـعموالت 

والـرسـوم وغـيرهـا مـن األعـباء الـناتـجة عـن تـنفيذ تـعليمات الـعميل و/أو الـتي تـتكبدهـا الشـركـة عـن الـحساب 

االسـتثماري الـخاص بـالـعميل و/أو الـمنتجات والخـدمـات االسـتثماريـة الـتي تـقدمـها الشـركـة لـلعميل. كـما يـحق 

للشــركــة بــدون إشــعار ســابــق أن تــضم أو تــوحــد جــميع الــحسابــات االســتثماريــة لتســدد أي مــديــونــية تســتحق 

للشــركــة عــلى الــعميل ســواء كــانــت هــذه الــحسابــات فــرديــة أو مشــتركــة فــي حــدود مــا يــخصه مــنها، وتخــطر 

الشركة العميل بما تم للعلم.

10.4 The Company may, without prior notice to the Client, deduct from the Investment 
Account all expenses, commissions, fees or other charges resulting from the 
implementation of the Client instructions and/ or incurred by the Company relating to the 
Investment Account and/or the products and investment services that the Company 
provides the Client. The Company may also, without prior notice, merge or consolidate all 
Investment Account{s) in order to pay debts owed by the Client to the Company regardless 
of whether these accounts are individual or joint, based upon the Client's stake in them. The 
Company will inform the Client of any such measures, when taken.

البند الحادي عشر – التصرف بصفة األصيل :
 The Client acknowledges and agrees that the Company may act as a principle party in 1.1111.1 يقر العميل ويوافق على أنه يمكن للشركة أن تتصرف بصفة أصيل في صفقة مع العميل.

any inane Client.

Article Eleven - Act as a Principle Party:

:Article Twelve - Risk Warningالبند الثاني عشر – التحذير من المخاطر: 
1.12 يـقر الـعميل ويـوافـق عـلى أنـه فـهم بـوضـوح أن االسـتثمار فـي األوراق الـمالـية يـتضمن مـخاطـر الـخسارة 

الجـزئـية و/أو الـكلية لـالسـتثمار ويـتضمن الـربـح كـذلـك، وأنـه فـي ظـروف مـعينة لـلسوق يـكون مـن الـصعب أو 

المسـتحيل تـصفية االسـتثمارات، وأنـه عـند تـنفيذ تـعليمات الـعميل بـخصوص شـراء وبـيع األوراق الـمالـية فـإن 

الشـركـة ال تـقوم بـتقديـم الـمشورة أو بـالـمصادقـة عـلى قـرار االسـتثمار أو التسـييل لـلعميل، وأن الـعميل يتحـمل 

وحده ما يترتب على قراره من خسارة مثلما يتحصل على األرباح. 

2.12 يـقر الـعميل بـأنـه قـد فـهم وأدرك الـمخاطـر الـمتأصـلة فـي االسـتثمار و/ أو الـتداول فـي األوراق الـمالـية 

بــما فــي ذلــك احــتمال خــسارة رأس الــمال، وأن الــعميل يــدرك ويــتفهم ويــقبل تحــمل هــذه الــمخاطــر دون أي 

مسؤولية على الشركة. 

3.12 يـقر الـعميل ويـدرك أن أوراقـا مـالـية مـعينة قـد تـخضع لشـروط مـقيدة، بـدون تحـديـد، مـن حـيث الـمضمون، 

الشراء، البيع، االسترداد، السيولة، التحويل والتقييم وأنه ملزم بذلك فيما يستثمر فيه. 

4.12 يـدرك الـعميل أن اسـتثمارات مـعينة مـما يـمكن أن يـكون مـوضـوع هـذه االتـفاقـية كـليا أو جـزئـيا ليسـت 

مـضمونـة أو مـؤمـنة وأن أي اسـتثمارات مـن هـذا الـقبيل مـعرضـة لـلخسائـر الـتي يتحـملها وحـده مـثلما يسـتأثـر 

باألرباح وحده. 

5.12 أن األسـواق خـارج الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة قـد تـخضع لـلوائـح وأنـظمة تـختلف عـن تـلك الـمعمول بـها 

فــي األســواق الــسعوديــة أو تــوفــر حــمايــة أقــل للمســتثمريــن (بــما فــي ذلــك حــمايــة أمــوال الــعمالء وأصــول 

الــعمالء)، وأنــه قــد ال يســتطيع الــعميل أو الشــركــة إنــفاذ األنــظمة أو الــلوائــح فــي تــلك األســواق. ويــوافــق 

الـعميل بـموجـبه عـلى قـبول جـميع مـخاطـر االسـتثمار فـي األسـواق الـخارجـية والـخسائـر الـتي يـحتمل تـكبدهـا فـي 

الحساب أو للحساب. 

6.12 كـــما يـــقر الـــعميل بـــعلمه ودرايـــته الـــتامـــة بـــأحـــوال أســـواق األوراق الـــمالـــية وتـــغيرات األســـعار فـــيها 

واحـتماالت الـخسارة فـيها وأن الشـركـة غـير مـسؤولـة عـن الـخسارة الـتي تـلحق بـالـعميل مـا لـم تـكن تـلك الـخسارة 

نـاتـجة عـن تـعدي أو تـفريـط مـن قـبل الشـركـة والـتي تـكون الـخسارة فـيها نـاشـئة عـن أي سـبب مـن األسـباب 

التالية التي ال تسأل عنها الشركة ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

أ) الــتأخــير فــي شــراء أو بــيع األوراق الــمالــية أو فــي اســتالم الــعائــدات أو األربــاح أو غــير ذلــك مــن الــحقوق 

المتصلة بذلك. 

ب) إيقاف أو تعليق التعامل ألي سبب من األسباب. 

ج) تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على أسعار األوراق المالية. 

د) الخلل الفني في االتصاالت أو األنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئيا أو كلية 

ه) عدم التوثيق أو التفويض أو الشرعية أو الصالحية فيما يتعلق بتعليمات العميل. 

و) أي عـمل أو امـتناع مـن قـبل أي بـنك مـراسـل أو عـميل أو وسـيط أو بـائـع أو مشـتري أو مـكتب تخـليص أو 

جهة إشراف أو وكيل تسجيل أو أي طرف نظير في صفقة. 

ز) الغش أو التزوير أو الخطأ فيما يختص بأي معاملة خاصة باألوراق المالية. 

12.1 The Client acknowledges and agrees that he clearly understands that investing in 

securities carries the risk of partial and/or total loss of the investment as well as profits and 

that in some market conditions, it would be difficult or impossible to liquidate investments. 

When executing the Client's instructions to buy or sell securities, the Company is net 

providing he Client any advice or approval on his decision to invest or liquidate, and that the 

Client alone bears responsibility for his decisions, whether they result in losses or gains. 

12.2 The Client acknowledges his understanding of the risks associated with investing and/or 

trading in securities, including the possibility of a loss of capital. The Client further 

acknowledges and accepts bearing these risks without any liability on the Company. 

12.3 The Client acknowledges and understands that some securities may be subject to 

certain restrictive conditions in terms of purchase, sale, redemption, liquidity, convertibility 

and assessment; and that he is bound by the conditions of his investment. 

12.4 The Client is aware that certain investments which could be the subject of this 

Agreement in whole or in part are not guaranteed or insured and that any such investments 

are exposed to losses being incurred solely by him, es he would solely benefit from their 

profit. 

12.5 Markets outside the Kingdom of Saudi Arabia may be subject to rules and regulations 

that differ from those in farce in the Saudi market, or provide less protection to investors 

(including the protection ‘of Client funds and assets). As such, the Client or Company may not 

be able to have those markets’ pertinent regulations enforced. The Client hereby agrees to 

accept all the risks of investing in Foreign markets and the potential losses incurred to the 

Account. 

12.6 The Client acknowledges his full knowledge of the conditions of the securities markets 

and the price changes therein, and that the Company is not responsible for any loss incurred 

by the Client unless such loss resulted from infringement or negligence by the Company. The 

Company cannot be held liable for any losses arising from any of the following reasons, 

among others: 

a) Delay in buying or selling securities, receiving returns, profits or other rights associated 

with them; 

b)  stoppage or suspension of trading for any reason; 

c)  market changes or illiquidity which may affect the price of securities; 

d) technical problems in telecommunications, systems or equipment, whether wholly or 

partially, 

e) lack of documentation, representation, legitimacy, or authority pertaining to the Client's 

instructions; 

f) any action or omission by any corresponding bank, agent, broker, buyer, seller, clearing 

house, supervisory body, registrar, or any other party to the transaction;  

g) fraud, counterfeit or error pertaining to any securities transactions; 
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ح) أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة الستالم وتنفيذ تعليمات العميل. 

ط) أيـام الـعطالت والـتوقـف عـن الـعمل ألي سـبب كـان فـي أسـواق األوراق الـمالـية المحـلية أو الـخارجـية أو 

بالنسبة للقائمين على تنفيذ عمليات بيع وشراء األوراق المالية. 

ي) أي حالة أخرى خارجة عن إرادة الشركة وسيطرتها. 

7.12 يــدرك الــعميل أن الــمخاطــر الــناتــجة عــن تــغير أســعار صــرف الــعمالت األجــنبية ســوف تــؤثــر عــلى قــيمة 

األمـوال واألصـول الـمودعـة فـي حـسابـه االسـتثماري، ويـقر الـعميل بـأن الـريـاض الـمالـية ال تتحـمل مـسؤولـية 

الـتأثـير الـناتـج عـن تـغير أسـعار صـرف الـعمالت عـلى أمـوال الـعميل الـمودعـة فـي الـحساب االسـتثماري سـواء 

بــاالرتــفاع أو االنــخفاض. كــما يــقر الــعميل بــعلمه ومــوافــقته بــأن ســعر الــصرف الــمطبق لــدى الشــركــة لــتبادل 

العمالت األجنبية هو سعر الصرف المعتمد من قبل الشركة.

h) any technical or mechanical malfunction that affects the means and equipment used to 

receive and execute the Client's instructions; 

i) holidays or work stoppages affecting local or foreign markets and the people in charge of 

executing the purchase or sale of securities; and 

j) any other situation that is beyond the control of the Company. 

12.7 The Client understands that risks arising from foreign exchange fluctuations will affect 

the value of funds and assets deposited in his Investment Account. The Client also agrees 

that Riyad Capital will not be liable for the consequences resulting from such fluctuations 

and which affect the Client funds, whether the exchange rates go up or down. The Client 

also understands and agrees that the exchange rate used by the Company for foreign 

exchange is the approved rate used by the Company.

:Article Thirteen - Borrowing Authorityالبند الثالث عشر – صالحية االقتراض:
1.13 ال تتحــمل الشــركــة مــسؤولــية االقــتراض أو جــمع األمــوال نــيابــة عــن الــعمل أو الــدخــول فــي صــفقات 

تـتضمن قـيام الـعميل بـاالقـتراض أو بجـمع األمـوال، حـيث أن الـقيام بهـذه األعـمال هـو مـن مـسؤولـية الـعميل 

نـفسه. إال فـي حـالـة تـم االتـفاق بـين الـعميل والشـركـة عـلى ذلـك مـن خـالل اتـفاقـية مـنفصلة تـوضـح جـميع 

التفاصيل وااللتزامات المتعلقة بذلك.

13.1 The Company does not assume responsibility for borrowing or raising funds on behalf 

of the Client or to enter into deals that require the Client to borrow or raise money. Entering 

into such transactions is the Client's sole responsibility, except where the Client and the 

Company agree to that pursuant to a separate agreement that sets out all details and 

related obligations.

:Article Fourteen - Customer Fundsالبند الرابع عشر – أموال العميل : 
1.14 سـوف تـتعامـل الشـركـة مـع أمـوال الـعميل الـمودعـة لـديـها طـبقا لـقواعـد حـفظ أمـوال الـعمالء الـواردة 

فــي الئــحة األشــخاص الــمرخــص لــهم وســوف يــتم فــصل أمــوال الــعميل عــن أصــول الشــركــة بــاســتثناء مــا هــو 

منصوص عليه في هذه االتفاقية. 

2.14 يـعلم الـعميل بـأنـه سـوف يـتم االحـتفاظ بـأمـوال الـعميل فـي حـساب الـعميل لـدى بـنك الـريـاض أو أحـد 

الـبنوك المحـلية ويـمكن حـفظ أمـوال الـعميل لـدى أحـد الـبنوك فـي الـخارج إذا كـان ذلـك ضـروريـة لـتسويـة صـفقة 

أوراق مالية خارج المملكة العربية السعودية. 

3.14 يـقر ويـوافـق الـعميل بـأن أمـوالـه الـتي تـحتفظ بـها الشـركـة نـيابـة عـنه لـدى أي بـنك محـلي أو خـارجـي تـخضع 

ألنـظمة الـمعامـالت الـبنكية، كـما يـقر الـعميل بـإمـكانـية قـيام الشـركـة بـاالسـتفادة مـن أمـوال الـعميل الـمودعـة 

لديها - كسائر العمالء - دون أدنى مسؤولية على العميل. 

4.14 ال تــشكل األمــوال أمــوال عــمالء إذا كــانــت مســتحقة وواجــبة الــدفــع فــي الــحال إلــى الشــركــة لــحسابــها 

الـخاص، وسـوف تـتوقـف الشـركـة عـن الـتعامـل مـع الـمبالـغ الـتي تـحتفظ بـها بـاسـم الـعميل عـلى أسـاس أنـها 

أمـوال عـمالء، إذا كـانـت هـذه األمـوال تـعادل أيـة مـبالـغ مسـتحقة عـلى الـعميل وواجـبة الـدفـع إلـى الشـركـة 

ويــوافــق الــعميل عــلى أن الشــركــة يــمكن أن تســتخدم األمــوال لســداد الــتزامــات الــعميل تــجاهــها دون إشــعار 

سابق أو اعتراض منه ألي سبب كان. 

5.14 لـن تـتم مـعامـلة األمـوال عـلى أنـها أمـوال عـميل، وال تـكون الشـركـة مـسؤولـة عـنها إذا تـم دفـعها إلـى 

الـعميل،  أو دفـعها إلـى طـرف ثـالـث بـناء عـلى تـعليمات الـعمل، أو إذا تـم إيـداعـها فـي حـساب مـصرفـي بـاسـم 

العميل. 

6.14 يــقر الــعميل بــأن الــغرض مــن إيــداع أمــوالــه فــي الــحساب االســتثماري الــخاص بــه هــو تــنفيذ تــعليماتــه 

وعــملياتــه االســتثماريــة وســداد المســتحقات عــليه الشــركــة لــقاء الخــدمــات الــمقدمــة لــه، ويــقر الــعميل بــأن 

األموال المودعة في حسابه هي ليست مثل الوديعة البنكية وال يحصل لقاء ذلك على منافع مالية.

14.1 The Company shall handle the funds deposited by the Client with the Company in 

accordance with the provisions of the Client Money Rules set out in the Authorised Persons 

Regulations. The Client's funds shall be separated from the Company's assets unless 

otherwise provided in this Agreement. 

14.2 The Client agrees that funds can be deposited at Riyad Bank or another local bank. The 

Client's funds can also be deposited in a foreign bank if that were necessary for the 

settlement of a securities transaction outside the Kingdom of Saudi Arabia. 

14.3 The Client acknowledges and agrees that the funds held by the Company on his behalf 

at any foreign or local bank are subject to banking regulations, and that the Company may 

benefit from the Client's funds deposited thereat -like all other clients- without any 

obligation on the Client. 

14.4 Funds shall not be considered Client funds if they are immediately due and payable to 

the Company's account. The Company shall cease to consider as Client funds any such 

amounts that it holds on the Client's behalf which are equivalent to any amounts due and 

payable by the Client to the Company. The Client hereby authorises the Company to use 

those funds to cover all his dues payable to the Company without prior notice and without 

any objection on his part for any reason whatsoever. 

14.5 Funds will not be treated as Client money, and the Company will not be responsible if 

such Funds have been paid to the Client, or paid to a third party based on the Client's 

Instructions, or if it is paid into a bank account in the name of the Client. 

14.6 The Client acknowledges that the purpose of depositing funds into his Investment 

Account is to execute his Instructions and investment operations, and to pay his obligations 

to the Company for services rendered to him. The Client agrees that the funds deposited in 

his account do not equate to a bank deposit and that he does not get financial benefits 

against such deposit.

:Article Thirteen - Borrowing Authorityالبند الخامس عشر – أموال وأصول العميل المملوكة في الخارج :
1.15 عـند قـيام الشـركـة بـاالحـتفاظ بـأمـوال و/أو أصـول الـعميل خـارج الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة، يـدرك ويـقر 

الـعميل بـإمـكانـية وجـود مـتطلبات تـسويـة أو مـتطلبات قـانـونـية ونـظامـية مـختلفة عـما هـو مـعمول بـه فـي 

المملكة العربية السعودية. 

15.1 When the Company holds the Client's funds and/ or assets outside the Kingdom of Saudi 

Arabia, the Client acknowledges and accepts the possibility that settlement, legal or regulatory 

requirements can be different than those in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

الــــــبند الــــــسادس عشــــــر – تــــــعليمات األجــــــانــــــب 
المقيمين في المملكة العربية السعودية :

Article Sixteen - Instructions For Opening Investment 
Accounts For Foreigners Residing In The Kingdom:

1.16 يـقر الـعميل بـعلمه بـأن حـقه فـي االسـتثمار فـي األوراق الـمالـية فـي الـمملكة مـرتـبط بـتقديـمه لشـركـة 

الـريـاض الـمالـية رخـصة إقـامـة أو هـويـة مـقيم سـاريـة الـمفعول، وأن الشـركـة سـتجمد الـحساب االسـتثماري إذا 

لـم يـتم تحـديـث بـيانـات الـحساب االسـتثماري أو لـم يـتم تـقديـم نـسخة مـن رخـصة اإلقـامـة أو هـويـة الـمقيم بـعد 

تجديدها.

16.1 The Client acknowledges his knowledge that his right to invest in securities in the 

Kingdom is associated with providing his valid residence permit (Iqama) to Riyad Capital, 

and that Riyad Capital will freeze the investment account if he does not update the 

information or does not provide Riyad Capital with the valid residence permit (Iqama) after 

its renewal.
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2.16 يتعهـد الـعميل بـااللـتزام بـتزويـد شـركـة الـريـاض الـمالـية بـنسخة مجـددة لـرخـصة اإلقـامـة أو هـويـة الـمقيم 

الخاصة به عند انتهاء تاريخ سريانها، أو عند طلب الشركة تحديث بيانات الحساب االستثماري. 

3.16 يـقر الـعميل بـحق شـركـة الـريـاض الـمالـية بـعد تـجاوز مـدة (12) شهـر مـن تجـميد الـحساب االسـتثماري بـبيع 

األوراق الـمالـية الـمحتفظ بـها فـي الـمحافـظ االسـتثماريـة الـمرتـبطة بـذلـك الـحساب وتـحويـل مـتحصالت بـيعها 

الحساب البنكي المربوط بالحساب االستثماري ومن ثم إقفال الحساب االستثماري للعميل.

16.2 The Client undertakes to provide Riyad Capital with the renewed residence permit 
(Iqama) upon its validity expiry, or when Riyad Capital request an update of the information 
and documentation. 
16.3 The Client acknowledges that if the investment account was frozen for more than (12) 
months, Riyad Capital has the right to liquidate the securities in the portfolios linked to the 
investment account, transfer the proceeds to the client's bank account linked to the 
investment account, and then close the investment account.

:Article Seventeen - The Right to Realise Client Assetsالبند السابع عشر – حق تصفية أصول العميل : 
1.17 مـع عـدم الـمساس بـأيـة حـقوق أخـرى تـنص عـليها هـذه االتـفاقـية أو أي اتـفاقـية أخـرى أو عـقد ذو عـالقـة 

يوافق العميل على ما يلي: 

أ) يــجوز للشــركــة فــي أي وقــت بحســب تــقديــرهــا ودون إعــطاء الــعميل إشــعار مســبقا أن تــخصم أي مــبلغ 

مستحق عليها للعميل أو تحتفظ به باسم العميل مقابل أي التزام مالي مستحق لها. 

ب) يـجوز للشـركـة تـحويـل أيـة مـبالـغ مـالـية إلـى أيـة عـمالت تـعتبرهـا مـناسـبة وأن تـدمـج أو تـوحـد أو تجـمع كـافـة 

أو أيـا مـن الـحسابـات أو الـحسابـات الـفرعـية الـتي يـحتفظ بـها الـعميل لـدى الشـركـة وذلـك مـن أجـل الـوفـاء بـأيـة 

التزامات مالية مستحقة على العميل للشركة أو تسوية تلك االلتزامات. 

ج) تـتمتع الشـركـة بـحق الحجـز والـضمان عـلى جـميع الـممتلكات الـتي تـحتفظ بـها الشـركـة نـيابـة عـن الـعميل 

الــحين إتــمام ســداد الــتزامــات الــعميل الــمالــية تــجاه الشــركــة، وأنــه فــي حــالــة عــدم قــيام الــعميل بســداد تــلك 

االلـتزامـات، يـحق للشـركـة بـيع جـميع تـلك الـممتلكات أو جـزء مـنها واسـتخدام حـصيلة الـبيع فـي دفـع تـكالـيف 

عملية البيع تلك وفي تسوية أية التزامات للعميل تجاه الشركة.

17.1 Without prejudice to any other rights under this Agreement or any other agreement in 

relation there to, the Client agrees that: 

a) The Company may at any time, at its own discretion and without having to serve notice to 

the Client, charge the Investment Account or any account held by the Company on behalf of 

the Client with any amount or debt owing to the Company from the Client. 

b) The Company may convert any sums of money into the currencies it deems appropriate 

and to combine, consolidate or congregate all or any accounts or sub-accounts the Client may 

have with the Company to satisfy or reduce any obligations the Client may owe to the 

Company. 

c) The Company may have a general lien and security interest over all property held by the 

Company on behalf of the Client until the satisfaction of the Client’s financial obligations 

towards the Company. In the event that the Client does not satisfy those obligations, the 

Company shall be entitled to sell all or any part of such property and apply the sale proceeds 

towards covering the cost of the sale and satisfying any obligations the Client may owe the 

Company

:Article Eighteen - Confidentiality and Disclosure of Informationالبند الثامن عشر – حق تصفية أصول العميل :
1.18 تـحافـظ الشـركـة عـلى سـريـة مـعلومـات عـمالئـها بـشكل عـام، ومـع أنـه يـتعين عـلى الشـركـة الـحفاظ عـلى 

سـريـة الـعالقـة مـع الـعميل، يـوافـق الـعميل عـلى أنـه يـجوز للشـركـة الـتقاسـم مـع واإلفـصاح ألي جـهة تـنظيمية 

و أي سـلطة حـكومـية و إلـى أيـة جـهة مـصدرة ألوراق مـالـية يـملكها الـعميل و لـبنك الـريـاض عـن مـعلومـات 

الـعميل الـتي قـدمـها للشـركـة أو الـتي تـحصل عـليها الشـركـة كـنتيجة لـلعالقـة مـع الـعميل بـطريـقة شـفويـة أو 

خطية، كما أن العميل يوافق صراحة على أن المعلومات الخاصة به يمكن الكشف عنها في الحاالت التالية: 

أ) إذا كـان اإلفـصاح عـنها مـطلوبـة بـموجـب نـظام الهـيئة أو لـوائـحه الـتنفيذيـة أو األنـظمة الـساريـة الـمفعول فـي 

المملكة العربية السعودية. 

ب) إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها. 

ج) إذا كان اإلفصاح عنها ضرورية بشكل معقول الداء خدمة معينة للعميل. 

د) إذا لم تعد المعلومات سرية. 

هـ) إذا تم اإلفصاح عنها البنك الرياض الداء خدمات للعميل

18.1 The Company's relationship with the Client is deemed confidential. However, the Client 

agrees that the Company reserves the right to share with and disclose to any regulatory 

body, any governmental authority or to any issuer of securities owned by the Client and to 

Riyad Bank, the information provided by the Client to the Company or obtained by the 

Company as a result of its relationship with the Client in an oral or written manner, and the 

Client explicitly agrees that his information can be divulged in the following cases: 

a) if disclosing the information is required by the Authority's laws or implementing 

regulations, or any applicable laws in the Kingdom of Saudi Arabia; 

b) if the Client agrees to disclose such information; 

c) if disclosure is reasonably necessary to perform a particular service to the Client; 

d) if the information is no longer confidential; and 

e) if such information was disclosed to Riyad Bank for the purpose of providing services to 

the Client. 

:Article Nineteen - Authorisations and Power of Attorneysالبند التاسع عشر – التفاوض والوكاالت الشرعية :
1.19 يــتم الــتعامــل عــلى الــحساب االســتثماري مــن قــبل األشــخاص الــمفوضــين مــن قــبل الــعميل عــن طــريــق 

تــعبئة الــنماذج الــمخصصة مــن قــبل الشــركــة لــطلب تــفويــض الــمهام و/أو نــموذج الــتفويــض بــالــتعامــل عــلى 

الحساب. 

2.19 يـعلم الـعميل بـأن تـفويـض و/أو تـوكـيل الـغير لـممارسـة األعـمال بـالـنيابـة عـن الـعميل، ومـن ذلـك عـلى 

ســـبيل الـــمثال إصـــدار الـــتعليمات للشـــركـــة، يـــخضع لـــلمتطلبات الـــنظامـــية الـــمطبقة فـــي الـــمملكة الـــعربـــية 

السعودية 

3.19 يـعلم الـعميل أنـه يـلزم أن يـكون الـوكـيل الشـرعـي عـنه وكـيال بـموجـب تـوكـيل شـرعـي صـادر عـن كـتابـة عـدل 

أو مـوثـق مـعتمد مـن وزارة الـعدل ، وأن تـكون الـصالحـيات الـممنوحـة لـه ذات الـعالقـة بـالـحساب االسـتثماري 

واألوراق الـمالـية و جـميع االسـتثمارات األخـرى واضـحة ال لـبس فـيها وأن تـكون قـابـلة لـلتطبيق ومـقبولـة مـن 

قبل الشركة وأن تستوفي الشروط التالية :

19.1 Dealing through the Investment Account can be performed by persons authorised by 

the Client by filling out the forms prescribed by the Company for delegation of duties and/or 

authorisation to deal through the account. 

19.2 The Client fully understands that any third party authorised and/ or assigned by him to 

enter into transactions on his behalf shall also be subject to all applicable Laws and 

Regulations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

19.3 The Client acknowledges that the authorised person on his behalf must be authorised 

pursuant too power of attorney issued by the Notary Public Department or a notary public 

approved by the Ministry of Justice and any delegated duties given thereto must be in 

relation to the Investment Account, securities or any other investments be clear, 

unambiguous, acceptable by the Company and clear for application by the Company. 

Furthermore, it must meet the following conditions:

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes
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1- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو األوالد ما عال وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو األخ واألخت 

2- أو أن يكون وكيل شرعية معينة من قبل ورثة لتصفية الحساب االستثماري الخاص بمورثهم ومن ثم إقفاله 

3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل، وال يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. 

4.19 يـقر الـعميل بـأنـه إذا مـا كـان صـك الـوكـالـة الـمنسوب إلـيه محـررة عـلى مـطبوعـات ومـتضمنا لـبيانـات وتـواقـيع 

تـولـد االعـتقاد لـدى الشـركـة بـصحة هـذا الـصك، فـإن الشـركـة ال تتحـمل أي مـسؤولـية عـن الـتصريـح الـوكـيل الـعمل 

بــموجــبه إذا مــا ثــبت أو تــبين الحــقا خــالف ذلــك، وتــكون جــميع الــتعليمات والــعمليات الــمنفذة بــناء عــلى طــلب 

الوكيل المزعوم نافذة بحق العميل وملزمة له. 

5.19 يـعلم الـعميل أنـه يـلزم عـليه إشـعار الشـركـة خـطية عـند قـيامـه بـفسخ الـوكـالـة الـصادرة مـنه لـلوكـيل وتسـليمها 

مـا يـثبت فـسخ الـوكـالـة، و يـقر الـعميل بـأن جـميع الـتعليمات والـعمليات الـمنفذة مـن قـبل الـشخص الـمفوض حـتى 

تاريخ استالم الشركة اإلشعار الخطي بفسخ صك الوكالة تعد نافذة بحق العميل وملزمة له.

1- The authorised individual to open and operate the investment account must be a relative 
of the client as a father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, husband, 
wife ,brother or sister. 
2- or an authorised individual appointed by heirs to liquidate the investment account of 
their inheritor and then close it. 

3- The power of attorney must be issued by the Client, and must not accept any power of 
attorney issued by any person on behalf of the Client. 
19.4 The Client acknowledges that the Company would not incur any liability for any actions 
made in accordance with an authorisation that is made in writing and which includes 
relevant data or signatures that would give the Company reason to believe its validity, and 
any instructions or transactions made by the alleged authorised person shall be deemed 
valid and binding on the Client. 

19.5 The Client acknowledges that upon its cancellation of any authorisation, the Client 
shall provide the Company in writing with a notification evidencing such cancellation. The 
Client also acknowledges that until the date of receipt of such written notice, any 
instructions or executed transactions made by the Representative shall be deemed valid 
and binding on the Client. 

1.20 يـفوض الـعمل الشـركـة تـفويـضا عـامـة ومـطلقة بـإجـراء عـمليات الـمقاصـة واسـتخدام أي رصـيد أو أرصـدة 

دائـنة قـائـمة حـالـيا أو تـنشأ مسـتقبال فـي حـساب الـعميل أو أي حـسابـات أخـرى لـلعميل لـدى الشـركـة، إضـافـة 

إلـى جـميع الـمبالـغ الـمالـية الـتي يـودعـها الـعميل لـدى الشـركـة مـن وقـت آلخـر. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يـفوض 

الـعميل الشـركـة تـفويـضا مـطلقا بـأن تـبيع وتـقبض الـثمن أو تـتصرف بـخالف ذلـك أو أن تـحول أي مـن أو جـميع 

األمـوال واألوراق الـمالـية الـخاصـة بـالـعميل والـتي تـكون مـحفوظـة لـدى الشـركـة مـن وقـت آلخـر واسـتخدام 

صـافـي إيـراداتـها الـناتـجة عـن ذلـك فـي أي اتـجاه وكـل مـا تـراه مـناسـبة لتسـديـد مـديـونـيات والـتزامـات الـعميل 

تـجاه الشـركـة أو تـجاه اآلخـريـن والـتي تـكون نـاشـئة فـيما يـتعلق بـأي مـن األوراق الـمالـية الـخاصـة بـالـعميل أو 

استثماراته األخرى الموجودة لدى الشركة. 

 ويـشمل ذلـك عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر، قـيام الشـركـة مـباشـرة بـدفـع قـيمة الجـزء غـير الـمدفـوع مـن ثـمن أي 

مـن تـلك األوراق الـمالـية حسـبما وكـيفما يـكون مـطلوبـا مـن وقـت قـيام الشـركـة بـبيع تـلك األوراق الـمالـية أو 

االســـتثمارات أو بـــتسويـــة بـــيعها وقـــبض الـــثمن ويـــشمل ذلـــك أيـــضا ســـداد جـــميع الـــمصروفـــات والـــضرائـــب 

والـرسـوم واألعـباء األخـرى الـناشـئة فـيما يـتصل بـإكـمال أي شـراء أو بـيع لـألوراق الـمالـية أو االسـتثمارات األخـرى 

وفقـا لتـعليمات العـميل الصـادرة إلىـ الشرـكةـ. كمـا يوـافقـ العـميل علـى أن الشرـكةـ مفـوضةـ تفـويضـه تاـماـ ال 

رجــعة فــيه بــالــتصرف مــباشــرة وفــقا لهــذه الــبند دون تــوجــيه أي إشــعار مســبق إلــى الــعميل. ويــحق للشــركــة 

تفويض الغير في كل ما فوضها فيه العميل أو بعضه.

20.1 The Client hereby authorises the Company to set-off and use any credit balances that 

now exist or may exist in the Investment Account and all his accounts and other assets with 

the Company, in addition to all monies deposited by the Client with the Company from time 

to time. Furthermore, the Client authorises the Company to sell, buy, receive and transfer 

any and all the securities that are deposited with the Company from time to time and use 

the net profit in whatsoever means considered appropriate to settle the Client's debts and 

dues payable to the Company or others resulting from held securities or other investments 

made by the Client through the Company. This payment shall also include all costs, 

expenses, profits and other encumbrances that might arise from executing any securities 

transaction and/or investments made in accordance with the Client's instructions to the 

Company. 

The Client authorises the Company fully and irrevocably to take all such steps as set out in 

the foregoing clause immediately and without prior notice to the Client. The Company may 

delegate others to perform all or some of the tasks herein authorised by the Client. 

:Article Twenty one - Currency Conversionالبند الحادي والعشرون – تحويل العمالت: 
1.21 يـكون للشـركـة الـحق فـي تـحويـل أيـة عـمالت مـن غـير إشـعار مسـبق لـلعميل وذلـك وفـقا لـما تـراه الزمـة 

أو ضـروريـا ألغـراض تـمكنها مـن الـوفـاء بـحقوقـها والـتزامـاتـها بـموجـب أي اتـفاقـية أو أي عـملية تـنفذ بـموجـب 

هـذه االتـفاقـية. ويـراعـي أن أي تـحويـل مـن هـذا الـقبيل يـجب أن يـتم مـن قـبل الشـركـة وبـالـطريـقة وبـأسـعار 

الـتحويـل الـتي تـقررهـا وفـق تـقديـرهـا واجـتهادهـا مـع مـراعـاة األسـعار الـسائـدة لـلعمالت الـقابـلة لـلتحويـل بـدون 

قيود. 

2.21 جـميع األمـوال واألوراق الـمالـية الـمحتفظ بـها لـحساب الـعميل تـخضع لخـطر خـسارة قـيمة رأس الـمال 

بســبب الــتقلبات الــتي تــتعرض لــها األســواق الــمالــية الــتي يــتم فــيها تــداول تــلك األمــوال واألوراق الــمالــية 

والـمنتجات االسـتثماريـة، بـاإلضـافـة إلـى تـقلبات أسـعار صـرف الـعمالت األجـنبية، وهـو مـا يـقر الـعميل بـقبولـه 

والتحـمل بـمسؤولـيته عـنه مـنفردة. وبـناء عـليه، فـإن قـيمة حـساب االسـتثمار الـعائـد لـلعميل و الـمحتفظ بـه 

لـدى الشـركـة أو مـن تـراه، قـد تـنخفض أو تـرتـفع نسـبة إلـى الـمبلغ األصـلي المسـتثمر. وبهـذا يـوافـق الـعميل 

عــلى عــدم تحــمل الشــركــة أي مــخاطــر نــتيجة لــظروف الــسوق أو نــتيجة ضــياع الــفرص االســتثماريــة الــتي مــن 

شأنها أن تزيد من قيمة األصول المحتفظ بها في الحساب. 

3.21 يـقر الـعميل بتحـمله جـميع مـخاطـر صـرف الـعمالت األجـنبية الـناتـجة عـن أي عـملية أو عـن وفـاء الشـركـة 

بالتزاماتها أو ممارستها لحقوقها بموجب هذه االتفاقية.

21.1 The Company shall be entitled to convert any currency without prior notice to the 

Client in order to pay any financial and other obligations in accordance with the terms and 

conditions of any agreement or any transaction executed under this Agreement. Any such 

conversion shall be made in the same manner and at the rates determined by the Company 

at its sole discretion while taking into consideration the current rates of convertible 

currencies. 

21.2 All the funds and securities held in the Investment Account are susceptible to capital 

loss risk due to the fluctuations of the money markets where funds, securities and other 

investment instruments are traded, in addition to the fluctuations of exchange rates. This is 

a fact acknowledged and accepted by the Client who affirms that he alone bears the 

resulting responsibilities. Consequently, the value of the Investment Account with the 

Company or whomever it delegates may go up or down against the invested capital. Thus, 

the Client agrees that the Company shall not be held accountable for market conditions or 

the loss of investment opportunities that may increase the asset value held in the account. 

21.3 All foreign currency conversion risks resulting from any transaction, or from the 

Company's exercise of its commitments or rights under this agreement, shall be payable by 

the Client.

:Article Twenty - Set-offالبند العشرون - المقاصة:

:Article Twenty Two - Reports and Account Statementsالبند الثاني والعشرون – التقارير وكشوف الحسابات :

1.22 تـعد الشـركـة تـقريـرا يـفضل األرصـدة الـنقديـة و األوراق الـمالـية الـخاصـة بـالـعميل بـناء عـلى الـمتطلبات 

الـنظامـية، ويـكون الـعميل مـسؤوال عـن فـحص كـل مـن تـلك الـتقاريـر الـمرسـلة مـن قـبل الشـركـة بـعنايـة شـديـدة 

وأن يزودها بإخطار فوري عن أي أخطاء في تلك التقارير.

22.1 The Company will prepare a report detailing the Client’s cash balances and securities, 
based on statutory requirements. The Client will be responsible for examining each of the 
reports sent by the company very carefully and supplying it with immediate notification if 
any errors are detected in those reports.

  معلومات المنشأة
Entity Information

  العنوان ومعلومات االتصال
Info Address, Contact 

   معلومات الحساب
Account Information

 المعلومات االستثمارية
Investment Information

 الشروط و األحكام
Terms and Conditions

 اإلجراءات الداخلية
Internal Processes



Terms and Conditions (  CONT’D ) .5الشروط و األحكام (يتبع ...) .5

16 of 23

2.22 تـرسـل كـشوف الـحساب االسـتثماري واألوراق الـمالـية واإلشـعارات وأيـة مـراسـالت خـطية مـن الشـركـة 

عـلى آخـر عـنوان لـلعميل أبـلغه كـتابـة للشـركـة، ويـجوز لـلعميل أن يـطلب مـن الشـركـة حـفظ كـشوف الـحساب 

االستثماري لديها لحين حضوره الستالمها.

22.2 The Investment Account and securities statements, as well as all written notices sent 
by the Company, will be delivered to the last address provided by the Client in writing to the 
Company. The Client may ask the Company to keep the Investment Account statements until 
he comes to receive them in person.

1.23 نـتيجة لـمسؤولـيات الشـركـة بـمقتضى األنـظمة والـلوائـح الـخاصـة بـمكافـحة غسـل األمـوال، يـحق للشـركـة 

تجـميد جـميع الـتعامـالت فـي الـحساب حـيثما رأت الشـركـة حسـب تـقديـرهـا وحـدهـا أن الـمعلومـات األسـاسـية 

الـتي قـدمـها الـعميل عـن نـفسه لـم تـعد صـحيحة أو محـدثـة، أو اعـتبرت أن مـن الـضروري أن تـفعل ذلـك الـتزامـا 

باللوائح أو التعليمات المعمول بها والصادرة عن الجهات التنظيمية. 

2.23 فـي سـياق تـعامـالت الشـركـة لـصالـح الـعميل مـع أطـراف نـظيرة قـد يـتم طـلب مـعلومـات عـن الـعميل 

ألغـراض مـكافـحة غسـل األمـوال وعـليه، فـإن الـعميل يـخول بـموجـبه الشـركـة بـتقديـم هـذه الـمعلومـات نـيابـة 

عـنه إلـى أي طـرف نـظير فـي أي بـلد كـان. وفـي حـال طـلب أي طـرف نـظير ألغـراض مـكافـحة غسـل األمـوال 

مـعلومـات إضـافـية تـتعلق بـالـعميل وال تـتوفـر لـدى الشـركـة، فـإن الـعميل يـوافـق بـموجـبه عـلى تـقديـم هـذه 

المعلومات والتي ستقوم الشركة بدورها بتقديمها إلى ذلك الطرف النظير. 

3.23 يضــمن العــميل ويتعهدــ بأــنهــ لنــ يشــارك فيــ عمــليات غسلــ األموــال أو تمــويلــ اإلرهاــب، وعلــى أال 

يستعمل الحساب أو الخدمات المقدمة له من قبل الشركة للقيام بذلك. 

4.23 يـقر الـعميل أنـه مـسؤول مـسؤولـية كـامـلة أمـام السـلطات الـمختصة عـن األمـوال الـمودعـة فـي حـسابـه 

بـعلمه أو بـدون عـلمه إذا مـا تـصرف بـها هـو شـخصية فـيما بـعد أو لـم يـتصرف بـها، كـما يـقر الـعميل أن األمـوال 

المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سالمتها وخلوها من المعامالت المشبوهة.

23.1 Asa result of the Company's responsibilities under applicable Anti-Money Laundering 
regulations, the Company may suspend all transactions in the account where it, at its sole 
discretion, considers that the personal information provided by the Client is no longer valid 
or up to date, or it otherwise considers it necessary to do so in order to comply with 
applicable regulations or instructions from regulators. 
23.2 Company Correspondents may require information regarding the Client for anti-money 
laundering purposes. The Client hereby authorises the Company to provide such 
information on his behalf to any Correspondent in whichever jurisdiction as may be 
required. Should a Correspondent require additional information regarding the Client for 
anti-money laundering purposes which is not available to the Company, then the Client 
hereby agrees to provide such information that the Company will deliver to the 
Correspondent. 

23.3 The Client guarantees and undertakes not to participate in any money-laundering 
activities or financing of terrorism, and not to use the account or services offered to him by 
the Company for such purposes. 

23.4 The Client acknowledges that he is fully responsible before the competent authorities 
for the funds deposited by him personally or by others in his account, whether with or 
without his knowledge. The Client also acknowledges that deposited funds were obtained 
through legitimate means and that he is responsible for their integrity and their non-use in 
suspect transactions.

:Article Twenty Four - Suspension, Freezing and Closing the Accountsالبند الرابع والعشرون – الحجز والتجميد وإغالق الحسابات :

1.24 يـقر الـعميل بـأنـه إذا أصـبح الـحساب مـوضـع إجـراءات قـانـونـية يـحق للشـركـة عـند اسـتالم تـعليمات رسـمية 

مـن قـبل الـجهات الـتنظيمية تـقييد أو تـعليق اسـتخدام الـحساب و أن تحجـز الـرصـيد الـدائـن لـحين صـدور تـوجـيه 

كتابي من الجهة المصدرة للتعليمات وذلك دون أدنى مسؤولية على الشركة. 

2.24 يـقر الـعميل بـأن للشـركـة الـحق فـي تجـميد الـتعامـل عـلى الـحساب أو وضـع تـعليمات عـليه بـقبول اإليـداع 

فــقط عــند انــتهاء صــالحــية المســتندات الــثبوتــية والــهويــات الــمقدمــة لــحين اســتالم المســتندات الــساريــة 

المفعول. 

3.24 يـقر الـعميل بـأنـه يـحق للشـركـة إقـفال الـحساب فـي حـال اتـضحت عـدم صـحة الـبيانـات الـتي تـم تـزويـدهـا 

بها، أو إساءة استخدام الحساب أو تجاوز الغرض المفتوح من أجله وذلك دون إبداء األسباب.

24.1 The Client agrees that if the Account is subject to any legal proceedings, the Company 

shall have the right, upon any instructions issued by the regulating authorities, to seize the 

credit amount or restrict the usage of the Account until any further instruction is issued in 

writing from the relevant authority, without any liability whatsoever for the Company. 

24.2 The Client acknowledges that the Company shall have the right to suspend/freeze 

dealing on the Investment Account or restrict its dealing to deposit only, when any 

identification documents expire, until valid documents are received. 

24.3 The Client acknowledges that the Company shall have the right to close the Account, if 

the Client provides the Company with any incorrect information, misuses the Account or 

excesses the intended purpose for opening the Account, without any justification.

:Article Twenty Three - Anti Money-Launderingالبند الثالث والعشرون - مكافحة غسل األموال:

:Article Twenty Five - Capital Market Rules and Regulationsالبند الخامس والعشرون -  نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية :
1.25 يـقر الـعميل بـأنـه اطـلع وسـوف يـكون عـلى اطـالع دائـم بـأي مسـتجدات، و بـأنـه عـلى عـلم بـالـمتطلبات 

والمحـظورات الـنظامـية الـمنصوص عـليها فـي نـظام الـسوق الـمالـية والـلوائـح الـتنفيذيـة الـصادرة عـن الهـيئة 

ومــنها عــلى ســبيل الــمثال ال الــحصر الــممارســات الــتي تــنطوي عــلى تــالعــب أو تــضليل الــمبينة فــي الئــحة 

سـلوكـيات الـسوق، وأنـه لـن يـقوم بـمثل تـلك المحـظورات ويتحـمل وحـده الـتبعات الـقانـونـية والـنظامـية الـناتـجة 

عن قيامه بأي من تلك الممارسات المحظورة نظاما.

25.1 The Client acknowledges that he has read, is aware of, and will keep himself updated 

with any future regulatory requirements and prohibitions set out in the Authority's laws or 

it’s implementing regulations and the regulations issued by the Authority, including, but not 

limited to practices that involve manipulation or deceit as set out in the list of Market 

Conduct Regulations, and that he will not commit such infractions and will bear alone the 

legal and regulatory consequences resulting from carrying out any of those infractions.

:Article Twenty Five - Capital Market Rules and Regulationsالبند السادس والعشرون – شروط وأحكام استخدام القنوات االلكترونية :
1.26 تـوفـر الشـركـة خـدمـاتـها ومـنتجاتـها الـمختلفة عـبر الـقنوات اإللـكترونـية وفـقا لـتقديـرهـا الـمطلق ومـنها 

على سبيل المثال ال الحصر 

أ) المواقع اإللكترونية على اإلنترنت. 

ب) البرامج اإللكترونية للحاسب اآللي وأي جهاز إلكتروني آخر.

26.1 The Company, at its sole discretion, provides various products and services via 

electronic channels, including but not limited to: 

a) Internet websites. 

b) Programs run on computers or other electronic devices.
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ج) الهاتف والفاكس والهاتف التفاعلي (IR) وأجهزة االتصال. 

د) أي تقنية إلكترونية يمكن عن طريقها تقديم خدمات الشركة. 

2.26 يفوض العميل الشركة فيما يلي: 

أ) تــنفيذ كــافــة الــتعليمات الــتي تــصلها مــن الــعميل أو المســتخدم عــن طــريــق الــقنوات اإللــكترونــية، بــحيث 

يكون للشركة حق التصرف بناء على هذه التعليمات دون أي اعتراض من العميل ألي سبب كان. 

ب) الرد على أي استفسار للعميل أو المستخدم عن طريق القنوات اإللكترونية. 

ج) قيد أي عمليات مالية تنفذ عبر القنوات اإللكترونية على حساب العميل االستثماري المربوط بالخدمة. 

3.26 يــفوض الــعميل الشــركــة مــوافــاتــه بــكافــة اإلشــعارات والــمراســالت الــمتعلقة بخــدمــات الــقنوات 

اإللـكترونـية عـن طـريـق الـبريـد اإللـكترونـي والـفاكـس، ويتعهـد بـاتـخاذ كـافـة اإلجـراءات االحـتياطـية لـلمحافـظة 

عـلى سـريـة الـرسـائـل المسـتلمة عـن طـريـق الـبريـد اإللـكترونـي والـفاكـس، ويـعتبر الـعميل مـسؤوال عـن أي 

إخالل بذلك. 

4.26 يـقر الـعميل بـأن اسـتخدامـه لـلقنوات اإللـكترونـية يـقوض الشـركـة فـي تـاجـيل كـافـة اتـصاالتـه وتـعليماتـه، 

ويـقبل الـعميل تـلك الـتسجيالت الـصوتـية واإللـكترونـية بـاعـتبارهـا الـبينة الـوحـيدة قـاطـعة الـداللـة عـلى إثـبات 

ما ورد فيها. 

5.26 يـقر الـعميل بـأن الخـدمـات الـمقدمـة مـن خـالل الـقنوات اإللـكترونـية تـخضع لـلرسـوم ويتعهـد الـعميل 

بـدفـع تـلك الـرسـوم الـناتـجة عـن اشـتراكـه واسـتخدامـه الـقنوات اإللـكترونـية الـتي يـطلبها وتـوافـق عـلى مـنحها 

لـه الشـركـة مـن وقـت آلخـر. وتـحتفظ الشـركـة بـحقها فـي تـعديـل هـذه الـرسـوم فـي أي وقـت تـراه مـناسـبا، و 

سـوف تـقوم الشـركـة بـإبـالغ الـعميل حـال الـتعديـل عـلى هـذه الـرسـوم. و بهـذا يـفوض الـعميل الشـركـة بـقيد 

الرسوم المستحقة على أي حساب استثماري له لديها. 

6.26 إن أي نـظام آلـي أو أي جـهاز إلـكترونـي آخـر مـماثـل تـقدمـه الشـركـة لـلعميل يـبقى مـلكا للشـركـة فـي 

جـميع األحـوال واألوقـات، ويـقوم الـعميل بتسـليمه إلـى الشـركـة فـورا بـناء عـلى طـلب الشـركـة وبـالـحالـة الـتي 

استلمه فيها 

7.26 ال يـجوز لـلعميل بـيع أو تـأجـير أو أن يـقوم بـتقديـم بـأي شـكل آخـر أي خـدمـة تـتوفـر لـه أو يـحصل عـليها مـن 

الشركة إلى أي طرف آخر. 

8.26 يـقر الـعميل بـأنـه عـلى عـلم بـأوجـه الـقصور الـفنية والـقيود الـقائـمة عـلى اسـتخدام الخـدمـات اإللـكترونـية 

وأن اسـتمراريـة وعـدم انـقطاع الـقنوات اإللـكترونـية يـعتمد عـلى تـوظـيف الـتكنولـوجـيا والـقيود الـقائـمة عـلى 

اســتخدامــها، وعــليه فــإن الــعميل يــعفي الشــركــة مــن أي مــسؤولــية فــي حــال عــدم تــمكنه مــن اســتخدام 

الخدمات المتاحة ألي سبب كان 

9.26 يــقر الــعميل بــوجــود مــخاطــر نــتيجة اســتخدام الــقنوات اإللــكترونــية إلصــدار تــعليماتــه، وعــلى وجــه 

الــخصوص الــخسارة الــمرتــبطة بــاالســتثمار فــي األوراق الــمالــية والــتي تــنشأ نــتيجة الــتداول عــبر الــقنوات 

اإللكترونية، و بأنه يتحمل تبعاتها. وقد تشمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

أ) قـد تـكون االتـصاالت بـين كـل مـن الـعميل والشـركـة عـبر الـقنوات اإللـكترونـية عـرضـة لـالعـتراض مـن قـبل 

أطــراف أخــرى. وقــد يــشمل ذلــك عــلى ســبيل الــمثال ال الــحصر اعــتراض الــرســائــل وأعــمال االحــتيال وانــتحال 

الشخصية وقرصنة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية. 

ب) يــمكن أن يــتعرض الــعميل فــي اســتخدامــه لــلقنوات اإللــكترونــية لــبرامــج ونــظم تــابــعة ألطــراف أخــرى 

كـالـفيروسـات وبـرامـج االخـتراق وبـرامـج الـتجسس والـتي ال يـمكن للشـركـة السـيطرة عـليها وبـالـتالـي تـنفي أي 

مـسؤولـية عـنها أي تـصرف مـن جـانـب أي طـرف آخـر مـن قـبيل اإلهـمال أو االحـتيال أو اإلغـفال فـيما يـتعلق 

بــالــمعلومــات والــبيانــات الــحساســية المخــزنــة عــلى جــهاز كــمبيوتــر الــعميل أو هــاتــفه المحــمول أو غــيره مــن 

أجهــزة االتــصاالت اإللــكترونــية، بــما فــي ذلــك اإلهــمال فــي الــتعامــل مــع الــبيانــات الــحساســة مــن قــبل 

األشــخاص الــذيــن يســتخدمــون أنــظمة الــحاســب اآللــي الــتابــعة لــلعميل وهــواتــفه المحــمولــة أو غــيرهــا مــن 

األجهـزة اإللـكترونـية، سـواء كـانـت تـلك الـبيانـات مخـزنـة عـلى أجهـزة الـكمبيوتـر أو الـهواتـف الـنقالـة أو عـلى أيـة 

أجهزة إلكترونية أخرى، أو مطبوعة أو مستخرجة بأي طريقة أخرى. 

c) Telephone, fax, IVR, and communication devices. 

d) Any other electronic technique by which the Company can offer its services. 

26.2 The Client authorises the Company to do the following: 

a) Execute all the instructions it receives from the Client or User through Electronic Channels, 

in such a manner that the Company will have the right to act upon these instructions, without 

any objection whatsoever from the Client. 

b) Respond to any inquiry made by the Client or User through Electronic Channels. 

c) Record any financial transactions carried out via Electronic Channels against the Client's 

Investment Account linked to the service. 

26.3 The Client authorises the Company to provide him with all notices and correspondences 

relating to the Electronic Channel services via e-mail and fax, this as well as his undertaking 

to take all precautionary measures to maintain the confidentiality of messages received by e-

mail and fax. The Client shall be held responsible for any breach of this undertaking. 

26.4 The Client acknowledges that his use of Electronic Channels indicates that he authorises 

the Company to record all contacts and instructions, and the Client also accepts that such 

audio recordings be used as the only and conclusive evidence proving their content. 

26.5 The Client acknowledges that services delivered through Electronic Channels are 

subject to certain fees, and he undertakes to pay such subscription and usage fees for 

Electronic Channels requested by him and agreed by the Company from time to time. The 

Company reserves the right to modify these fees at any time when it deems appropriate, and 

will inform the Client in the event of any adjustments to these fees. The Client thereby 

authorises the company to collect any fees due on any of his Investment Account(s).  

26.6 Any system or other similar electronic device provided by the Company to the Client 

shall remain the property of the Company under all circumstances and at all times. The Client 

shall return such devices to the Company immediately when demanded by the Company and 

shall keep the device in the  same condition as it was when he received it from the Company. 

26.7 The Client may not sell, lease, or otherwise provide any service made available to him or 

obtained from the Company to any other party. 

26.8 The Client acknowledges that he understands the technical shortcomings and 

restrictions related to the use of electronic services, and that the continuity and non-

interruption of Electronic Channels depends on the employment of technology and the 

existing restrictions associated with its use, and there fore the Client exempts the Company 

from any liability in the event of not being able to use the services provided for any reason 

whatsoever. 

26.9 The Client acknowledges the presence of risk of loss associated with investing in 

securities which arises as a result of trading through Electronic Channels and which are 

borne by him. These risks may include, but are not limited to, the following: 

a) Communication between the Client and the Company through Electronic Channels may be 

vulnerable to interception by third parties. This may include and is not limited to the 

interception of messages, acts of fraud, identity theft and computer hacking. 

b) By his use of Electronic Channels, the Client may be exposed to programs and systems 

belonging to other parties, such as computer viruses, malware and spyware that the 

Company has no control over and therefore cannot be held responsible for. Any conduct by 

any other party, such as negligence, fraud or omission with respect to information and 

sensitive data stored on the Client's computer, mobile phone or other electronic 

communications devices, including negligence in handling sensitive data by persons who use 

the Client’s computers, mobile phones or other electronic devices, whether that data is stored 

on computers, mobile phones or any other electronic devices, or printed or extracted in any 

other way.
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10.26 يتحـمل الـعميل كـافـة الـمسؤولـيات واآلثـار الـمترتـبة عـلى تـصرف الشـركـة واسـتخدام وسـائـل االتـصال 

الـمشار إلـيها والـقنوات اإللـكترونـية وخـاصـة مـا قـد ينجـم عـن خـطأ فـي مـصدر الـتعليمات أو إبـالغـها أو نـقلها 

أو سـوء فـهم أو إسـاءة اسـتخدام هـذه الـوسـائـل مـن قـبل الـغير، ولـن تـكون الشـركـة مـسؤولـة بـأي وجـه عـن 

ذلـك كـما أن الشـركـة حسـب تـقديـرهـا بـغير إلـزام عـليها، أن تـطلب مـن الـشخص مـصدر الـتعليمات أو مـبلغها 

أيـة بـيانـات أو مـعلومـات أخـرى لتحـديـد هـويـة هـذا الـشخص ولـكن لـن تـكون الشـركـة مـسؤولـة عـن تـنفيذ أو 

رفــض هــذه الــتعليمات اذا اقــتنعت أو لــم تــقتنع بــصفة أو هــويــة الــشخص الــمبلغ أو ألي ســبب آخــر. ويــحق 

للشـركـة خـصم قـيمة الـمبالـغ المسـتحقة و أيـة تـكالـيف أخـرى مـطلوبـة لـتنفيذ تـلك الـتعليمات مـن حـساب 

العميل أو أية مستحقات أخرى لديها بدون حاجة إلبالغه مسبقا. 

11.26 ويـقر الـعميل بـأن الشـركـة لـن تـكون مـسؤولـة عـن أيـة خـسارة غـير مـباشـرة أو تـبعية ألي سـبب مـن 

األســباب ويــتعين عــلى الــعميل تــعويــض الشــركــة عــن أيــة تــبعات أو مــسؤولــيات أو خــسائــر ونــفقات أو 

مـصروفـاتـه تـكون نـاشـئة عـن آيـة مـطالـبات مـن قـبل الـغير أو مـتطلبات جـهات اإلشـراف مـا لـم يـكن تحـملها 

نــاتــجا عــن إخــالل مــن قــبل الشــركــة، كــذلــك يتحــمل الــعميل وحــده أيــة تــبعات أو تــكالــيف أو أعــباء مــالــية أو 

نفقات تترتب على تنفيذ الشركة للتعليمات أيا كان سبب أو أساس أو موقع فرضها 

12.26 لـن تـكون الشـركـة مـسؤولـة عـن أي خـسارة أو ضـرر أو تـكالـيف أو مـصاريـف، يـتكبدهـا الـعميل نـتيجة 

ألي إخـالل بهـذه الشـروط واألحـكام. ويـكون الـعميل مـسؤوال وحـده مـسؤولـية كـامـلة عـن كـافـة تـكالـيف 

االتـصاالت بـما فـي ذلـك رسـوم الخـدمـات الـهاتـفية واإلنـترنـت وأي تـكالـيف أخـرى نـاتـجة عـن اسـتخدام الـعميل 

الوسائل االتصال للوصول إلى القنوات اإللكترونية 

13.26 تـوفـر بـعض الـقنوات اإللـكترونـية الـمقدمـة مـن الشـركـة لـعمالئـها خـاصـية اخـتياريـة تـقضي بـإمـكانـية 

دخـول أكـثر مـن مسـتخدم، وسـيكون الـعميل مـسؤوال عـن تـأسـيس هـؤالء المسـتخدمـين الـتابـعين ومـنحهم 

صــالحــية الــدخــول عــلى الخــدمــة. ويــقر الــعميل بتحــمله جــميع الــتبعات الــناتــجة عــن ذلــك وإخــالء مــسؤولــية 

الشركة 

14,26 يــتعين عــلى الــعميل الــتأكــد والحــرص لــضمان أن أي مســتخدم لــلقنوات اإللــكترونــية هــو شــخص 

مــفوض مــن قــبله، ويــعتبر الــعميل مــسؤوال عــن عــدم إفــصاح أي مســتخدم مــسموح لــه بــالــدخــول عــلى 

الــقنوات اإللــكترونــية عــن أســماء المســتخدمــين واألرقــام الســريــة الــخاصــة بــالــدخــول واســتخدام الــقنوات 

اإللـكترونـية ألي شـخص آخـر، ويـوافـق الـعميل عـلى عـدم مـسؤولـية الشـركـة أو أي مـن فـروعـها أو الـوكـاالت 

الـتابـعة لـها أو مـوظـفيها عـن أي مـطالـبة أو خـسارة أو مـصاريـف أو تـأخـير أو نـفقات نـاتـجة عـن أي تـعليمات أو 

طــلب أو اســتفسار أو عــمليات تــم تــنفيذهــا عــبر الــقنوات اإللــكترونــية عــن طــريــق أي شــخص غــير مــفوض 

بــاســتعمال هــويــة المســتخدم و الــرقــم الســري، وفــي حــال تســرب الــهويــة المســتخدم والــرقــم الســري ألي 

شــخص آخــر ســواه، فــعلى الــعميل أو المســتخدم إبــالغ الشــركــة فــورا وإرســال تــعزيــز مــكتوبــه فــي الــحال 

وسيكون العميل في هذه الحالة مسؤوال عما يلي: 

أ) كـافـة الـتعليمات واالسـتفسارات الـتي تـنفذهـا الشـركـة بـناء عـلى هـويـة المسـتخدم أو رقـم السـري إلـى خـين 

استالم الشركة إلشعار مكتوب وموقع من العميل بما يفيد إيقاف التعامل عليهما 

ب) يـعتبر الـعميل الـمسؤول الـوحـيد عـن الـمحافـظة عـلى سـريـة كـافـة الـبيانـات الـمتعلقة بـحساب حـسابـاتـه 

االسـتثماريـة أو بـتعليمات الـدفـع والـحواالت الـمالـية وأي بـيانـات أخـرى، يـمكن الـوصـول إلـيها وتحـميلها أو 

تخـزيـنها فـي أي حـاسـب آلـي أو أي جـهاز إلـكترونـي مـشابـه لـه، ويـؤكـد الـعميل أيـضا أنـه فـي حـال اسـتخدام 

اإلنـترنـت لـلوصـول لخـدمـات الشـركـة فـإنـه يتحـمل كـامـل الـمسؤولـية عـن أي نـتائـج تنجـم عـن االسـتخدام غـير 

الـمجاز أو سـوء اسـتخدام أي جـهة غـير مـصرح لـها سـواء تـرتـب عـلى ذلـك خـسائـر مـباشـرة أو غـير مـباشـرة أو 

أضرار بحق العميل أو الشركة 

15.26 يــوافــق الــعميل عــلى تــعبئة الــنموذج الــمعتمد الــذي أعــدتــه الشــركــة لهــذا الــغرض بــبيانــات تــابــعية 

المسـتخدمـين والخـدمـات الـمسموح لـهم الـدخـول إلـيها عـن طـريـق الـقنوات اإللـكترونـية وتـتعاقـد الشـركـة 

بـااللـتزام بـتنفيذ تـعليمات الـتسجيل أو الـتعديـل أو اإللـغاء للخـدمـات الـمطلوب إتـاحـتها ألي مسـتخدم إذا تـم 

استالمها على النموذج الصحيح الموقع من قبل العميل 

16.26 يـمكن لـلعميل أن يـلغي تـسجيله أو تـسجيل أي مسـتخدم تـابـع لـه فـي الـقنوات اإللـكترونـية فـي أي 

وقـت وذلـك بـتقديـم إشـعار للشـركـة بـاإللـغاء وحـصولـه عـلى مـوافـقة مـن الشـركـة عـلى ذلـك، ويـمكن للشـركـة 

حسـب تـقديـرهـا الـمطلق أن تـلغي تـسجيل الـعميل وأي مسـتخدم فـي أي وقـت وبـدون أي إشـعار أو اعـتراض 

مــن الــعميل أو المســتخدم ألي ســبب كــان، ولــن يــؤثــر هــذا اإللــغاء عــلى مــسؤولــيات الــعميل فــيما يــخص 

التعليمات التي استلمت وتم تنفيذها حتى تاريخ اإللغاء. 

17,26 تحتفظ الشركة بحقها في أن ترفض، وألي سبب كان: 

أ) أي طلب يتقدم به أي عميل أو مستخدم لتوفير القنوات اإللكترونية أو أي منها. 

ب) أي تعليمات أو استفسارات ترد من العميل والمستخدم عن طريق القنوات اإللكترونية أو أي منها. 

26.10 The Client shall bear all responsibilities and consequences for the Company's actions 
and use of any of the previously referred to means of communication, particularly any error 
from the source of instructions, it's communication, transfer, misunderstanding or misuse of 
such means by a third party. The Company shall not be held responsible in any way. 
Furthermore, the Company at its discretion, without any obligation, may ask the person giving 
instructions or notifications, to provide any data or other information needed to determine the 
identity of this person. However, the Company will not be responsible for the implementation 
or refusal to execute these instructions if it is satisfied or not satisfied of the identity of the 
person, or for any other reason. The Company is entitled to deduct the value of the amounts 
due and any other costs that may be required to execute those instructions from the 
Investment Account, in addition to other entitlements without the need to inform the Client in 
advance. 
26.11 The Client acknowledges that the Company will not be responsible for any loss, direct 
or indirect for any reason. The Client will compensate the Company for any consequences, 
obligations, losses or expenses arising from any claims by third parties or supervisory 
boards, unless resulting from a breach by the Company. Furthermore, the Client alone will 
bear liability, financial burdens, costs or expenses resulting from the Company's execution of 
any and all instructions. 

26.12 The Company shall not be liable for any loss or damage, costs or expenses, incurred by 
the Client as a result of any breach of these terms and conditions. The Client shall be solely 
and fully responsible for all costs of communications, including telephone and internet 
charges, as well as any other costs resulting from the use of the Client of any means of 
communication to access the Electronic Channels. 

26.13 Some of the Electronic Channels provided by the Company have optional features that 
make it possible for more than one User to access the Client’ accounts. The Client shall be 
responsible for establishing these subsidiary Users and give them the authority to access the 
service. The Client acknowledges that he alone is responsible for any ensuing consequences 
and releases the Company from any responsibility. 

26.14 The Client has to make all possible efforts to make sure that the people accessing the 
Electronic Channels are the authorised persons only. The Client is responsible for 
safeguarding that none of the authorised Users of the Electronic Channels divulge account 
usernames and passwords to anyone else. The Client agrees not to hold the Company, its 
offices, subsidiaries, or employees responsible for any claim, loss, expense, or delay 
resulting from any instructions, request, inquiry or operations undertaken through Electronic 
Channels by any unauthorised person using the Client's username and password. If the 
username and password is in fact leaked to anyone else, then the Client or User must inform 
the Company immediately and send an urgent written notice to that effect. In this case, the 
Client will be responsible for the following: 

a) All the instructions and inquiries carried out by the Company based on the username or 
password until the Company receives a written signed notice from the Client requesting that 
they be invalidated. 

b) The Client is solely responsible for maintaining the confidentiality of all data relating to his 
Investment Account(s) or instructions for payments, remittances and any other data that can 
be accessed and downloaded or stored in any computer or any other similar electronic 
device. The Client also affirms that in case the internet is used to access the Company's 
services, then he alone assumes full responsibility for any consequences arising from the 
unauthorised use or misuse by unauthorised parties even if it resulted in direct or indirect 
losses or damages to the Client or Company. 

26.15 The Client agrees to fill out the forms prepared by the Company for such purposes with 
the information of the Users and the services that they are authorised to access through 
Electronic Channels. The Company undertakes to adhere to the instructions related to 
recording, modifying and canceling services provided to any User upon receipt of the relevant 
form signed by the Client. 
26.16 The Client may cancel his or any other access of his Users to the Electronic Channels at 
any time by giving notice to the Company for cancellation. The Company can, at its sole 
discretion, cancel the Client and any User's registration, at any time and without any notice or 
objection from the Client or User for any reason. The cancellation will not affect the 
responsibilities of the Client with respect to the instructions received and implemented until 
the date of cancellation. 

26.17 The Company reserves the right to refuse, and for whatever reason: 

a) Any application submitted by any Client or User for the provision of any or all Electronic 
Channels. 

b) Any instructions or inquiries received from the Client and User via any or all Electronic 
Channels.
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18.26 يـقر الـعميل ويـوافـق عـلى أنـه ال يـملك ولـن يـملك أي حـقوق نشـر أو حـقوق مـلكية فـكريـة أخـرى فـي 

أي مـن بـرامـج أو شـاشـات أو مسـتندات تـتعلق بـالـقنوات اإللـكترونـية أو لتحسـين الـبرامـج أو الـشاشـات أو 

المسـتندات، ولـن يـقوم الـعميل أو يـسمح للمسـتخدمـين أو لـألشـخاص اآلخـريـن بـالـقيام بـنسخ أو تـعديـل أي 

مــن تــلك الــبرامــج أو الــشاشــات أو المســتندات الــمقدمــة مــن قــبل الشــركــة أو بتحــميل أو نــقل الــبرامــج 

اإللـكترونـية مـن أي حـاسـب آلـي (أو أي جـهاز إلـكترونـي آخـر مـماثـل ) إلـى أي حـاسـب آلـي (أو أي جـهاز إلـكترونـي 

مـماثـل) ، أو تحـليل أو فـك أو تـفكيك أو إعـادة هـندسـة أو تـحويـل أو تـرجـمة أو تـوزيـع تـلك الـبرامـج أو األنـظمة 

الخاصة بالشركة إلى أي طرف آخر. 

19.26 إن أي تـقصير أو تـأخـير مـن جـانـب الشـركـة فـي مـمارسـة أي حـق أو صـالحـية أو امـتياز بـذاتـه ال يـشكل 

تـنازال عـن ذلـك الـحق أو أي جـزء مـنه، كـما أن أي مـمارسـة مـن جـانـب الشـركـة ألي حـق أو صـالحـية أو امـتياز لـن 

تــمنعها مــن تــكرار هــذه الــممارســة أو مــمارســة أخــرى، وتــعتبر الــحقوق والــتدابــير الــقضائــية الــمتاحــة شــرعــة 

ونـظام مـعززة لـبعضها الـبعض، وال تسـتثني أي حـقوق أو تـدابـير قـضائـية أخـرى يـنص عـليها الـقانـون أو الـنظام 

أو التعليمات واجبة التطبيق. 

20.26 يــوافــق الــعميل عــلى أن يــلتزم بجــميع األنــظمة و اإلجــراءات الــمعتمدة مــن قــبل الشــركــة ومــا قــد 

تـدخـله الشـركـة مـن تـعديـالت عـلى الـلوائـح والـتعليمات الـقائـمة، أو أي تـعليمات أو اجـراءات صـادرة مـن مـزود 

للمعلومات فيما يتعلق باستعمال القنوات اإللكترونية. 

21.26 تـحتفظ الشـركـة بـحقها فـي تـعديـل هـذه الشـروط واألحـكام الـمتعلقة بـالـقنوات اإللـكترونـية فـي أي 

وقـت وسـوف تـبلغ الـعميل بـذلـك لـإلحـاطـة، ويـعتبر اسـتمرار الـعميل أو المسـتخدم فـي اسـتعمال الـقنوات 

اإللـكترونـية قـبوال مـن الـعميل لـتلك الـتعديـالت، وإن أي تـغيير يـطلبه الـعميل فـي هـذه الشـروط واألحـكام 

يجب أن توافق عليه الشركة كتابية بشكل مسبق. 

22.26 تــكون هــذه الشــروط واألحــكام مــكملة وخــاضــعة للشــروط واألحــكام أو االتــفاقــيات الــتي أبــرمــها 

ووقـــعها الـــعميل أو ســـوف يـــقوم بـــإبـــرامـــها مـــع الشـــركـــة، والـــتي يـــخضع لـــها أي مـــن حـــسابـــات الـــعميل 

االسـتثماريـة المسجـلة لـدى الشـركـة ويـبقى إقـرار الـعميل نـافـذ الـمفعول حـتى تـاريـخ تسـلم الشـركـة إخـطارا 

كـتابـية مـوقـع مـن الـعميل يـفيد اإللـغاء أو الـتعديـل بـعد أن يـتم تـنفيذ آخـر عـملية وفـقا لـلتعليمات الـصادرة 

للشركة بموجب هذه االتفاقية واستيفاء الشركة لقيمتها وأية تكاليف أو عموالت عنها.

26.18 The Client is aware, understands and accepts that he does not and will not have the 

copyright nor any property rights over any software, monitors, or documents related to the 

Electronic Channels, nor to improve such software, monitors or documents. The Client may 

not and therefore must not allow Users or other persons to copy or amend any of the 

software, monitors or documents offered by the Company, nor to download or move 

electronic investment software from one personal computer (or any similar electronic device) 

to another personal computer (or any similar electronic device), or analyse, dismantle, 

reverse engineer, transform, translate, or distribute the Company's programs and systems to 

any other party. 

26.19 Any failure or delay by the Company in the exercise of any right, power or privilege 

does not in itself constitute a waiver of that right or any part thereof, and any exercise by the 

Company of any right, power or privilege will not prevent it from further exercising it or any 

other right or privilege in the future. Available rights and judicial measures will complement 

each other, and no rights or other judicial measures prescribed by law, order or instructions 

shall be excluded. 

26.20 The Client agrees to abide by any regulations or procedures approved by the Company 

or any provider of information regarding the use of Electronic Channels. 

 26.21 The Company reserves the right to modify these terms and conditions of the Electronic 

Channels at any time and will inform the Client upon doing so. The continued use of Electronic 

Channels by the Client or User shall constitute acceptance by the Client of these 

amendments, and any request to change these terms and conditions by the Client must be 

approved in advance by the Company in writing. 

26.22 These terms and conditions will complement and are subject to the terms and 

conditions or agreements entered into or to be entered into and signed by the Client with the 

Company in the future. All and any of the Investment Account(s) with the Company shall be 

subject to these terms and conditions. The Client's acceptance of its terms and conditions 

shall remain in effect until the date of receipt by the Company of a written notice signed by 

the Client stating his desire for cancellation or modification, after the last transaction has 

been executed, according to the instructions issued to the Company pursuant to this 

Agreement, upon the Company's collection of its value and any other expenses or 

commissions due to the transaction.

البند السابع والعشرون 
خصم عموالت تداول األوراق المالية في السوق المالية السعودية:

Article Twenty Seven 
Trading Commission in Saudi Stock Market Discount 

1.27 تــقدم الــريــاض الــمالــية بــرنــامــج يــوفــر لــعمالئــها الــحصول عــلى نســبة الــخصم عــلى الــعمولــة" عــند إجــراء 

عـمليات تـداول األوراق الـمالـية فـي األسـواق الـمالـية الـسعوديـة حـيث أن نسـبة عـمولـة الـتداول الـتي تـأخـذهـا 

الـريـاض الـمالـية مـن الـعميل تـكون بـعد احـتساب نسـبة الـخصم عـلى عـمولـة الـتداول ويـكون هـذا الـخصم بـمثابـة 

اتفاق بين الرياض المالية والعميل. 

2.27 إجـراء تـنفيذ عـملية الـخصم عـلى الـعمولـة تـقوم عـملية الـخصم عـلى الـعمولـة مـباشـرة مـن خـالل احـتساب 

الــخصم بمجــرد إدخــال األمــر لــلسوق ثــم اســتقطاعــة مــن الــمبلغ الــمحجوز عــليه، ويــتم تحــديــد نســبة الــخصم 

للعميل وفقا لإلجراءات التالية : 

1- تقوم الشركة في نهاية كل شهر ميالدي برصد إجمالي عموالت التداول للعميل خالل األشهر السابقة  

2- اعــتمادا عــلى الــملحق رقــم (1) ســتحدد الــريــاض الــمالــية فــتة الــعميل، ونســبة الــخصم الــتي ســوف يــحصل 

عليها العميل في الشهر التالي وتقوم الرياض المالية شهريا بتكرار الفقرات المذكورة أعاله. 

- فـي حـال رغـبة الـعميل إجـراء أيـة تـعديـالت عـلى جـزء أو كـل مـا ورد بـاالتـفاقـية الـحصول أوال عـلى مـوافـقة 

الشركة وذلك حسب األنظمة المعمول بها.. 

3.27 تـعديـل أو إلـغاء يـجوز لـلريـاض الـمالـية حسـب تـقديـرهـا الـمطلق والـمتطلبات الـنظامـية أن تـقوم بـتعديـل أو 

إلـغاء بـرنـامـج الـخصم عـلى الـعمولـة وإشـعار الـعميل بـالـقرار المتخـذ ، ويـعتبر الـتعديـل أو اإللـغاء نـافـذا بـعد ثـالثـين 

يوما من تاريخ إشعار العميل بالقرار وعدم اعتراضه.

27.1 Riyad Capital provides a program to offer its clients “Discount on Trading Commission” 
when execution securities transactions in the Saudi Stock Market. As the commission 
received by Riyad Capital will be after calculating the discount percent on the trading 
commission and this discount is taken as an agreement between Riyad Capital and the 
client 

27.2 Procedure of Executing Discount on Commission The discounting process will be done 
directly by calculating the discount as soon as the order is sent to the market and excluding 
it from the blocked amount. The following procedure determine the discount rate: 

1- At the end of each Gregorian month, the company will take into account the gross 
commission for the client throughout the the previous months. 

2- Based on the Annex (1), Riyad Capital will determine the client's category and the 
discount rate that will be applied to him for the next month. Riyad Capital will keep repeat 
the mentioned steps on monthly basis.  
- In the case the client desires to modify a part or all of what is mentioned in the article, he 
must seek the Company's approval via the existing policies. 

27.3 Modification or Cancelation Riyad Capital has the right based on their absolute 
judgement and regulatory requirements to modify or cancel the discount system on the 
commission and notify the client with the decision made. The modification or cancelation 
will be considered effective after thirty dates from the client's notification date without an 
objection from him.
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الملحق رقم (1):  

فـئات الـعمالء يـوضـح هـذا الـملحق تـصنيف الـعمالء لـفئات وفـقا إلجـمالـي عـموالت الـعميل و تحـدد نسـبة 

الخصم التي تطيقها الرياض المالية على العميل بعد اقتطاع نسبة عمولة تداول:

Annex (1): Client Categories 
Below annex clarifies the client's categorisation based on the total trading commission of the 
client and based on which decides the discount rate which Riyad Capital grants the client 
after excluding Tadawul commission.

:Article Twenty Eight - Right to Amendالبند الثامن والعشرون – حق التعديل :

:Article Twenty Eight - Right to Amendالبند التاسع والعشرون – صحة وقطعية سجالت الشركة :

:Article Twenty Eight - Right to Amendالبند الثالثون – اإلنهاء :

1.28 يـحق للشـركـة أن تـقوم - فـي أي وقـت تـراه مـناسـبا - بـإجـراء أي تـعديـالت عـلى هـذه االتـفاقـية، ويـعتبر أي 

تـعديـل سـاري الـمفعول خـالل ثـالثـين (30) يـوم عـمل مـن تـاريـخ إرسـال إشـعار خـطي لـلعميل يـفيد بـالـتعديـل الـذي 

تم، وذلك على آخر عنوان له مبلغ كتابة إلى الشركة.

1.29 يـقر ويـوافـق الـعميل عـلى أن سـجالت وحـسابـات ومسـتندات الشـركـة تـعتبر صـحيحة ودلـيلة قـاطـعة مـلزمـة 

لـلعميل بـشأن مـا أثـبت فـيها مـن تـعامـالت، مـالـم يـثبت الـعميل عـكس ذلـك. كـما يـقر الـعميل بـأنـه مـن المسـلم بـه 

والـمقبول تـمامـا لـديـه أن سـجالت الشـركـة ومسـتنداتـها و محـرراتـها وكـشوف حـسابـها ومـا قـد تجـربـه مـن تـسجيالت 

هـاتـفية وإلـكترونـية وغـيرهـا هـي األسـاس والـدلـيل الـوحـيد ذي الـحجية الـقاطـعة الـداللـة فـي إثـبات الـتعامـالت الـتي 

أجراها العميل مع الشركة وما اتخذته الشركة ومن تفوضه من إجراءات إنفاذ التعليمات التي استلمتها.

1.30 يـمكن لـلعميل إنـهاء هـذه االتـفاقـية شـريـطة أال تـوجـد مـوانـع نـظامـية تـمنع مـن إغـالقـه كـوجـود حجـز عـلى الـحساب و/أو األوراق 

الـمالـية أو كـانـت هـنالـك الـتزامـات مـالـية للشـركـة عـلى الـعميل وعـلى أن يـتم ذلـك مـن الـعميل بـموجـب إشـعار خـطي مسـبق يـرسـله الـعميل 

إلـى الشـركـة لـينسق تـاريـخ طـلب االنـتهاء وإغـالق الـحساب بـثالثـين (30) يـوم عـمل تـبدا مـن اسـتالم الشـركـة لـإلشـعار، ويـمكن إرسـال هـذا 

اإلشعار عن طريق البريد المسجل للشركة أو تسليم الشركة من خالل زيارة أحد فروع الشركة. 

2.30 يـجوز إنـهاء هـذه االتـفاقـية مـن قـبل الشـركـة ألي سـبب فـي أي وقـت وذلـك بـتقديـم إشـعار مسـبق مـدتـه ثـالثـين (30) يـوم عـمل 

ترسله الشركة إلى العميل على آخر عنوان مسجل له لدى الشركة. 

3.30 في حالة اإلنهاء، يحق للشركة وفقا لتقديرها وحدها إنهاء وتصفية الصفقات المبرمة والتي ال تزال قائمة لصالح العميل. 

4.30 يـظل الـعميل مـسؤوال عـن ومـلتزم بسـداد أي مـبالـغ أو سـدادات لجـميع الـصفقات واألتـعاب والـرسـوم والـنفقات وااللـتزامـات غـير 

المسـددة الـمتصلة بجـميع الخـدمـات الـتي قـدمـتها الشـركـة قـبل االنـتهاء عـلما بـأنـه ال يـتوجـب عـلى الـعميل أو الشـركـة دفـع أي غـرامـة أو 

أي مبلغ إضافي آخر بخصوص االنتهاء. 

5.30 عــند إنــهاء االتــفاقــية تــرســل الشــركــة إلــى الــعميل نــسخه كــتابــية بجــميع األمــوال واالســتثمارات الــعائــدة لــلعميل والمسجــلة لــدى 

الشركة وفقا لشروط هذه االتفاقية وبناء على طلب العميل خالل مدة معقولة من تاريخ الطلب. 

6.30 عـند إعـطاء الشـركـة إشـعارا بـإنـهاء هـذه االتـفاقـية، تـقوم الشـركـة بتجـميد حـساب الـعميل إلـى أن تـتلقى تـعليمات مـن قـبل الـعميل 

فيما يتعلق بالتصرف في االستثمارات. 

7.30 يـقر الـعميل الـمواطـن الـسعودي أو مـواطـن أحـد دول مجـلس الـتعاون أنـه فـي حـالـة مـضي خـمس سـنوات مـن تـاريـخ تجـميد الـحساب 

االســتثماري دون تــقديــم الــعميل للتحــديــثات الــمطلوبــة، ولــم يــكن الــحساب االســتثماري الــخاص بــالــعميل الــسعودي او مــواطــني دول 

مجـلس الـتعاون مـحجوزة او مـرتـبط بـه اي أوراق مـالـية وال تـوجـد عـليه أي قـيود أو مـطالـبات، فـإن الشـركـة الـريـاض الـمالـية الـحق فـي إنـهاء 

االتـفاقـية وتـحويـل رصـيد الـحساب االسـتثماري إلـى الـحساب الـبنكي لـلعميل الـمربـوط بـالـحساب االسـتثماري، وإقـفال جـميع الـحسابـات 

والمحافظ الخاصة بالعميل حسب األنظمة واللوائح. 

 8.30 ال يـسمح لـألجـنبي الـمقيم فـي الـمملكة بـإقـفال حـسابـاتـه االسـتثماريـة بـعد انـتهاء سـريـان مـفعول رخـصة اإلقـامـة أو هـويـة الـمقيم 

دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي. 

 9.30 فــي حــال وفــاة الــعميل أو فــقده أهــليته أو إفــالســه بــقرار أو أمــر مــن الــمحكمة او تــعليمات كــتابــية مــن الــورثــة أو خــلفاء صــاحــب 

الـحساب تـقوم الشـركـة بتجـديـد حـسابـات الـعميل االسـتثماريـة ووقـف الـتعامـل عـليها إلـى أن يـتم تحـديـد الـورثـة بـصك شـرعـي أو تـعيين 

الولي الشرعي أو القيم أو المصفي المخول حق تسلم أموال العميل بقرار من المحكمة المختصة. 

10.30 يقر العميل بأن كافة التعليمات الصادرة من قبل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم وورثته وممثليه.

28.1 The Company has the right, at any time it deems appropriate, to make amendments to 
this Agreement. Any amendments shall be deemed valid after thirty (30) business days 
from the date of sending written notice to the Client informing him of such amendment, to 
his last address provided to the Company in writing.

29.1 The Client acknowledges and agrees that the records, accounts and corporate 
documents shall be conclusive and binding on the Client in regards to any transactions, 
unless the Client proves otherwise. The Client further acknowledges that he recognises and 
completely agrees that the Company records, documents, account statements, telephone 
recordings and any other records shall be deemed as the peremptory and only evidence 
proving his transactions with the Company, the Company's conduct and that of its 
Representatives in executing the instructions received. 

30.1 This Agreement may be terminated by the Client for any reason subject to no regulatory requirements 

preventing termination such as the existence of instructions for blocking the account and/or securities or 

there were financial obligations for the Company on the Client by giving thirty (30) business days prior notice 

in writing to the Company starting from the receipt of the notice by the Company by registered mail or by 

visiting one of the Company's offices, 

30.2 This Agreement may be terminated by the Company for any reason at any time by giving thirty (30) 

business days prior notice to the Client sent to his last address registered with the Company.  

30.3 Where termination occurs, the Company shall be entitled, at its sole discretion, to close and liquidate any 

outstanding transactions. 

30.4 The Client shall remain liable for prompt settlement of all outstanding transactions, fees, charges and 

obligations related to all of the Services provided by the Company prior to termination. No penalty or other 

additional payment will be payable by the Client or Company in respect to the termination. 

30.5 Upon termination and upon a request by the Client, the Company shall provide to the Client. Within a 

reasonable time period from the date of such request. A written [record/statement!] of all Client's monies and 

investments held by the Company pursuant to the terms of this Agreement. 

30.6 Upon giving notice of termination of this Agreement, the Company shall freeze the Investment Account 

until it receives instructions from him regarding the disposition of investments. 

30,7 The Client (Saudi national or nationals of GCC) acknowledge that after the elapse of (5) years from the 

date of freezing the investment account without providing the required information updates by the Client, and 

the investment account is not blocked and there are no securities and there are no financial obligations or any 

other restrictions, Riyad Capital has the right to terminate this agreement and transfer the cash balance in 

investment account to the Client’s bank account linked with the investment account and close all client's 

accounts and portfolios in accordance to Laws and Regulations. 

30.8 Riyad Capital not permit the foreign who Is residing in the Kingdom to close their investment accounts if 

their residence permits (Iqama) are expired, until such clients provided the renewed residence permits 

(Iqama) or a final exit visa. 

30.9 Upon the death, loss of eligibility, or bankruptcy of the Client based on a decision or court ruling, or 

written instructions by the heirs or successors of the Account holder, the Company will freeze the Client's 

Investment Account(s) and suspend its dealing until the heirs, legal custodians, trustees, or liquidators are 

officially determined and authorised to take possession of the Client’s monies by the competent court, 

30.10 The Client acknowledges that all instructions issued by him are binding to his successors, assignees, 

heirs and representatives.
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 الـفــئـــــة
 إجمالي عموالت التداول

خالل األشهر السابقة  (ريال)
نسبة الخصم 

على القنوات االلكترونية 
 نسبة الخصم على المراكز

 الى من

1 

2

3

 11990.99

2999.99

3000 فما فوق 

%0

%15

%50

%0

%15

Category
Total Trading Commission 
in the previous months 
(SAR)

Discount on  
E-Channels

Discount in  
Centers 

From to  

0

1200

3000

1 

2

3

0

1200

3000

 11990.99

2999.99

3000 and above

%0

%15

%50

%0

%15
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:Article Twenty Eight - Right to Amendالبند الحادي والثالثون – الشكاوي والتبليغ :
1.31 يمكن للعميل تقديم أي شكوى أو مالحظة باستخدام أي من الوسائل التالية: 

أ) زيارة أحد فروع الشركة 

 www.riyadcapital.com  ب) التواصل عبر موقع الشركة اإللكتروني

ج) االتصال على الهاتف المجاني رقم 920012299 

2.31 يـجب عـلى الـعميل أن يـقوم فـورا بـإبـالغ الشـركـة إذا عـلم أو شـك بحـدوث خـرق ألمـن رمـز المسـتخدم أو 

كـلمة السـر وذلـك لـكي تـتمكن الشـركـة مـن اتـخاذ اإلجـراءات الـفوريـة لحـمايـة حـسابـات الـعميل. عـلما بـأن الـهاتـف 

هـو الـوسـيلة األسـرع إلشـعار الشـركـة بـاحـتمال وجـود شـخص مـا يسـتخدم رمـز المسـتخدم وكـلمة السـر الـخاصـة 

بـالـعميل دون إذن مـنه. ويتحـمل الـعميل مـسؤولـية تـبعات الخـرق األمـني والـتي تـتضمن خـسارة بـعض و/أو كـل 

أمـوالـه و/أو أوراق الـمالـية فـي حـسابـه، ولـن تتحـمل الشـركـة أي مـسؤولـية عـن أي تـعليمات تـم تـنفيذهـا قـبل 

تبليغها و/أو استالمها إشعار من العميل بطريقة واضحة وصحيحة وقبولها ذلك.

31.1 The Client may submit complaints or observations through any of the following means: 

a) Visiting any of the Company's branches 

b) Emailing through the Company's website: www.riyadcapital.com 

c) Calling the Company's toll-free number 920012299. 

31.2 The Client must immediately inform the Company if he becomes aware of or has 

doubts about a breach in the security of his username or password, in order to enable the 

Company to take immediate action to protect his accounts. The telephone is the fastest 

method by which to notify the Company that there might be someone who is using the 

Client's username and password without permission. The Client assumes responsibility for 

the consequences of the security breach, which include the loss of any and/ or all funds and 

any and/ or all securities in his Account. The Company shall not be held liable for any 

instructions carried out before it has been informed and/or has received and accepted a 

clear and accurate notice from the Client. 

:Article Thirty Two - Languageالبند الثاني والثالثون – اللغة :
1.32 تـمت صـياغـة هـذه االتـفاقـية بـالـلغتين الـعربـية واإلنجـليزيـة، ويـوافـق الـطرفـان، الشـركـة والـعميل، بـموجـب 

هـذه االتـفاقـية عـلى أن يـعتبر الـنص الـعربـي كـالـنص الـحاسـم، ولـذلـك فـإن الـنص الـعربـي سـيؤخـذ فـي االعـتبار 

لــغرض تــوضــيح أي غــموض فــي الــنص اإلنجــليزي أو لــلبت فــي أي خــالف حــول مــعنى أحــكام هــذه االتــفاقــية 

وشروطها. 

32.1 This Agreement has been drafted in both Arabic and English. The Company and the 

Client hereby agree that the Arabic text will generally govern and will be used to clarify any 

ambiguity in the English text or to resolve any disagreement as to the meaning of the terms 

and conditions of this Agreement.

:Article Thirty Three - Governing Law and Jurisdictionالبند الثالث والثالثون – القانون المعتمد والقضاء االختصاصي :
1.33 تخضع وتفسر هذه األحكام والشروط للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها 

في المملكة العربية السعودية. 

2.33 تـقبل األطـراف الـموقـعة عـلى هـذه االتـفاقـية الـخضوع بـشكل قـاطـع ونـهائـي لـلواليـة الـقضائـية لـلجنة 

الـفصل فـي مـنازعـات األوراق الـمالـية أو مـا يحـل محـلها مـن جـهات الـتقاضـي فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة 

حال نشوء أي نزاع يتعلق باالتفاقية. 

بـصفتنا الـعميل، نـقر ونـقبل بـرضـا تـام بـموجـب تـوقـيعنا االلـتزام بهـذه االتـفاقـية ومـا يـتعلق بـها ومـا اشـتملت 

عــليه مــن شــروط وأحــكام وإجــراءات تــتعلق بــكافــة مــعامــالتــنا مــع الشــركــة شــامــلة الــحسابــات والــمعامــالت 

الــمختلفة، وســائــر المســتندات والــنماذج والــمالحــق والــطلبات الــتي تــم تــوقــيعها مــن قــبلنا، ونــقر بــأن جــميع 

الـبيانـات والـمعلومـات الـمقدمـة مـن قـبلنا صـحيحة وسـاريـة الـمفعول، وأنـنا نتحـمل كـامـل الـمسؤولـية عـن أي 

خــطأ أو قــصور أو اخــتالف فــيها، وأنــها جــميعا مــع ســائــر المســتندات الــمرفــقة مــعها شــامــلة اتــفاقــية فــتح 

الـحساب االسـتثماري والـمعامـالت األخـرى لـدى الشـركـة تـعتبر وحـدة واحـدة ال تتجـزأ، ونتعهـد ونـقر بـالـتزامـنا 

بإبالغ الشركة خطية عن أي تغيير أو تعديل قد يطرأ الحقا فور حدوثه.

33.1 These terms and conditions shall be governed by the Laws and Regulations 

of the Kingdom of Saudi Arabia. 

33.2 The Parties agree to abide by the peremptory decisions of the Committee for the 

Resolution of Securities Disputes or other competent litigation avenues in the Kingdom of 

Saudi Arabia in case of a dispute arising pertaining to this Agreement. 

the Client, hereby accept and acknowledge being fully bound by this Agreement and its 

contents, including its conditions, rules, and procedures relating to all dealings with the 

Company, inclusive of those pertaining to various accounts, transactions, documents, forms, 

addendums, and requests that were signed. I affirm that all data and information provided 

by me are true and valid, and I take full responsibility for any error, difference or omission. 

This information, along with all other attached documents, including the Investment 

Account Agreement and other contracts with the Company are considered one indivisible 

whole. | undertake and recognise my obligation to notify the Company in writing of any 

change or amendment that may later occur as soon as it occurs.
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 اسم المنشأة

عربي

English

Entity Name 

 اسم المنشأة

  Name                               االسم

Entity Name 

1 

2

3

4

 ID NO                                     رقم الهوية                 Position                    المنصب  Signature              التوقيع

 For Internal Use لالستخدام الداخلي

  تم التوقيع أمامي وتحققت من شخصية الموقعين وصفتهم
Signatures were witnessed in my presence and I have verified the identity and capacity of the signatories

  المصادقة على التوقيع
Signature Verification 

  اعتماد المصادقة
Verification Authentication 

  اسم المركز
 Center Name 

 رقم المركز
 Center NO .

 Code               الكود Name            االسم Date         التاريخSignature                      التوقيع
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Center 6.1 المركز 6.1

 توقيع العميل
 Client Signature

 استكمال المستندات
Complete Documents

 تأسيس حساب استثماري على النظام
Establish Investment Account in the system

 تأسيس ملف عميل على النظام
Establish Client Profile on the system

  إرفاق موافقة اإلدارة القانونية
Attaching legal Department Approval

عميل تجزئة 
Retail Client

تصنيف العميل 
Client Classification

عميل مؤهل 
Qualified Client

عميل مؤسسي 
Institutional Client

  هل درجة تقييم مخاطر العميل تعتبر )عالية( حسب سياسة قبول العمالء؟
Is the client risk rating high, based on client acceptance policy?

  إذا كانت اإلجابة )بنعم(، نأمل الحصول على موافقة اإلدارة العليا حسب ما هو مذكور في سياسة قبول العمالء
If Yes, Please get the senior management approval as defined in Client Acceptance Policy 

 ال

No

 نعم

Yes

مدينة المركز  
City Center NO.

 Position                      الوظيفة

       خدمة العمالء
Customer Service Representative

  مدير المركز
Center Manager

  Name       االسم Code                 الكود  Date                التاريخSignature      التوقيع

 Wealth Management 6.2 إدارة الثروات 6.2

 Position                                              الوظيفة  Name                                            االسم  Date                                          التاريخSignature                             التوقيع

 المستشار/المسؤول االستثماري
Investment Adviser/Investment Officer

 Wealth Management 6.2 إدارة الثروات 6.2

 Senior Management Approvals (If needed) 6.3 موافقة اإلدارة العليا (عند الحاجة ) 6.3

  مدخل بيانات
Data Entry

 مراجع البيانات
Data Reviewer

 Reviewing File مراجعة الملف واستكمال المستندات
and Completing Documents

 ربط الحسابات
Linking Accounts

 تحميل التواقيع على النظام
Uploading Signatures
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رقم المركز  
Center NO.

اسم المركز  
Center Name

 Position                                              الوظيفة  Name                                            االسم  Date                                          التاريخSignature                             التوقيع

 Position                                              الوظيفة  Name                                            االسم  Date                                          التاريخSignature                             التوقيع



Signature Card  بطاقة التوقيع

التاريخ  
 Date

 رقم الحساب  
Account NO.

رقم المفوض  
Authorised No.

من  
 of

اسم المنشأة 

عربي

English

 Entity Nameاسم المفوض

عربي

English

Authorised Name

متطلبات التوقيع  
Signature Requirements

 منفرد
Single

 مشترك مع المفوضين رقم
Jointly with the authorised No.

9 
&

9 
&

حدود التحويل  
Transfer Limit

 بدون حد
no limit 

 بحد أقصى
Up to

Authorisation Limits (Amounts are according to the account currency)حدود الصالحيات (المبالغ تكون حسب عملة الحساب)

                                                                                           Authority Start Date                                                                                                                  تاريخ بداية الصالحيةAuthority End Date                                                                                        تاريخ نهاية الصالحية

 Signature         التوقيع Signature         التوقيع
اسم المركز  

 Center Name

 Name   االسم

 Code   الكود

التوقيع   
Signature

رقم المركز 
Center NO.

المصادقة على التوقيع  
 Signature Verification

المصادقة على التوقيع  
 Signature Verification



الـريـاض الـمالـية شـركـة تـابـعة لـبنك الـريـاض مـرخـص لـها مـن قـبل هـيئة الـسوق الـمالـية رقـم (٣٧-٠٧٠٧٠) لـتقديـم خـدمـات الـتعامـل ، الـترتـيب ، 
تـقديـم الـمشورة ، الـحفظ و إدارة االسـتثمارات و تـشغيل الـصناديـق. و ألنـها الـذراع االسـتثماري لـبنك الـريـاض فهـي تـتمتع بـكل الـمزايـا الـتي 

يضفيها عليها البنك. تؤمن الرياض المالية بأهمية إدارة ثروتك والتخطيط الحتياجاتك المالية المستقبلية.

Riyad Capital is a subsidiary of Riyad Bank licensed by the Capital Market Authority No. (07070-37) to provide 
services of dealing, arranging, advising, custody, investment management and fund operation. And because it is 
the investment arm of Riyad Bank, it enjoys all the advantages that the bank confers upon it. Riyad Capital 
believes in the importance of managing your wealth and planning for your future financial needs.

إدارة األصـول خـيارات مـتنوعـة مـن الـصناديـق االسـتثماريـة نـوفـرهـا لـعمالئـنا، سـواء كـانـت محـلية أو إقـليمية أو عـالـمية. بـاإلضـافـة إلـى إدارة 
المحافظ االستثمارية الخاصة لألفراد أو المؤسسات .

Asset Management We offer a broad range of mutual funds (local, regional and international) and discretionary 
portfolio management for affluent individuals and institutions.

إدارة الـثروات تـعتبر إدارة الـثروات بـمثابـة الـذراع الـتسويـقي لشـركـة الـريـاض الـمالـية وتـعنى بـإدارة ثـرواتـكم بـأسـلوب انـتقائـي حـكيم، فهـي تـضم 
خبراء استثمار متخصصين في هذا المجال.

Wealth Management It is considered as the distributional arm of Riyad Capital. Our investment experts have the 
sound judgment, prudence and maturity to capably manage your wealth in a discretionary manner.

خـدمـات الـوسـاطـة يـضم فـريـق الـعمل لـدى الـريـاض الـمالـية مجـموعـة مـن الـمتخصصين الـمهنيين ذوو خـبرات واسـعة فـي أسـواق تـداول 
األســهم والــصكوك والــسندات، حــيث يســتطيع خــبراء الــتداول لــديــنا تــنفيذ الــعمليات بــصورة ســريــعة، وبــكفاءة عــالــية بــما يــتوافــق مــع 

متطلبات االستثمارية الخاصة.

Brokerage Services Our team is made up of seasoned market professionals with extensive experience in all 
aspects of the stock, sukuk and bonds trading markets. At Riyad Capital, our experts are able to operate quickly 
and effectively ensuring they match your individual investment needs.

الــمصرفــية االســتثماريــة خــيارات مــتنوعــة مــن الخــدمــات الــمصرفــية االســتثماريــة للشــركــات، بــما فــي ذلــك اســتشارات إصــدارات األســهم، 
وعـروض أدوات الـديـون ، والـطروحـات الـخاصـة لـألسـهم وأدوات الـديـن، وتـقديـم الـمشورة فـيما يـخص االنـدمـاج واالسـتحواذ، عـالوة عـلى 

استشارات قروض التمويل المهيكلة.

Investment Banking Riyad Capital offers a wide variety of investment banking services, including advisory on 
equity and debt, private and public offerings, mergers, acquisition as well as structured finance advisory.


