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)الشروط واألحكام(

 تمهيد:
حيث أن شركة يقين المالية )يقين كابيتال( تقوم بممارسة جميع أعمال االوراق المالية بموجب الترخيص الصادر لها بذلك من 

هيئة السوق المالية رقم )06020-37(، وعنوان الشركة هو ص.ب 884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية، ويشار 
إليها في هذه االتفاقية بـــ)“الشركة”( وحيث أن العميل الموضح اسمه وبياناته في نموذج )معرفة العميل( الملحق بهذه 

الشروط واألحكام والموقع عليه من العميل يرغب في فتح حساب استثماري لدى الشركة للحصول على أي من أو بعض أو 
كل خدماتها لممارسة أعمال األوراق المالية، ويشار في هذه االتفاقية ب)العميل(، ويشار إليهما سويًا بالطرفان او الطرفين، 

فلقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على إبرام هذه االتفاقية وااللتزام ببنودها التالية: 

المصطلحات ودالالتها: . 1

ويكون لكل مصطلح من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

االتفاقية: اتفاقية فتح الحساب االستثماري هذه، وأي تعديالت قد تطرأ عليها الحقًا.	 

أصــول العميــل: جميــع األصــول التــي تشــمل أو يمكــن أن تشــمل علــى أوراق ماليــة والتــي تتســلمها الشــركة مــن العميــل فــي ســياق 	 
ممارســة الشــركة ألعمــال األوراق الماليــة، وذلــك عــدا النقــود والضمانــات التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة )ب( مــن المــادة )83( مــن 

الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

أعمال األوراق المالية: ممارسة الشركة ألي من النشاطات التالية:	 

التعامــل فــي ورقــة ماليــة بصفــة أصيــل أو وكيــل، ويشــمل ذلــك البيــع او الشــراء أو إدارة االكتتــاب فــي األوراق الماليــة، او - 
بتغطيتهــا. التعهــد 

الترتيــب وذلــك بتقديــم أشــخاص فيمــا يتعلــق بأعمــال األوراق الماليــة، أو تقديــم االستشــارات فــي أعمــال تمويــل الشــركات، أو - 
التصــرف بــأي شــكل مــن أجــل تنفيــذ صفقــة علــى ورقــة ماليــة.

االدارة: وذلك بإدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر في الحاالت التي تستدعي التصرف حسب التقدير.- 

تقديــم المشــورة: وذلــك بتقديــم المشــورة لشــخص آخــر بشــأن مزايــا ومخاطــر تعاملــه فــي ورقــة ماليــة، أو ممارســته أي حــق - 
يترتــب علــى ورقــة ماليــة.

الحفــظ: وذلــك بحفــظ أصــوال عائــدة لشــخص آخــر تشــمل ورقــة ماليــة، أو ترتيــب قيــام شــخص آخــر بذلــك، ويشــمل الحفــظ - 
القيــام باإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة.

أمــر مــن العميــل: أمــر صــادر مــن العميــل الــى الشــركة لتنفيــذ صفقــة بصفــة وكيــل، أو أي أمــر آخــر مــن العميــل إلــى الشــركة لتنفيــذ 	 
صفقــة فــي ظــروف تــؤدي إلــى نشــوء واجبــات مشــابهة لتلــك التــي تنشــأ عــن أمــر لتنفيــذ صفقــة بصفــة وكيــل، كمــا يشــمل أي قــرار 
مــن الشــركة لتنفيــذ صفقــة حســب تقديــر الشــركة لحســاب العميــل، أو لحســاب صنــدوق اســتثمار تديــره الشــركة، او لغــرض تجميــع 

الشــركة ألوامــر عمالئهــا، وال يشــمل معنــى االمــر أي طلبــات لشــراء أوراق ماليــة مــن إصــدار جديــد.

أمــوال العميــل: جميــع األمــوال التــي تتســلمها الشــركة مــن العميــل أو نيابــة عنــه فــي ســياق قيــام الشــركة بأعمــال األوراق الماليــة 	 
علمــًا بــأن األمــوال التــي تعــد مســتحقة وواجبــة الســداد فــورًا علــى العميــل الــى حســاب الشــركة الخــاص بمــا فــي ذلــك األتعــاب 

والعمــوالت المســتحقة بشــكل نظامــي للشــركة ال تعتبــر أمــوال عميــل.

أمين الحفظ: مؤسسة سوق مالية مرخصًا لها بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ األوراق مالية.	 

اإلهمال والتقصير: عدم بذل ما يقتضيه الواجب من عناية الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتادة.	 

األوراق الماليــة: تعنــي األســهم مــن أي نــوع كان، أدوات الديــن، الســندات التجاريــة، الســندات طويلــة األجــل، وشــهادات االكتتــاب 	 
وغيرهــا مــن الشــهادات، الوحــدات، العقــود اآلجلــة، عقــود الفروقــات، عقــود التأميــن طويلــة األجــل، األوراق التجاريــة، وأي حــق أو 

مصلحــة فــي أي ممــا ســبق، بمــا فــي ذلــك أي أداة تنــدرج ضمــن تعريــف »االوراق الماليــة« فــي اللوائــح التنفيذيــة.

بنك محلي: منشأة حاصلة على ترخيص بممارسة األعمال المصرفية بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.	 

تجميد الحســاب االســتثماري: االيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل األموال من الحســاب االســتثماري ومنع اســتخدام الرصيد 	 
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الموجــود فيــه، وال يشــمل ذلــك منــع العميــل مــن بيــع األوراق الماليــة واســتقبال متحصالتهــا أو اســتقبال أرباحهــا فــي الحســاب 
االســتثماري، أو التحويــل مــن حســابه البنكــي لحســابه االســتثماري.

تداول: النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.	 

التسوية: تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجالت، وال تشمل التسوية إجراء التصحيحات الضرورية.	 

التعزيــز: هــو تأكيــد العمليــات مــن خــالل النمــوذج الــذي يبيــن تفاصيــل العمليــة التــي تقــوم بهــا الشــركة بنــاء علــى تعليمــات العميــل 	 
تأكيــدا للبنــود التــي اتفــق عليهــا الطرفــان.

التعليق المؤقت: هو التعليق المؤقت للتداول في األوراق المالية المدرجة خالل فترة التداول.	 

الحســاب االســتثماري: هــو ســجل محاســبي تنشــئه الشــركة ألمــوال العميــل المودعــة فــي حســاب العميــل المفتــوح مــن قبــل 	 
التــي تجــري علــى ذلــك الحســاب. الماليــة، ويعكــس جميــع تفاصيــل العمليــات  الشــركة لتمويــل تعامــالت العميــل فــي األوراق 

الخدمــات االســتثمارية: األعمــال المشــمولة عنــد التعامــل فــي واحــد أو أكثــر مــن النشــاطات التاليــة: التعامــل بــاألوراق الماليــة ســواء 	 
بصفــة أصيــل او وكيــل او متعهــد بالتغطيــة، إدارة صناديــق االســتثمار او ادارة محافــظ العمــالء، او إبــرام صفقــات األوراق الماليــة، 

خدمــات الترتيــب وخدمــات تقديــم المشــورة وخدمــات الحفــظ.

الخدمات اإللكترونية: جميع القنوات واالســاليب التقنية التي توفرها الشــركة للعميل وتســاعده في الدخول إلى أنظمة الشــركة 	 
وإجــراء العمليــات مــن خاللهــا.

الرهــن: أي شــكل مــن أشــكال الضمــان المعتــرف بــه بموجــب أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يمكــن تنفيــذه بشــأن ورقــة 	 
مالية.

سهم: هو سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها، ويشمل تعريف »سهم« كل أداة تكون لها خصائص رأس المال.	 

السوق: شركة السوق المالية السعودية )تداول( أو السوق المالية السعودية.	 

شــروط تقديــم الخدمــات: الشــروط الكتابيــة المقدمــة للعميــل بهــذه االتفاقيــة )اتفاقيــة فتــح حســاب اســتثماري لتقديــم خدمــات 	 
أعمــال األوراق الماليــة( والتــي تقــوم بموجبهــا الشــركة بتنفيــذ أعمــال األوراق الماليــة للعميــل أو لحســابه.

صفقة بهامش تغطية: صفقة تقرض فيها الشركة العميل جزءًا من قيمتها.	 

الورقة المالية المشروطة االلتزام: تعني أداة مالية مشتقة يتوجب بموجبها على العميل أو ربما يتوجب عليه أن يقدم دفعات 	 
ماليــة أخــرى، عندمــا تنتهــي صالحيــة األداة أو يتــم إقفــال المركــز وتشــمل جميــع األدوات الماليــة التــي تنــدرج ضمــن تعريــف »الورقــة 

الماليــة المشــروطة االلتــزام« فــي اللوائــح التنفيذيــة.

ضمــان: يعنــي الضمــان ألغــراض قواعــد أمــوال العميــل وقواعــد أصــول العميــل، مــااًل أو أصــال ســدد العميــل قيمتــه بالكامــل، 	 
وتحتفــظ بــه الشــركة أو يكــون تحــت إشــرافها، ســواء لحســاب الشــركة أو بموجــب شــروط وديعــة أو رهــن أو ترتيبــات رهــن أخــرى.

الئحة مؤسسات السوق المالية: الئحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودي.	 

الئحة أعمال األوراق المالية: الئحة أعمال األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي.	 

اللوائح التنفيذية: أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام النظام.	 

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.	 

مســؤولية: أي مســؤولية، أو خســارة، أو ضــرر، أو مطالبــة، أو مصروفــات مهمــا كان نوعهــا أو طبيعتهــا ســواء كانــت مباشــرة، أو 	 
غيــر مباشــرة، أو تبعيــة، أو غيــر ذلــك.

مســتند الهويــة: هــو مســتند إثبــات الهويــة ســاري المفعــول الصــادر عــن الجهــات المختصــة، المعتمــد لفتــح الحســاب االســتثماري 	 
للعميــل أو المحــدد مــن قبــل الشــركة بموجــب تعليمــات الحســابات االســتثمارية الصــادرة عــن الهيئــة أو الجهــات اإلشــرافية.

معسر: الشخص الذي أصبح في حالة إعسار.	 

المملكة: المملكة العربية السعودية.	 

النظام: نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ )1442/6/2هـ(.	 

نظــام جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه: نظــام جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه الســاري بالمملكــة العربيــة الســعودية والصــادر بالمرســوم الملكــي 	 
رقــم )م/16( وتاريــخ 1453/2/24هـــ.

نظــام مكافحــة غســل االمــوال والئحتــه التنفيذيــة: نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/20( وتاريــخ 	 
1439/02/05هـــ، والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم )م/31( وتاريــخ 1433/05/11هـــ.

النماذج: ويقصد بها جميع النماذج المنفذة من قبل العميل سواء كانت ورقية أو إلكترونية.	 

الهيئة: هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.	 
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هيئــة إشــرافية: الهيئــة، أو البنــك المركــزي الســعودي، أو أي ســلطة أخــرى بالمملكــة، أو خارجهــا تقــوم بالرقابــة واإلشــراف علــى 	 
ممارســة أعمــال األوراق الماليــة، أو األعمــال المصرفيــة أو الماليــة أو أعمــال التأميــن أو االســتثمار، بمــا فــي ذلــك الهيئــات ذاتيــة 

الرقابــة.

الســعودية 	  التــداول فــي األســهم  الشــركة ونظــم  تكــون فيــه مكاتــب  الــذي  اليــوم  المحليــة:  بالنســبة لالســتثمارات  يــوم عمــل: 
مفتوحة للعمل، وبالنســبة لالســتثمارات األجنبية فهو: اليوم الذي تكون فيه مكاتب الشــركة والوســطاء والوكالء األجانب ممن 

تتعامــل معهــم الشــركة مفتوحــة للعمــل.

أمر وقف الخسارة: يعني أي أمر يطلبه العميل لشراء أو بيع ورقة مالية عندما يصل سعر السوق لمستوى معين.	 

األمــر المشــروط: يعنــي األمــر الــذي يعتمــد تنفيــذه النهائــي علــى تحقيــق شــرط محــدد بمــا فــي ذلــك ودون حصــر مســتويات مؤشــر 	 
تــداول. 

السعر القابل للتنفيذ: يعني السعر الذي يالمس نطاق السعر المحدد أو يقع ضمن ذلك النطاق.	 

سعر الوقف: يعني مستوى السعر الذي طلبه العميل لتنفيذ األوامر. 	 

القيود المفروضة من الشركة: . 2

يقــر العميــل بأنــه علــى علــم ودرايــة بــأن دخولــه فــي هــذه االتفاقيــة مــع الشــركة ســوف يقيــد مــن تعاملــه فــي بعــض األوراق الماليــة المدرجــة 
بالســوق الســعودي أو أي أســواق أخــرى وفــق الضوابــط التــي تتخذهــا الشــركة مــن حيــن آلخــر ووفقــًا لتقديرهــا المنفــرد، والتــي يمكــن أن 

تشــمل منعــه مــن التــداول فــي أســهم شــركات معينــة ســواء بالســوق الســعودي أو األســواق الخارجيــة األخــرى. 

الخدمات:. 3

هــي الخدمــات االســتثمارية المقدمــة مــن الشــركة لعمالئهــا والتــي قــد تشــمل نشــاط مــن األنشــطة التاليــة: التعامــل بــاألوراق الماليــة ســواء 
بصفــة أصيــل أو وكيــل أو متعهــد بالتغطيــة، إدارة صناديــق االســتثمار أو إدارة محافــظ العمــالء، أو إبــرام صفقــات األوراق الماليــة، خدمــات 

الترتيــب وخدمــات تقديــم المشــورة وخدمــات الحفــظ وأي خدمــة أو خدمــات أخــرى قــد تمنــح الهيئــة الشــركة رخصــة للعمــل بهــا.

المدفوعات مقابل الخدمات:. 	

يلتــزم العميــل بــأن يدفــع للشــركة جميــع الرســوم والعمــوالت المســتحقة عليــه مقابــل الخدمــات االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة 	 
لــه.

للعميــل االطــالع علــى الرســوم أو العمــوالت المعتمــدة لــدى الشــركة مــن مصــادر الشــركة، مثــل موقعهــا علــى شــبكة االنترنــت، أو 	 
مــا توفــره الشــركة كتابــة بنــاء علــى طلــب مــن العميــل، كمــا يمكــن إدراج الرســوم والعمــوالت المســتحقة والواجبــة الســداد مــن قبــل 
العمــالء فــي الوثائــق األخــرى ذات الصلــة بالخدمــة المقدمــة، وســوف يتــم إشــعار العميــل بــأي ترتيــب آخــر لتســديد رســوم الخدمــات 

التــي تقدمهــا الشــركة.

يحق للشــركة اقتطاع واســتيفاء جميع الرســوم والعموالت المعتمدة لدى الشــركة من األموال المســتحقة لعميل لقاء الخدمات 	 
المقدمة من قبل الشــركة أو من خاللها.

يحــق للشــركة فــي حــال عــدم قيــام العميــل بدفــع الرســوم والعمــوالت المســتحقة عليــه أو عــدم تقديــم أي أوراق ماليــة مســتحقة 	 
للشــركة )أو للــوكالء الذيــن تســتعين بهــم الشــركة(، احتجــاز األمــوال أو األوراق الماليــة أو األصــول المســتحقة للعميــل واســتخدامها 

لســداد مــا يســتحق علــى العميــل مــن التزامــات، كذلــك المطالبــة بــأي تعويضــات أخــرى تســتحقها الشــركة مــن العميــل. 

يحــق للشــركة اســتخدام األمــوال المودعــة فــي حســاب العميــل االســتثماري خــارج ســاعات التعامــل العاديــة شــريطة أن ال يعــرض 	 
هــذا اإلجــراء تلــك األصــول لخطــر الخســارة بالنســبة للعميــل وان ال يمنــع العميــل بــأي شــكل مــن األشــكال أو يعيقــه مــن االســتفادة 

مــن أموالــه فــي أي وقــت.

يمكــن للشــركة تقاســم رســوم التعامــل مــع الغيــر أو الحصــول علــى أتعــاب منهــم فــي مــا يتعلــق بالصفــات التــي تتــم نيابــة عــن - 
العميــل، علمــا بــأن تفاصيــل مثــل هــذه األتعــاب أو الترتيبــات المشــتركة لــن يتــم إدراجهــا فــي إشــعار أو إيصــال الصفقــة ذات 

الصلــة ولكــن يمكــن توفيرهــا للعميــل عنــد الطلــب.

تستطيع الشركة تغيير الرسوم أو العموالت المعتمدة في أي وقت على أن يتم إشعار العميل بذلك التغيير.- 



	

طريقة الدفع:	 

االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار: تقييــد رســوم االشــتراك علــى حســاب العميــل يــوم االشــتراك وتخصــم الرســوم اإلداريــة - 
الدوريــة مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق )الصناديــق( التــي تحســب وتقيــم دوريــا.

صفقات التنفيذ: تقييد الرسوم على حساب العميل يوم التنفيذ.- 

االشتراك في الخدمات: تخصم رسوم االشتراك مقدما عن مدة االشتراك المحددة وتقيد على حساب العميل.- 

التصرف بصفة مدير استثمار:. 	

إذا كانــت الشــركة ســتتصرف بصفــة مديــر اســتثمار للعميــل، فســوف تقــدم الشــركة للعميــل اتفاقيــة إدارة محفظــة خاصــة، لكــي يطلــع 
ويوافــق عليهــا العميــل.

المحاسبة:. 	

إن جمع العمليات تخضع لإلجراءات التالية:

سوف تجري الشركة الترتيبات الالزمة لتوفير اإلجراءات المحاسبية الخاصة بأي صفقة تنفذ نيابة عن العميل.	 

أو 	  أخــرى  لجهــات  أو مطالبــات  مــن أي مقاصــة  تمامــا  للشــركة صافيــة  العميــل  علــى  المترتبــة  الدفعــات  تكــون جميــع  أن  يجــب 
اقتطاعــات أو ضرائــب مفروضــة، وإذا كانــت الشــركة مطالبــة نظامــا بتنفيــذ اقتطــاع او حســم مــا فــإن المبلــغ المســتحق علــى 

المطلوبــة. النظاميــة  االقتطاعــات  عــن  النظــر  بغــض  بالكامــل  ينبغــي ســداده  للشــركة  العميــل 

يجب تنفيذ جميع الدفعات المترتبة على عقود تحكمها هذه االتفاقية بالعملة المتعاقد عليها عند طلب الخدمات االستثمارية 	 
أو تلــك المحــددة بــكل عمليــة مــن العمليــات، ويشــترط لقبــول الدفــع بعملــة أخــرى غيــر العملــة المتعاقــد عليهــا أن تكــون قيمتهــا - 
بســعر الصــرف الجــاري- معادلــة لكامــل قيمــة الدفعــة المســتحقة بعملــة التعاقــد، وإذا تبيــن أن المبلــغ المدفــوع أقــل مــن المبلــغ 

المطلــوب بالعملــة المتعاقــد عليهــا فــإن العميــل يلتــزم فــورا بدفــع مقــدار الفــرق لتجنــب إلغــاء العمليــة.

أي تاريــخ يجــري فيــه حســاب الدفعــات المســتحقة أو أي تاريــخ اســتحقاق أو تاريــخ داللــة أو أهميــة خاصــة بموجــب هــذه االتفاقيــة 	 
وال يوافــق يــوم عمــل فيعتــد بتاريــخ يــوم العمــل الــذي يليــه.

يقر العميل بعلمه أن الشركة قد تقوم بتنفيذ تعليماته ببيع األوراق المالية من خالل الغير )طرف ثالث( من بنوك ومؤسسات 	 
مالية، ويقر أيضا أنه لن يكون مســتحقًا لحصيلة عملية البيع إال بعد أن تتســلم الشــركة حصيلة عملية البيع من هذا الغير، وفي 
حــال قيــام العميــل بإصــدار تعليمــات للشــركة باســتخدام تلــك المســتحقات او أي جــزء منهــا – لشــراء األوراق الماليــة – قبــل تســلم 
الشــركة لحصيلــة البيــع مــن الغيــر ووافقــت الشــركة علــى ذلــك ثــم حــدث تأخيــر فــي تســليم ثمــن البيــع األصلــي ألي ســبب كان، فإنــه 
يحــق للشــركة إمــا بيــع مــا تــم شــراؤه باألمــر الجديــد أو مطالبــة العميــل بالمبلــغ الــذي تــم صرفــه لتنفيــذ تلــك العمليــة، بإضافــة إلــى 

أي فــروق أو تكاليــف أو أضــرار أو خســائر أو مصروفــات إضافيــة تحملتهــا الشــركة نتيجــة لذلــك. 

حقوق اإللغاء:. 	

يحق للعميل إلغاء:

اشتراكه في الخدمات اإللكترونية.	 

أوامر التعامل على األوراق المالية أو الصناديق قبل تنفيذها.	 

طلبات السحب من الحساب االستثماري قبل تنفيذها.	 



	

تصرف الشركة بصفة أصيل:. 	

يوافــق العميــل علــى أن الشــركة قــد تقــوم بالتصــرف بصفــة أصيــل فــي صفقــة مــع العميــل، وذلــك أثنــاء تنفيــذ بعــض االتفاقيــات المبرمــة 
مــع العميــل أو تنفيــذ األوامــر الصــادرة عــن العميــل ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اتفاقيــة بيــع األوراق الماليــة باآلجــل. 

التحذير من المخاطر:. 	

يــدرك العميــل إمكانيــة تعرضــه لمخاطــر كثيــرة عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة ويقــر أنــه قــد تــم تحذيــره بموجــب هــذا البنــد مــن هــذه 
المخاطــر، وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

تذبــذب القيمــة: إن أســعار أو قيمــة األوراق الماليــة أو الدخــل الناتــج منهــا قــد ينخفــض وقــد يســترد العميــل مبلغــا أقــل مــن المبلــغ 	 
الــذي اســتثمره.

المالئمــة: بعــض األوراق الماليــة أو الخدمــات قــد ال تكــون مالئمــة للعميــل، وإذا كان لــدى العميــل أي شــك حــول مالئمــة ورقــة 	 
ماليــة معينــة أو خدمــة ماليــة معينــة لــه فينبغــي علــى العميــل الرجــوع إلــى مستشــاره االســتثماري.

األوراق المالية حادة التذبب: األوراق المالية المعززة باالقتراض أو مشروطة االلتزام يمكن ان تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير 	 
قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســتثمر، كمــا أن خســارة العميــل قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره أو أودعــه بــل 

قــد يضطــر إلــى دفــع المزيــد.

دخــل االســتثمار: إذا كان العميــل يســعى بشــكل خــاص إلــى الحصــول علــى دخــل مــن ورقــة ماليــة محــددة، فيجــب علــى العميــل ان 	 
يحــذر مــن أن دخــل هــذه الورقــة الماليــة يمكــن أن يتغيــر، وأنــه يمكــن اســتخدام جــزء مــن رأس المــال المســتثمر لدفــع ذلــك الدخــل.

األوراق الماليــة بعملــة أجنبيــة: إذا كانــت الورقــة الماليــة بعملــة أجنبيــة فينبغــي علــى العميــل أن يحــذر مــن أن التغيــر فــي أســعار 	 
العمــالت يمكــن أن يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل الورقــة الماليــة.

األوراق الماليــة غيــر القابلــة للتحويــل الفــوري إلــى ســيولة: قــد يصعــب علــى العميــل بيــع هــذه الورقــة الماليــة او تحويلهــا إلــى نقــد، 	 
كمــا قــد يجــد العميــل كذلــك صعوبــة فــي الحصــول علــى معلومــات موثــوق بهــا علــى قيمــة هــذه الورقــة الماليــة، او مــدى المخاطــر 

التــي تكــون هــذه الورقــة معرضــة لهــا.

أتعــاب البيــع والرســوم: بعــض األوراق الماليــة تخصــم رســومها ومصاريفهــا فــي تاريــخ االســتثمار األولــي أو عنــد بيــع االســتثمار، 	 
وبعــض األوراق الماليــة تنطبــق عليهــا رســوم مرتبطــة بــاألداء.

مخاطــر الخدمــات اإللكترونيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: ســرقة الهويــة وانقطــاع التيــار الكهربائــي والتأخــر فــي تنفيــذ 	 
األوامــر نتيجــة لبــطء االتصــاالت وجميــع المخاطــر المرتبطــة بأمــن أجهــزة الحواســب اآلليــة والتقنيــة.

مخاطــر أوامــر وقــف الخســارة: يقــع الحــدث الموجــب لتفعيــل جميــع أوامــر وقــف الخســارة عندمــا يصــل ســعر الســهم المحــدد مــن 	 
قبــل العميــل وبســبب الحــد الحالــي المفــروض مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة علــى حركــة تذبــذب الســعر صعــودا / هبوطــا لمنــع 
تنفيــذ صفقــات فــي األســهم خــارج الحــد األقصــى للتذبــذب اليومــي إلــى جانــب توقــف / تعليــق التــداول فــي حالــة إعالنــات الســوق، 
وبنــاء عليــه فــإن أمــر وقــف الخســارة يتــم تفعيلــه وتنفيــذه ويعتبــر ســعرا قابــال للتنفيــذ. وحــال التفعيــل يصبــح أمــر وقــف الخســارة 
أمــرا بســعر الســوق ويعامــل علــى هــذا النحــو. وبحســب ظــروف الســوق، حــال مــا يتــم تفعيــل أمــر وقــف الخســارة فليــس هنــاك مــا 
يضمــن ســعر التنفيــذ وقــد يكــون الســعر الــذي يتــم التنفيــذ بــه مختلفــا عــن ســعر وقــف الخســارة الــذي حــدده العميــل. وفــي بعــض 
الحــاالت، قــد ال يتــم اســالم األوامــر أو قــد يتــم إرســالها خطــأ إلــى تــداول او قــد يتعــذر إرســالها. وفــي ظــروف تقلــب الســوق، قــد 
تــؤدي الحــركات الســريعة فــي األســعار إلــى تفعيــل امــر وقــف الخســارة المحــدد مــن قبــل العميــل، ولكــن قــد ال يتــم تنفيــذه. كذلــك 
يتعــرض أمــر وقــف الخســارة لخطــر تعطــل النظــام وبعــض أنــواع اإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركات ذات العالقــة واخطــاء إرســال 
البيانــات، بمــا فــي ذلــك األخطــاء التــي تتعلــق ببيانــات األســعار. ويــدرك العميــل أن خاصيــة أمــر وقــف الخســارة ال تتوفــر إال فــي نظــام 
شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( كميــزة إضافيــة للتــداول وهــي غيــر متوفــرة فــي منصــة التــداول لــدى تــداول. ولــن تكــون الشــركة 
مســؤولة عــن أي خســائر أو نفقــات يتكبدهــا العميــل بســبب االعتمــاد علــى خاصيــة إدارة مخاطــر المحفظــة أو الحــد مــن خســائر 
التــداول. وال تضمــن الشــركة وال يمكنهــا أن تؤكــد للعميــل أن جميــع أوامــر وقــف الخســارة ســيتم تنفيذهــا وفقــا لتعليمــات العميــل. 
ويعكــس اســتخدام أوامــر وقــف الخســارة تفهمكــم وقبولكــم للمخاطــر المرتبطــة بهــذه األمــور ويــدرك العميــل أيضــا أن اســتخدام 
أوامــر وقــف الخســارة قــد ال يكــون مناســبَا فــي جميــع ظــروف الســوق وفــي بعــض الحــاالت قــد يــؤدي اســتخدام أمــر وقــف الخســارة 

إلــى تنفيــذ الصفقــات دون المســتويات المتوقعــة ويمكــن ان يتســبب فــي تكبــد أكبــر خســائر أكبــر.



	

مخاطــر األوامــر المشــروطة: تحتفــظ الشــركة باألوامــر المشــروطة فــي نظامهــا تبعــا لتحقــق الشــرط المرتبــط باألمــر والــذي يمكــن 	 
أن يكــون مســتوى مؤشــر تــداول أو أي عامــل متغيــر آخــر للتــداول فــي الســوق وتعنــي األوامــر المشــروطة أن الشــركة لــم ترســل 
أمــر العميــل إلــى تــداول لحيــن تحقــق شــرط العميــل، فــإذا تحقــق شــرط العميــل، فســوف ترســل الشــركة أمــر العميــل كأمــر ســوق، 
وتعتبــر األوامــر المشــروطة عرضــة لإللغــاء التلقائــي وفقــا لجــدول االنتهــاء أو اإللغــاء المعمــول بــه لــدى الشــركة، ولــن تكــون الشــركة 
مســؤولة عــن االوامــر المشــروطة المنفــذة بســبب تعطــل النظــام أو مشــاكل البيانــات، وتعتبــر األوامــر المشــروطة عرضــة لخطــر 
تعطــل النظــام وبعــض أنــواع اإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركات ذات العالقــة وأخطــاء إرســال البيانــات، بمــا فــي ذلــك األخطــاء التــي 
تتعلــق ببيانــات األســعار، وفــي حالــة الخطــأ فــي األســعار أو عــدم اســتالم األســعار. فــإن مــن الممكــن حــدوث إرســال خاطــئ لألوامــر 
المشروطة إلى تداول أو قد يتعذر إرسالها على اإلطالق، وفي ظروف تقلب السوق، قد تؤدي الحركات السريعة في األسعار 
إلــى تفعيــل أمــر وقــف الخســارة المحــدد مــن قبــل العميــل، ولكــن قــد ال يتــم تنفيــذه، ويــدرك العميــل أن خاصيــة األوامــر المشــروطة 
ال تتوفــر إال فــي نظــام شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( كميــزة إضافيــة للتــداول وهــي غيــر متوفــرة فــي منصــة التــداول الرئيســية 
األوامــر  علــى خاصيــة  االعتمــاد  بســبب  العميــل  يتكبدهــا  نفقــات  أو  أي خســائر  عــن  الشــركة مســؤولة  تكــون  ولــن  تــداول.  لــدى 
المشــروطة إلدارة مخاطــر المحفظــة او الحــد مــن خســائر التــداول أو زيــادة أربــاح التــداول، وال تضمــن الشــركة وال يمكنهــا أن تأكــد 
للعميــل أن جميــع األوامــر المشــروطة ســيتم تنفيذهــا وفقــا لتعليمــات العميــل. ويعكــس اســتخدام أوامــر وقــف الخســارة تفهمكــم 
وقبولكم للمخاطر المرتبطة بهذه األوامر. ويدرك العميل أيضا أن اســتخدام األوامر المشــروطة قد ال يكون مناســبا في ظروف 
الســوق، وفــي بعــض الحــاالت قــد يــؤدي اســتخدام األوامــر المشــروطة إلــى تنفيــذ الصفقــات دون المســتويات المتوقعــة ويمكــن 

أن يتســبب فــي تكبــد خســائر أكثــر.

إقراض األوامر المالية:. 	1

يجــوز للشــركة ممارســة نشــاط إقــراض األوراق الماليــة مــع أو لحســاب العميــل بموجــب اتفاقيــات أخــرى علــى أن تكــون متوافقــة مــع الئحــة 
مؤسســة الســوق الماليــة.

مدة االتفاقية وانهاؤها:. 11

هــذه االتفاقيــة واالتفاقيــات المتصلــة بهــا ذات طبيعــة مســتمرة، ولكــن ال يمكــن ألي طــرف القيــام بإنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي 	 
أي وقــت وذلــك مــن خــالل إعطــاء إشــعار كتابــي للطــرف اآلخــر قبل)30يومــا( ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ اإلنهــاء، بشــرط أال يؤثــر إنهــاء 
االتفاقيــة علــى أي التزامــات قائمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة، وبشــرط بقــاء شــروط االتفاقيــة نافــذة إلــى أن يتــم ابــراء الطــرف 

األخــر مــن جميــع االلتزامــات الواقعــة عليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

يحــق للشــركة دون الحاجــة إلــى إشــعار العميــل بذلــك إنهــاء االتفاقيــة حالــة وقــوع أي حالــة مــن حــاالت تقصيــر العميــل المذكــورة 	 
بالبنــد مــن هــذه االتفاقيــة، أو إذا كان العميــل غيــر قــادر علــى دفــع اســتحقاقاته أو تنفيــذ مــا جــاء فــي هــذه االتفاقيــة، وفــي 
هــذه الحالــة يجــب علــى العميــل دفــع جميــع الرســوم والعمــوالت المســتحقة عليــه إضافــة إلــى أي مصاريــف أو خســائر تكبدتهــا 

الشــركة.

تبقــى االلتزامــات الواقعــة علــى جميــع أطــراف هــذه االتفاقيــة نتيجــة عمليــة مــا نافــذة وســارية المفعــول حتــى بعــد تاريــخ إنهــاء 	 
هــذه االتفاقيــة حتــى يتــم الوفــاء بهــذه االلتزامــات.

تقــوم الشــركة بعــد إنهــاء االتفاقيــة بإعــداد بيــان ختامــي يتضمــن احتســاب المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل كل طــرف مــن 	 
أطــراف هــذه االتفاقيــة لتســويتها نهائيــا، ويتضمــن هــذا البيــان جميــع مســتحقات العمليــات المعلقــة باســتخدام أســعار الســوق 
الســائدة والقيمــة الحاليــة واألعــراف الســوقية القياســية المعتمــدة فــي هــذا المضمــار مــع العمــوالت ذات الصلــة، وأي مبالــغ 
يجــب أن تشــتمل - دون حصــر- علــى المبالــغ غيــر المدفوعــة المســتحقة علــى العميــل قبــل أو بعــد تاريــخ إنهــاء االتفاقيــة بمــا 
فــي ذلــك الرســوم أو األتعــاب أو العمــوالت أو الغرامــات، أو أي مصاريــف أخــرى قــد تتكبــد الشــركة أعباءهــا نتيجــة إلنهــاء هــذه 
االتفاقيــة بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونيــة وتكاليــف التحصيــل وأي مصاريــف إضافيــة قــد تتحملهــا الشــركة مــن أجــل تغطيــة 

التزاماتهــا أو الوفــاء بهــا اتجــاه عمالءهــا اآلخريــن مــن جــراء مثــل هــذه العمليــات.



	

تقديم الشكاوى:. 12

يســتطيع العميــل أن يتقــدم بــأي شــكوى إلــى الشــركة خــالل أيــام العمــل بشــكل شــفهي أو مكتــوب ألي فــرع مــن فــروع الشــركة أو ارســال 
فاكــس إلــى الرقــم: 966112054831+

addingvalue@yaqeen.sa :أو إرسال خطاب إلى: ص.ب.884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية، أو إرسال بريد إلكتروني إلى

حق تصفية أصول العميل الفرد:. 13

يفــوض العميــل الشــركة تفويضــًا قطعيــًا إلجــراء التصفيــة ألصولــه بغيــة تســديد )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(: أي رســوم أو 	 
عمــوالت أو التزامــات أو مصروفــات أو أعبــاء عليــه للشــركة أو أي زكاة أو ضرائــب مســتحقة نظاميــًا و قانونيــًا لهيئــة إشــرافية، 
وأنــه يجــوز للشــركة اســتخدام أي ضمــان يقدمــه العميــل للشــركة بنفســه أو يقــدم نيابــة عنــه ألي غــرض مــن أغــراض التســديد، 

و يتعهــد العميــل بــأن يدفــع فــورا للشــركة أي عجــز يبقــى بعــد عمليــة التصفيــة.

إذا عجــز العميــل عــن الوفــاء بطلــب تعزيــز الضمانــات )هامــش التغطيــة( فــي الصفقــات بهامــش التغطيــة فيحــق للشــركة 	 
تصفية أصول العميل وإغالق مركزه االســتثماري لديها وذلك في مدة أقصاها يوم عمل واحد فور وصول حســاب العميل 
االســتثماري لمرحلــة وجــوب اســتحقاق تعزيــز الضمانــات، و يوافــق العميــل علــى أن للشــركة الحــق فــي جميــع األحــوال بإغــالق 
مركــز العميــل االســتثماري بعــد وصولــه لمرحلــة وجــوب التســييل اإللزاميــة، و عجــز العميــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه بســداد هامــش 

التغطيــة. وذلــك فــي حــال كان العميــل حاصــاًل علــى تمويــل مــن الشــركة بضمــان أصــول محفظتــه لــدى الشــركة.

األوراق المالية مشروطة االلتزام:. 	1

قبــل إجــراء تعامــالت فــي المشــتقات الماليــة بمــا فيهــا األوراق الماليــة المشــروطة االلتــزام، يجــب علــى العميــل أن يبــرم اتفاقيــة   1-14
منفصلــة للتــداول فــي المشــتقات مــع الشــركة، ولكــي توفــر الشــركة تســهيالت التــداول بالهامــش للعميــل، يجــب علــى العميــل أن 
يبــرم اتفاقيــة منفصلــة للتــداول بالهامــش مــع الشــركة، و للشــركة بنــاء علــى تقديرهــا أن ترفــض الدخــول فــي أي ترتيبــات مــن هــذا 

القبيــل. 

إذا نفــذ العميــل تعامــالت فــي المشــتقات الماليــة بمــا فيهــا األوراق الماليــة المشــروطة االلتــزام أو دخــل فــي صفقــات يمكــن أن   2-14
ينشــأ عنهــا التزامــات محتملــة علــى العميــل، يحــق للشــركة أن تقــوم بتســوية أو إقفــال هــذه الصفقــات دون الرجــوع إلــى العميــل 
حينمــا ال يكــون العميــل موفيــا بالتزاماتــه المتعلقــة بهــذه الصفقــات )ســواء بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي اتفاقيــات أخــرى(. ويمكــن 

للشــركة أن تقيــد علــى الحســاب أي مبالــغ مطلوبــة لدفــع أي عربــون أو ضمانــات لدعــم أي صفقــة مــن هــذا القبيــل.

يقــر العميــل أن التعامــالت فــي األوراق الماليــة بمــا فيهــا التــداول بالهامــش، قــد تتطلــب منــه دفــع مبالــغ إضافيــة بخصــوص هــذه   3-14
التعامــالت.

إذا كان العميــل يتعامــل بالعقــود اآلجلــة و عقــود الفروقــات أو يبيــع أو يشــتري عقــود الخيــارات، فربمــا يتكبــد العميــل خســارة   4-14
الهامــش الــذي يودعــه لــدى الشــركة إلنشــاء مركــز مــا أو للحفــاظ علــى ذلــك المركــز، فــإذا تحــرك الســوق فــي غيــر صالــح العميــل، قــد 
يطلــب مــن العميــل دفــع هامــش إضافــي كبيــر خــالل مهلــة قصيــرة لالحتفــاظ بالمركــز، وإذا فشــل العميــل فــي القيــام بذلــك فــي 
الوقــت المطلــوب، فقــد يتــم تصفيــة مركــزه بخســارة و ســيكون العميــل مســؤوال عــن العجــز الــذي ينتــج عــن ذلــك، و حتــى لــو لــم 
تكــن الصفقــة بالهامــش، فقــد تظــل تتضمــن التزامــا بدفــع مبالــغ إضافيــة فــي ظــروف معينــة زيــادة علــى أي مبلــغ ســبق أن دفعــه 

العميــل وقــت إبرامــه العقــد.

صالحية االقتراض:. 	1

الشركة ليس لديها صالحية االقتراض أو جمع األموال نيابة عن العميل. بموجب هذه االتفاقية على إنشاء حساب جاري مدين)مكشوف( 
يسدده على الفور عند الطلب، لتغطية ما يستحق عليه من رسوم التسوية ومصاريفها.



	

ترتيبات العمولة الخاصة:. 	1

يجــوز للشــركة تقديــم خدمــات للعميــل مقابــل عمــوالت خاصــة، علــى أن يتــم تزويــد العميــل بنمــوذج تفصيلــي تشــرح فيــه الشــركة ترتيبــات 
العمولــة الخاصــة، والحصــول علــى موافقــة العميــل قبــل تقديــم هــذه الخدمــات المرتبطــة بالعمــوالت.

ترتيبات الحفظ:. 	1

تسجيل أصول العميل في حال عدم تسجيلها باسم العميل:

يفــوض العميــل الشــركة بــأن تحتفــظ بأموالــه لــدى المؤسســات المرخصــة التــي تحددهــا الشــركة بمحــض تقديرهــا. وســوف تتخــذ الشــركة 
اإلجــراءات االحترازيــة العاديــة لحفــظ جميــع األصــول و االســتثمارات باســم الشــركة، علــى أن تبيــن بوضــوح مــا إذا كانــت أصــول الحســاب 

عائــدة للعميــل أم لعــدة عمــالء. ويبقــى العميــل فــي كل األوقــات المالــك المســتفيد لهــذه األوراق الماليــة.

استالم حصص االرباح و العموالت و مستحقات العميل:	 

يعيــن العميــل الشــركة وكيــال للقيــام نيابــة عنــه و بكامــل صالحيــة التفويــض و اإلنابــة التــي تحقــق لهــا القيــام بواجباتهــا بصفتهــا قائمــة 
بالخدمــات و األعمــال االســتثمارية بمــا فــي ذلــك توقيــع و تســليم أي مســتندات و إيصــاالت قــد يراهــا الوكيــل ضروريــة لتحصيــل و 
اســتالم أي اربــاح أو عمــوالت أو دفعــات نيابــة عــن العميــل، و يجــوز توقيــع المســتند المطلــوب توقيعــه بموجــب هــذه الوكالــة بواســطة 
أي موظف لدى الشركة، و سيستمر التوكيل الممنوح للشركة بموجب هذه االتفاقية ساريًا بكامل القوة و األثر طالما ظل حساب 

االســتثمار مفتوحــًا.

ممارســة حقــوق التحويــل واالكتتــاب و التعامــل مــع شــراء الســيطرة و العــروض األخــرى واعــادة هيكلــة رأس المــال و 	 
ممارســة حــق التصويــت:

اذا كان العميــل ملتزمــًا بــأي مــن هــذه الحقــوق، فــإن العميــل يعيــن الشــركة وكيــاًل للقيــام نيابــة عنــه و بكامــل صالحيــة التفويــض و 
اإلنابــة التــي تحقــق لهــا القيــام بواجباتهــا بصفتهــا قائمــة بالخدمــات و األعمــال االســتثمارية و ذلــك فيمــا يخــص أمــور الجهــات مصــدرة 
األوراق الماليــة مــن ممارســة حقــوق التحويــل و االكتتــاب و التعامــل مــع شــراء الســيطرة و العــروض األخــرى و اعــادة هيكلــة رأس المــال 

و ممارســة حــق التصويــت بمــا يحقــق مصلحــة العميــل.

مسؤولية مؤسسة السوق المالية في حالة عجز أمين الحفظ المؤهل:	 

لن تتحمل الشركة أي مسؤولية تترتب على عجز أمين الحفظ المؤهل عن أداء واجبه اتجاه أصول العميل.

إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عن العميل: 	 

يقر العميل على أنه سوف يصدر تعليمات للشركة بشكل شخصي أو من خالل وكيل أو وكالء عنه بموجب وكالة صادرة عن كتابة 
عــدل أو موثــق معتمــد مــن وزارة العــدل الســعودية لفتــح أو تشــغيل حســاب العميــل االســتثماري. ويبقــى هــذا التوكيــل نافــذًا وســاري 
المفعــول إلــى أن تتلقــى الشــركة مــن العميــل أو ممــن يخلفــه أو يمثلــه شــرعًا - نتيجــة الوفــاة أو عــدم األهليــة أو نقصانهــا أو التصفيــة أو 
الحــل أو خــالف ذلــك ممــا قــد يحــدث للعميــل - إشــعارا كتابيــا بإبطالــه وإقــرار الشــركة بتســلمه بتاريــخ يلغــي ويحــل محــل أي تاريــخ ســابق 
محــدد فــي اإلشــعار الكتابــي كتاريــخ لســريان مفعــول إبطــال التوكيــل. يلتــزم العميــل بتعويــض الشــركة عــن أي خســائر وقعــت جــراء أي 
مطالبــات واســتحقاقات جــرى دفعهــا أو تحملهــا مــن قبــل الشــركة بنــاء علــى اعتمادهــا علــى ذلــك التوكيــل، وتشــمل الحســاب وشــراء أو 
بيــع األوراق الماليــة والســلع والعمــالت األجنبيــة واألدوات الماليــة األخــرى بنــاء علــى التعليمــات التــي تلقتهــا الشــركة مــن قبــل وكيــل 

العميــل المســمى فــي ذلــك التوكيــل.

حقوق الشركة في االستيفاء والرهن:	 

يفوض العميل الشركة تفويضًا قطعيًا في استيفاء أو رهن ألي حقوق في أصول العميل أو إجراء ألمين حفظ ذي عالقة.



	

تجميع األصول: . 	1

يتــم تجميــع أصــول العميــل مــع أصــول عمــالء آخريــن وبالتالــي فــإن مــا يملكــه العميــل مــن األصــول قــد ال يمكــن تحديــده 	 
بشــهادات منفصلة أو بغير ذلك من مســتندات الملكية المادية أو بســجل إلكتروني يفي بهذا الغرض. وفي حالة وجود عجز 
يعتذر تســويته أثر تقصير من جانب أمين الحفظ أو أمين حفظ من الباطن، فقد يتقاســم عمالء الشــركة هذا النقص. وفي 
حالــة أي عمليــة إعــادة تحويــل إلــى العميــل، لــن تكــون الشــركة ملزمــة بإعــادة نفــس األصــول للعميــل وعليــه فــإن العميــل ســيقبل 
عــددا مــن األســهم أو األوراق الماليــة مــن نفــس النــوع وفئــة التعامــل أو غيرهــا مــن األســهم أو الســندات التــي تمثــل األصــول.

لــدى الشــركة بموجــب هــذه 	  يقــر العميــل بأنــه علــى علــم ودرايــة ويوافــق علــى أن أصولــه التــي يملكهــا والتــي يتــم حفظهــا 
االتفاقيــة أو أي اتفاقيــات أو مالحــق، قــد ال تســجل باســمه ومــن الممكــن أال تفصــل عــن أصــول الشــركة، وقــد يتــم تجميعهــا 
مــع أصــول عمــالء آخريــن وقــد ال تكــون معرفــة بشــهادات أو مســتندات ملكيــة أخــرى أو بســجالت الكترونيــة بشــكل منفصــل. 

وأنــه مــن الممكــن أن يتشــارك مــع العمــالء اآلخريــن بتحمــل أي نقــص غيــر قابــل للتســوية ينتــج عــن عجــز أميــن الحفــظ.

أصول العميل المملوكة في الخارج:. 	1

القانونيــة  التســوية والمتطلبــات  إجــراءات  بــأن  يقــر ويــدرك  العميــل  الخــارج، فــإن  العميــل فــي  ترتيبــًا لحفــظ أصــول  الشــركة  تجــري  حيثمــا 
المملكــة. المطبقــة فــي  تلــك  عــن  تكــون مختلفــة  المعنيــة قــد  البلــدان  والتنظيميــة فــي 

أموال العميل:. 	2

يمكــن أن تحفــظ الشــركة أمــوال العميــل فــي واحــد أو أكثــر مــن الحســابات البنكيــة التــي ســيحتفظ بهــا لــدى الشــركة حيــث ســتحدد الشــركة 
التعامــل المناســب مــن وقــت آلخــر. وســيتم تشــغيل هــذه الحســابات البنكيــة بواســطة الشــركة وفقــا لهــذه االتفاقيــة نيابــة عــن العميــل وال 
يحــق للعميــل إعطــاء تعليمــات فيمــا يتعلــق بهــذه الحســابات باســتثناء مــا يتــم االتفــاق عليــه مــع الشــركة فــي ظــروف اســتثنائية، وتحفــظ 
الشــركة هــذه الحســابات، التــي تفتحهــا الشــركة للعميــل لحفــظ أموالــه، بشــكل منفصــل عــن أي حســاب مصرفــي آخــر يحتفــظ بهــا العميــل 

لــدى الشــركة.

ويشترط على جميع البنوك األخرى التي تستخدمه الشركة لحظ أموال العميل أن تؤكد للشركة أوال أن:

المبالغ القائمة كرصيد دائن في حساب االئتمان تحفظ لديهم كأمين أو ما يماثل ذلك.	 

تقيد العائدات التي تدرها هذه الحسابات للحساب أو لحساب من ذلك النوع.	 

ال يحــق للبنــك جمــع الحســاب مــع أي حســاب آخــر أو ممارســة أي حــق أو مقاصــة أو خصــم أي مطالبــة مضــادة مــن األمــوال 	 
الموجــودة فــي هــذا الحســاب فيمــا يتعلــق بــأي مبلــغ مســتحق علــى أي حســاب آخــر مــن حســاباتنا.

ويعتبر اسم الحساب كافيًا لتمييز الحساب كحساب يحتوي على أموال العميل عن أي حساب آخر من حساباتنا.	 

فــي ظــروف معينــة قــد ال تحصــل الشــركة علــى مثــل هــذا التعهــد مــن بنــك يســتخدم لحفــظ أمــوال العميــل. ومــع ذلــك، فــإن الشــركة تلتــزم 
بــأن تشــرح لــك طبيعــة المخاطــر ذات العالقــة فــي هــذه الحــاالت. ولــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي تقصيــر مــن جانــب ذلــك البنــك بشــرط 

ان تبــذل الشــركة العنايــة المعقولــة فــي اختيــار مثــل هــذا البنــك.

يقــر العميــل بموافقتــه علــى إعطــاء شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( الصالحيــة بإســتخدام أموالــه المودعــة لــدى شــركة يقيــن كابيتــال 
كضمانــات يتــم إيداعهــا لــدى مركــز مقاصــة األوراق الماليــة، وذلــك لتســوية صفقــات األوراق الماليــة للعمــالء باســم عمــالء يقيــن كابيتــال 

حيــث أن مركــز مقاصــة ســيقوم بإيداعهــا لــدى بنــك محلــي مرخــص مــن قبــل البنــك المركــزي.

تدفــع جميــع أمــوال العميــل التــي تســتلمها الشــركة أو يتــم اســتالمها نيابــة عــن الشــركة وتــودع فــي هــذا الحســاب البنكــي )أينمــا كان( فــي 
أقــرب وقــت ممكــن ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز يــوم التعامــل التالــي. وبتوقيــع العميــل علــى هــذه االتفاقيــة يوافــق العميــل علــى أن تحصــل 
الشــركة ولمنفعتها الخاصة على عوائد على أمواله المودعة في حســاب تجميعي لدى بنك مرخص في الســعودية ويعتبر توقيع العميل 
علــى هــذه االتفاقيــة موافقــة علــى ذلــك وتحقيقــًا لشــرط اإلفصــاح الــوارد فــي الفقــرة )3( مــن الملحــق رقــم )4-5( مــن الئحــة مؤسســات 
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البند: صفقة االستثمار:

يقــر العميــل بعلمــه أن الشــركة لــن تقــوم بــدور االستشــاري أثنــاء عــرض أو تقديــم خدماتهــا االســتثمارية لــه، كمــا يقــر أيضــا أن قــرارات البيــع 
والشــراء هــي قــرارات صــادرة عنــه وحــده، علــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد تقــوم بانتظــام لتزويــده بالمعلومــات االســتثمارية و الدراســات و 
البحــوث الخاصــة باألســواق، ولذلــك فــإن العميــل يتحمــل وحــده كافــة مســؤوليات هــذه القــرارات دون أن يترتــب علــى الشــركة أي التــزام أو 

مســؤولية تنتــج عــن قــرارات العميــل، و تكــون الشــركة بمنــأى عــن أي ضــرر ينتــج عــن هــذه المعلومــات او التوصيــات. 

البند: إدارة الحساب االستثماري 

تتم إدارة الحساب وفق اإلجراءات اآلتية:

يقــر العميــل بعلمــه أن الحســاب ومالحقــه ســوف يســتخدم للقيــام بعمليــات الشــراء وتســلم إيــرادات البيــع الصافيــة فيمــا 	 
يتصــل بشــراء وبيــع األوراق الماليــة، وال يعــد الحســاب حســابًا جاريــًا أو حســاب شــيكات.

يقر العميل بعلمه أن جميع العمليات التي تقوم بها الشركة بناًء على تعليماته سيتم تنفيذها على أساس نقدي من خالل 	 
الحســاب مالــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك خطيــًا بيــن الطرفيــن، ويوافــق العميــل علــى أنــه يحــق للشــركة بحســب تقديرهــا 
المنفــرد رفــض تنفيــذ أي تعليمــات صــادرة منــه إذا كان الرصيــد الدائــن فــي حســابه غيــر كاٍف او ســيصبح غيــر كاٍف نتيجــة تنفيــذ 

تعليماتــه فــي اليــوم المحــدد لذلــك.

يجــوز للشــركة فــي أي وقــت أن تطلــب مــن العميــل إيــداع أي مبلــغ نقــدي أو ضمــان آخــر فــي الحســاب كضمــان لتنفيــذ التزاماتــه 	 
التعاقديــة إذا رأت ذلــك ضروريــا لحمايــة مصالحهــا.

البند: طرق التعامل مع الشركة

للعميل الحق في أن يختار لتعامله مع الشركة واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

مراجعة الشركة أو أحد فروعها إلعطاء تعليماته المتعلقة بالحساب كتابيًا.	 

إصدار تعليماته إلى الشركة عن طريق الهاتف.	 

إصــدار تعليماتــه إلــى الشــركة باســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى تتيحهــا يقيــن للعمــالء حاليــا ومســتقباًل 	 
)»الخدمــات اإللكترونيــة »( بعــد التحقــق مــن هويــة العميــل وفقــًا لنظــم التحقــق الموضوعيــة مــن قبــل الشــركة.

البند: التداول عن طريق الخدمات اإللكترونية أو الهاتف

يســتفيد العميــل مــن خدمــات التــداول عــن طريــق الخدمــات اإللكترونيــة أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى تتيحهــا يقيــن للعمــالء 	 
حاليــا ومســتقباًل )“الخدمــات اإللكترونيــة”( بعــد التحقــق مــن هويــة العميــل وفقــا لنظــم التحقــق الموضوعــة مــن قبــل الشــركة، 
أو خدمــات التــداول عــن طريــق الهاتــف والتــي توفرهــا الشــركة ويوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للشــركة إرســال اســم المســتخدم 
ورمــز الدخــول إليــه بواســطة البريــد اإللكترونــي أو رســالة قصيــرة عــن طريــق الهاتــف الجــوال، وذلــك بإرســال هــذه المعلومــات 

إلــى بريــده اإللكترونــي أو رقــم هاتفــه الجــوال المذكوريــن فــي البيانــات المدخلــة مــن العميــل فــي هــذه االتفاقيــة.

ويعتبــر العميــل قــد اســتلم اســم المســتخدم ورمــز الدخــول اســتالما صحيحــًا بمجــرد إرســالها لــه عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو 	 
إلــى هاتفــه الجــوال، ويبــرئ العميــل الشــركة إبــراء نهائيــَا مــن أي مســؤولية قــد تنشــأ عــن إرســال اســم المســتخدم ورمــز الدخــول 

عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو رســالة قصيــرة عــن طريــق الهاتــف الجــوال. 

البند: تعيين الشركة وكياًل للعميل

يعيــن العميــل الشــركة وكيــال للقيــام نيابــة عنــه وبكامــل صالحيــة التفويــض واإلنابــة التــي تتيــح لــه القيــام بواجباتــه بصفتــه قائمــًا 	 
بالخدمــات االســتثمارية، ويشــمل ذلــك توقيــع وتســليم أي مســتندات وإيصــاالت قــد يراهــا الوكيــل ضروريــة إلكمــال شــراء أو 
بيــع األوراق الماليــة أو تحصيــل واســتالم األربــاح والعمــوالت والدفعــات أو إصــدارات األوراق الماليــة نيابــة عــن العميــل، ويجــوز 
توقيــع المســتند المطلــوب توقيعــه بموجــب هــذه الوكالــة بواســطة أي موظــف لــدى الشــركة، وسيســتمر التوكيــل الممنــوح 

للشــركة بموجــب هــذا االتفــاق ســاريًا طالمــا ظــل الحســاب مفتوحــًا.
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البند: الضمانات وحقوق الحجز

يوافــق العميــل موافقــة نهائيــة علــى رهــن وحجــز جميــع األصــول المقدمــة منــه للشــركة، وكذلــك ممتلكاتــه النقديــة واألربــاح 	 
المتعلقــة بهــا واألوراق الماليــة وغيرهــا مــن الموجــودات فــي حســابه وفــي أي حســابات أخــرى لــدى الشــركة، وذلــك كضمــان 
لســداد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــه للشــركة بموجــب هــذه االتفاقيــة، ويمنــح العميــل الشــركة حــق أولويــة التصــرف بهــا، 
ويوافــق العميــل أيضــا علــى أن هــذا الرهــن والحجــز ســيجري تكرارهمــا حســب الضــرورة حــال إصــدار تعليمــات للشــركة بخصــوص 

أي عمليــة مــن العمليــات المترتبــة علــى هــذه االتفاقيــة. 

البند: المقاصة

يفــوض العميــل الشــركة تفويضــَا نهائيــًا إلجــراء المقاصــة لجميــع المبالــغ المســتحق ســدادها للشــركة أو أي أمــوال أو ســيولة 	 
نقديــة أو أوراق ماليــة أو ضمانــات أخــرى موجــودة تحــت حيــازة الشــركة، ويشــمل هــذا التفويــض أي تأميــن نقــدي تجــاه أي مبلــغ 
عالــق متبــق، وبيــع وقبــض وتحويــل جميــع الصكــوك واألوراق الماليــة المحفوظــة لــدى الشــركة، واســتخدام صافــي إيراداتهــا 
بــأي مــن األوراق الماليــة الموجــودة فــي حــوزة  لتســديد مديونيتــه والتزامــه تجــاه الشــركة أو التزاماتــه تجــاه الغيــر المتعلقــة 

الشــركة.

يفــوض العميــل الشــركة تفويضــًا نهائيــًا إلجــراء المقاصــة لتســديد قيمــة الجــزء غيــر المدفــوع مــن ثمــن أي مــن األوراق الماليــة 	 
فــي وقــت قيــام الشــركة ببيــع تلــك األوراق أو بتســوية بيعهــا، كمــا يشــمل ذلــك ســداد جميــع المصروفــات والرســوم واألعبــاء 
األخــرى المتعلقــة باســتكمال شــراء أو بيــع األســهم وفقــًا لتعليمــات العميــل للشــركة، ويفــوض العميــل الشــركة تفويضــًا نهائيــًا 

باتخــاذ اإلجــراءات وفقــًا ألحــكام هــذا البنــد دون الرجــوع إليــه.

نيابــة عنــه ألي غــرض مــن 	  أو يقــدم  يجــوز للشــركة اســتخدام أي ضمــان يقدمــه للشــركة بنفســه  أنــه  العميــل علــى  يوافــق 
األغــراض لتســديد أي التــزام آخــر مســتحق للشــركة بعــد ممارســة حقــوق المقاصــة، ويتعهــد العميــل بــأن يدفــع للشــركة فــورًا 

مبلــغ أي عجــز بعــد إجــراء التســوية أو المقاصــة.

يوافــق العميــل علــى أن ســعر الصــرف المســتخدم مــن قبــل الشــركة فــي احتســاب الخســائر أو العجــز أو أي مبالــغ مســتحقة 	 
للشــركة بموجــب هــذه االتفاقيــة يجــب أن يكــون حســب الســعر المعتمــد لــدى الشــركة كســعر بيــع لعملــة التســليم فــي تاريــخ 

التســوية ذي الصلــة، وهــذا الســعر يكــون نهائيــًا.

البند: تسوية صفقات األوراق المالية

تقــوم هيئــة األســواق الماليــة وشــركة تــداول بتحديــد الفتــرة الزمنيــة الواقعــة بيــن تنفيــذ الصفقــة وبيــن تســجيل انتقــال ملكيــة 	 
الورقــة الماليــة بمركــز االيــداع والســداد الفعلــي لقيمــة الورقــة الماليــة، وقــد تقومــان بإجــراء تعديــل علــى تلــك الفتــرة فــي أي 

وقــت مســتقباًل وفقــًا لتقديرهمــا، ويقــر العميــل بعلمــه بذلــك.

البند: خدمات االيداع

يوافــق العميــل علــى أن الشــركة ســتعمل مــن خــالل وســيط المقاصــة التابــع لــه كأميــن علــى أوراقــه الماليــة وســلعه وعمالتــه 	 
وأي أدوات ماليــة أخــرى موجــودة فــي حســابه مــع الشــركة، ويجــوز للشــركة أن تســجل أو تطلــب إصــدار جميــع األوراق الماليــة 
باســمها أو باســم مــن تعينــه أو تعينهــم )بمــا فــي ذلــك دون حصــر الفــروع والمؤسســات التابعــة والفرعيــة( أو تجعلهــا بالصــورة 
التــي يمكــن بهــا انتقــال ملكيتهــا بالتســليم، علــى أن تظهــر تلــك األوراق الماليــة واالســتثمارات فــي كل األوقــات فــي ســجالت 

الشــركة تحــت ملكيــة العميــل.

تكــون كل العمليــات لحســاب العميــل ويتحمــل وحــده مخاطرهــا، وبنــاًء عليــه فقــد تقــوم الشــركة بتســجيل األوراق الماليــة 	 
والســلع والعمــالت واألدوات الماليــة األخــرى العائــدة للعميــل باســم مــن يقــوم مقــام الشــركة، أو باســم أي جهــة أخــرى تتولــى 

إيــداع األوراق الماليــة واالحتفــاظ بالمدخــرات العائــدة للعميــل تحــت ملكيتــه )أي العميــل(.

بــداًل عــن العميــل، واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى مــن يقــوم مقــام الشــركة أو علــى وســيط 	  بالتوقيــع  يمكــن للشــركة أن تقــوم 
المقاصــة التابــع للشــركة أو مطابقــة توقيــع العميــل مــن أجــل تحويــل األوراق الماليــة والســلع والعمــالت واألدوات الماليــة 
األخــرى، أو المصادقــة علــى ملكيــة األوراق الماليــة والســلع والعمــالت واألدوات الماليــة االخــرى تنفيــذًا لمتطلبــات جهــات 

ضريبيــة أو حكوميــة أخــرى.
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يوافــق العميــل علــى أن يــودع فــي حســابه أي أوراق ماليــة وســلع وعمــالت وأدوات ماليــة أخــرى مقبولــة تعــود ملكيتهــا لــه، كمــا 	 
يســتطيع العميــل إضافــة أوراق ماليــة وســلع وعمــالت وأدوات ماليــة أخــرى فــي حســابه وذلــك بإرســالها إلــى وكيــل المقاصــة، 
ويوافــق العميــل أيضــًا علــى أنــه يمكــن للشــركة أو مــن يقــوم مقامهــا أو وســيط المقاصــة المعتمــد لديهــا االحتفــاظ بمبالــغ 
لســداد أي ضرائــب مســتحقة قانونيــًا للســلطات الحكوميــة المختصــة فــي حالــة بيــع أوراق ماليــة أو ســلع أو عمــالت أو أدوات 

ماليــة موجــودة فــي حســاب العميــل.

البند: وسطاء واتفاقات المقاصة 

بناًء على تعليمات العميل للشــركة من أجل تفعيل عمليات األوراق المالية و الســلع فقد تســتعين الشــركة بخدمات وســيط 	 
أو وســطاء، فــإذا اخفقــت الشــركة أو توقفــت عــن التقيــد بالتعهــدات التعاقديــة التــي اتفقــت عليهــا مــع الوســيط نتيجــة ألي 
خــرق لالتفاقيــة مــن جانــب العميــل أو إفالســه أو إخاللــه فــي الدفــع و الوفــاء بااللتزامــات، فســوف يقــوم العميــل بتعويــض 
الشــركة بالكامــل عــن جميــع الرســوم واألتعــاب التــي ترتبــت علــى ذلــك، وســوف تمــارس الشــركة العنايــة المعقولــة مــن جانبهــا 
اختيــار وســيط المقاصــة )وأي بنــك/ بنــوك مراســلة، وأي وكيــل/ وكالء، وأي أميــن/ أمنــاء، وأي أطــراف أخــرى قــد تســتعين بهــم 

الشــركة مــن حيــن آلخــر لتنفيــذ أي مــن تعليمــات العميــل(.

ال تكــون الشــركة مســؤولة عــن اي خســائر أو تعويضــات أو مطالبــات أو مصروفــات يتكبدهــا العميــل بســبب إخفــاق أي مــن 	 
االشــخاص المذكوريــن أعــاله فــي أداء واجباتــه علــى الوجــه الصحيــح أو خــالل المــدة المتعــارف عليهــا أو المطلوبــة، و ينحصــر 
التــزام الشــركة فــي أن تبــذل جهــدًا معقــواًل ألجــل قيــام األشــخاص المذكوريــن أعــاله بتصحيــح أي أخطــاء مــن جانبهــم، و مــن 
أجــل حمايــة العميــل فــإن العميــل يوافــق علــى اســتمرار كافــة المراســالت و االتصــاالت المتعلقــة بشــراء أي اوراق ماليــة و ســلع 

لحســابه مــن خــالل الموظفيــن المســؤولين لــدى الشــركة و ليــس مــن خــالل وســيط/ وســطاء المقاصــة مباشــرًة.

البند: تضارب المصالح

وافــق العميــل علــى أن الشــركة قــد تتعامــل لمصلحــة العميــل بموجــب أحــكام هــذه االتفاقيــة، مــع أي شــخص أو جهــة ذات صلــة بالشــركة 
)بمــا فــي ذلــك الفــروع والمؤسســات التابعــة للشــركة( و قــد يترتــب علــى هــذا مصلحــة ماديــة للشــركة فــي التعامــل أو االســتثمار، وأن هــذه 
المصلحــة أو أي منفعــة أخــرى ال تقتضــي اإلفصــاح عنهــا للعميــل، كمــا أن هــذه المصالــح الماديــة يمكــن أن تشــمل بــدون حصــر أي شــخص 

أو كيــان لــه عالقــة بهــم كأن:

يكــون ســبق لــه أن كان راعيــًا أو مستشــارًا ماليــا لمصــدر األوراق الماليــة أو لشــركة تنتمــي لنفــس المجموعــة المصــدرة لــألوراق 	 
الماليــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة.

يكون أو ســبق له أن كان، خالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة، مشــتركًا بصفته ضامنًا أو بصفة أخرى في شــراء أو إصدار جديد 	 
أو صفقة أخرى تتضمن مصدر األوراق المالية.

يكون قد نشر أو يعتزم نشر توصية أو مواد أخرى ذات صلة باألوراق المالية المعنية.	 

يمتلك )أو لديه عمالء آخرون يمتلكون( أسهمًا أو أوراقًا مالية أخرى أو مركزًا معينًا.	 

يقدر أسعار السوق ويتعامل في األوراق المالية المعنية أو أي استثمار متعلق بها. 	 

يكون مدير صندوق االستثمار أو أي استثمار متعلق بها.	 

يحصل على مدفوعات أو مزايا أخرى بموجب ترتيبات خاصة مقابل تقديم صفقات للشركة التي يتم فيها االستثمار.	 

يكون على صلة بُمقدر األوراق المالية بطريقة أخرى.	 

البند: رفض أو تعليق تنفيذ العمليات أو المنع

قر العميل بأن الشركة قد ترفض - أو ال تستطيع - تنفيذ تعليمات العميل إذا:	 

قــررت أن العمليــة تعــد - أو قــد ال تعــد- مخالفــة لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفــق الضوابــط و القــرارات الصــادرة - 
عــن الهيئــة الشــرعية للشــركة.

قــررت أن العمليــة تعــد - أو قــد ال تعــد - مخالفــة لألنظمــة أو اللوائــح أو القواعــد أو التعليمــات أو القــرارات الســارية فــي - 
المملكــة العربيــة الســعودية أو أي ســوق آخــر تعمــل بــه الشــركة.
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إذا لم يكن - أو قد ال يكون للعميل- رصيد دائن في حسابه في اليوم الذي ستنفذ العملية فيه. - 

إذا لــم يوجــد فــي حســاب العميــل مــا يكفــي مــن األســهم المملوكــة أو أوراق ماليــة أخــرى حــال عمليــة البيــع فــي اليــوم الــذي - 
ســتنفذ بــه العمليــة.

إذا كان األمــر خارجــا عــن إرادة الشــركة بســبب قــوة قاهــرة ويشــمل ذلــك الحــرب و األعمــال المســلحة و الكــوارث الطبيعيــة - 
و االضطرابــات واالضرابــات و إقفــال الســوق أول التــداول أو تعليقــه أو اختاللــه أو القيــود الحكوميــة أو أي حــدث مــن هــذا 

النــوع يحــول دون تنفيــذ عمليــة مــن جانــب الشــركة.

يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للشــركة أن ترفــض الحفــظ أو الشــراء نيابــة عــن العميــل ألي أســهم أو أوراق ماليــة إذا لــم يكــن 	 
البلــغ مدفوعــا بالكامــل، أو إذا نشــأت أو قــد تنشــأ عنهــا أي تبعــات أو مطالبــات مالــم يــودع العميــل لــدى الشــركة مبلغــًا مــن 
النقــد تعتبــره الشــركة بمحــض تقدريهــا كافيــًا لتأميــن الدفــع الكامــل عــن هــذه األســهم أو األوراق الماليــة أو لتغطيــة تلــك 

التبعــات أو المطالبــات.

للشــركة الحــق فــي منــع العميــل مــن الوصــول إلــى خدمــة التــداول التــي تــم بواســطتها تنفيــذ العميــل لســلوك يمثــل مخالفــة 	 
لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة.

البند: حدود مسؤولية الشركة

تكــون الشــركة مســؤولة عــن تنفيــذ بنــود هــذه االتفاقيــة ضمــن إطــار المســؤولية واالجتهــاد المعقوليــن شــريطة أن تكــون 	 
ملتزمــة بعــدم اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه انتهــاك األنظمــة الســارية.

ال تعــد الشــركة مســؤولة عــن أي خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يتكبدهــا العميــل، مالــم تكــن ناجمــة عــن إهمــال الشــركة أو 	 
تعديهــا أو تقصيرهــا فــي تنفيــذ التزاماتهــا بصفتهــا حافظــًا أمينــًا ووكيــاًل حســب بنــود هــذه االتفاقيــة، وعلــى وجــه الخصــوص ال 

يترتــب علــى الشــركة أي مســؤولية عــن أي خســارة أو تكاليــف قــد تنشــأ عمــا يلــي:

التأخيــر فــي شــراء أو بيــع األوراق الماليــة أو فــي تســليم شــهادات األســهم المشــترات وإيراداتهــا أو أرباحهــا أو الحقــوق - 
بهــا. المتعلقــة  األخــرى 

انتهاء أو وقف التداول ألي سبب كان.- 

تغيرات السوق بما قد يؤثر على أسعار األوراق المالية.- 

عيوب االتصاالت واألجهزة أو المعدات أو األعطال الفنية سواء كانت جزئية أو كلية.- 

انعدام التوثيق أو الصالحية أو المشروعية أو السريان فيما يتعلق بمعامالت األوراق المالية.- 

أي حدث خارج عن سيطرة وإرادة الشركة يؤثر على التنفيذ.- 

يتعهد العميل بتعويض الشــركة عن أي مســؤوليات أو خســائر أو تكاليف أو نفقات تنشــأ عن أي مطالبات من قبل الغير أو 	 
متطلبــات للســلطات النظاميــة مالــم يمكــن حدوثهــا ناتجــًا عــن اإلهمــال أو التعــدي أو التقصيــر مــن قبــل الشــركة.

إن الشــركة غيــر مســؤولة عــن عــدم تقيــد العميــل بــأي قوانيــن أو أنظمــة أو لوائــح أو اتفاقيــات أخــرى قــد تحكــم نشــاط العميــل 	 
أال اذا كان ذلــك ناشــئًا عــن إهمــال الشــركة أو تعديهــا أو تقصيرهــا.

البند: اإلبراء والتعويض

يقــر العميــل بــأن الشــركة تعمــل لصالحــه و نيابــة عنــه و بنــاء علــى تعليماتــه، و أن جميــع عمليــات األوراق الماليــة هــي لحســاب 	 
العميــل و يتحمــل هــو وحــده مخاطرهــا، و لذلــك يوافــق العميــل علــى تعويــض و إبــراء ذمــة الشــركة و مدراءهــا و موظفيهــا مــن 
جميــع المســؤوليات و االلتزامــات و األضــرار و االدعــاءات و التكاليــف و المصروفــات أيــًا كانــت، و التــي قــد تتحملهــا الشــركة 
أو أي مــن مديريهــا أو موظفيهــا ممــا قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت وألي ســبب كان، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثال ال الحصر، االحتفاظ و التعامل في الموجودات و بيع و شراء الموجودات بواسطة الوسطاء و السماسرة أو مباشرة 
مــن المشــترين و البائعيــن و مــن الحســاب، أو بســبب تقديــم أي خدمــات مصرفيــة بنــاء علــى طلــب العميــل و تنفيــذًا لهــذه 
االتفاقيــة، إال فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا تلــك االلتزامــات و المســؤوليات و الخســارة و األضــرار و االدعــاءات والتكاليــف 

بســبب التقصيــر و التعــدي الناجــم عــن مخالفــة الشــركة و مديريهــا و موظفيهــا لبنــود هــذه االتفاقيــة.
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البند: إقرارات وتعهدات العميل

يقر العميل بما يلي:

أنــه قــرأ وفهــم جميــع بنــود هــذه االتفاقيــة و مالحقهــا و التــي جــرى إبرامهــا بيــن الطرفيــن، و فهــم طبيعــة االلتزامــات المترتبــة 	 
عليــه بموجبهــا، و فهــم جميــع الحقــوق الممنوحــة للطرفيــن بنــاًء عليهــا، كمــا أنــه يــدرك بــأن المســؤولية تقــع عليــه تجــاه فهــم 
هــذه االتفاقيــة و شــروط العمليــات التــي ســتبرم مــع الشــركة، و أن عليــه اتخــاذ اإلجــراءات و التدابيــر الالزمــة لتحقيــق المنافــع 

المرجــوة مــن تلــك العمليــات. 

أنــه بتوقيعــه علــى هــذه االتفاقيــة يلتــزم بشــروط العمليــات التــي يرغــب مــن الشــركة أن تقــوم بتنفيذهــا ألغــراض االســتثمار فــي 	 
األوراق المالية، أو لتوفير الحماية له من تقلبات أســعار العمالت أو أســعار األســواق المالية أو أســعار األســواق التجارية التي 
قــد تؤثــر ســلبا علــى أعمالــه، وبالتالــي عليــه أن يتحقــق مــن أن الخدمــات التــي يعتــزم االســتفادة منهــا مــن خــالل هــذه االتفاقيــة 

مالئمــة لألغــراض التــي يتطلــع لتحقيقهــا مــن خــالل هــذه االتفاقيــة. 

أنــه علــى درايــة بالمخاطــر التــي قــد تنتــج عــن الخســائر الماليــة جــراء تنفيــذ الخدمــات االســتثمارية قــد تنبثــق عــن هــذه االتفاقيــة، 	 
وهــذه االخطــار تشــمل إمكانيــة تعــرض االســتثمارات إلــى تقلبــات حــادة فــي االســعار ممــا قــد يتســبب فــي احــداث خســائر 
كبيــرة، وبالتالــي فإنــه بهــذا يقــر بــأن الخســائر- الناتجــة عــن عمليــات المتاجــرة بالســلع أو عمليــات البيــع أو الشــراء اآلجــل أو األوراق 
الماليــة- قــد تكــون كبيــرة، كمــا يــدرك أنــه فــي ظــل ظــروف معينــة للســوق قــد يصعــب و ربمــا يســتحيل تصفيــة مركــز مالــي مــا 

بهــدف وقــف الخســائر. 

أن لديــه خبــرات فــي أنــواع الخدمــات االســتثمارية المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة، وبنــاًء عليــه فإنــه يقــر بأنــه يعــي الممارســات 	 
واالجــراءات الخاصــة بأســواق هــذه الخدمــات وعلــى درايــة بهــا، وأنــه يملــك القــدرة الماليــة ويــدرك عــدم وجــود أي أســباب تحــول 
بينه و بين تحمل األخطار المتصلة بهذه الخدمات، و يفهم و يوافق على أنه يتحمل وحده أي مخاطر قد تنتج عن الخدمات 
االســتثمارية المقدمــة لــه، و بالتالــي فــإن الشــركة ال تتحمــل أي مســؤولية تجــاه أي خســائر مــن أي نــوع كانــت قــد يتكبدهــا 

العميــل.

إلــى الشــركة صحيحــة وكاملــة وســارية المفعــول وغيــر مضللــة، 	  التــي قدمهــا  البيانــات والمعلومــات  يقــر العميــل أن جميــع 
ويوافــق علــى إشــعار الشــركة خطيــًا فــور حــدوث أي تغييــرات قــد تطــرأ علــى هــذه البيانــات.

يقــر بــأن مــا يقــع عليــه مــن التزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة يعتبــر نظاميــا وصحيحــا وملزمــًا لــه ونافــذًا، وأنــه قــد وقــع هــذه 	 
االتفاقيــة ووافــق علــى االلتــزام بجميــع البنــود الــواردة بهــا.

أنه ليس من المحظور التعامل معه نظامًا.	 

أنــه ســيكون مســؤواًل نظامــًا أمــام الســلطات المختصــة عــن األمــوال المودعــة بحســابه ســواًء مــن قبلــه شــخصيًا أو مــن قبــل 	 
الغيــر بعلمــه أو مــن دون علمــه، وأنــه مســؤول ايضــًا نظامــًا ســواًء تخلــص مــن هــذه األمــوال الحقــًا أو لــم يتخلــص منهــا، حتــى 

ولــو أخفــق فــي إبــالغ الشــركة رســميًا بوجــود هــذه األمــوال بالحســاب.

أن األموال المودعة في حسابه هي من مصادر مشروعة، وأنه سيظل مسؤواًل من خلوها من أي تزييف.	 

أنه مسؤول عن تحديث بياناته الشخصية دوريًا كل )3( أعوام ميالدية أو عندما تطلب الشركة منه ذلك.	 

أنــه يتعهــد بتجديــد مســتند هويتــه قبــل انتهــاء صالحيتــه، ويقــر بأنــه فــي حــال عجــزه عــن ذلــك فــإن الشــركة ســوف تقــوم بتجميــد 	 
حسابه.

يتعهــد العميــل بالتزامــه بتحديــث بياناتــه ومعلوماتــه وتأكيــد عــدم وجــود تغييــر فيهــا عندمــا تطلــب منــه الشــركة ذلــك بنهايــة 	 
كل فتــرة دوريــة تحــدد الشــركة مدتهــا ولــن تزيــد تلــك الفتــرة عــن ثــالث ســنوات، و يلتــزم العميــل كذلــك بتقديــم مســتند هويــة 
مجــدد عنــد نهايــة ســريان مفعــول مســتند هويتــه. ويقــر العميــل بعلمــه أن الشــركة ســوف تجمــد حســابه االســتثماري إذا أخــل 

بذلــك االلتــزام.

يتعهــد العميــل بالتزامــه بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة، واألنظمــة واللوائــح األخــرى المعمــول بهــا فــي المملكــة ال 	 
ســيما نظــام جرائــم اإلرهــاب و تمويلــه و نظــام مكافحــة غســل األمــوال و الئحتــه التنفيذيــة.

يقــر العميــل بــأن للشــركة كامــل الحــق فــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة أو أي مــن مالحقهــا إذا تبيــن للشــركة أن العميــل لــم يلتــزم 	 
بأحــكام نظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة أو ارتكــب أي مخالفــات لنظــام الســوق الماليــة أو خالــف بنــود هــذه 

االتفاقيــة.
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البند: حاالت التقصير من جانب العميل

يعتبر كل مما يلي حالة من حاالت التقصير:

إذا لم يقم العميل بدفع أي مبلغ واجب األداء بموجب هذه االتفاقية.	 

إذا لم يقم بأداء التزام واحد أو أكثر من التزاماته في حينه حسبما تقتضيه االتفاقية.	 

عــدم التــزام العميــل بــأي إقــرار أو تعهــد أو ضمــان ضمــن هــذه االتفاقيــة أو ضمــن أي وثيقــة تصــدر بموجــب هــذه االتفاقيــة. أو 	 
يكــون غيــر صحيــح أو يثبــت أنــه كان غيــر صحيــح بــأي شــكل كان لــدى القيــام بــه. أو إذا كان قــد أجــرى فــي أي تاريــخ الحــق وكان 

غيــر صحيــح بــأي شــكل مــن األشــكال فــي ذلــك التاريــخ فــي ضــوء الظــروف التــي تواجــدت آنــذاك.

إذا قــررت الشــركة منفــردًة أن مــا تقتضيــه هــذه االتفاقيــة مــن ضمــان ســواء كان بالكامــل أو جزئيــًا لــم يعــد لــه كامــل القــوة 	 
واألثــر أو لــم يعــد لــه حــق األولويــة المحــدد بموجــب هــذه االتفاقيــة.

إذا قــررت الشــركة منفــردة أن تنفيــذ العميــل لجميــع التزاماتــه أو بعضهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة قــد أصبــح غيــر نظامــي أو قــد 	 
يصبــح غيــر نظامــي أو مخالفــا أليــة تعليمــات صــادرة عــن أي هيئــة فــي أي دولــة. 

أي حجــز أو تنفيــذ حكــم أو أي إجــراء نظامــي أو قانونــي أو قضائــي آخــر ُيوقــع أو ُيفــرض أو ُيســتصدر أمــر بشــأنه فيمــا يتعلــق بــأي 	 
ضمــان آخــر مــن قبــل الغيــر.

 أي حجــز أو تنفيــذ حكــم أو أي إجــراء نظامــي أو قانونــي آخــر ُيوقــع أو ُيفــرض أو ُيســتصدر أمــر بشــأنه فيمــا يتعّلــق بــأي أصــل آخــر 	 
للعميــل )أو ألي مــن فروعــه فــي حــال كونــه شــخصية اعتباريــة( ولــم يوقــف أ, تتــم مخالصــة بشــأنه خــالل ســبعة أيــام.

تجميد أعمال العميل الرئيسية أو نقل أعماله للغير أو تصفيتها طوعًا أو كليًا.	 

إفــالس العميــل أو إعســاره أو تعرضــه لصعوبــات ماليــة أو طلــب تصفيــة أموالــه أو تعييــن مــن يقــوم علــى تصفيــة أموالــه نيابــة 	 
عنــه أو عجــزه أو وفاتــه أو عنــد حصــول أي تغييــر علــى أموالــه، والــذي بتقديــر ورأي الشــركة يعتبــر جوهريــًا وســلبيًا.

اندمــاج العميــل مــع مؤسســة أو شــركة أخــرى، أو قيامــه بإعــادة هيكلــة مؤسســته أو شــركته أو حصــول أي تغييــر جوهــري علــى 	 
ملكيتــه للشــركة أو المؤسســة مــن حيــث امتــالك رأس المــال األكبــر أو حــق اإلدارة، والــذي يعتبــر بــرأي وتقديــر الشــركة ســببًا 

معقــواًل إلضعــاف قــدرة العميــل علــى تنفيــذ االلتزامــات الواقعــة عليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

أي انتهاك أو إخالل من جانب العميل تجاه أي ائتمان أو اتفاقية أخرى قد يكون طرفًا فيها مع مؤسسة مالية، أو أي انتهاك 	 
أو إخالل من جانبه تجاه أي اتفاقية أخرى مبرمة مع أي جهة، مما ترى الشركة أنه يحمل أو قد يحمل في فحواه تأثيرًا سلبيًا 

جوهريًا على قدرة العميل لتنفيذ ما جاء في هذا االتفاقية.

البند: األنشطة المحظورة

يقــر العميــل بأنــه ال يجــوز لــه أن يقــوم بــأي نشــاط غيــر قانونــي أو محظــور أو غيــر مقبــول بموجــب األنظمــة الســعودية عبــر اســتعمال 	 
حســابه لــدى الشــركة، ويشــمل ذلــك التالعــب بســعر ورقــة ماليــة أو ســهم أو حصــة، أو بــث اإلشــاعات أو المعلومــات غيــر المدّعمــة 
أو الخاطئــة، أو التــداول المشــبوه فــي األوراق الماليــة الناتجــة عــن البيــع المتكــرر، وإعــادة الشــراء بغــرض اإلخــالل بســعر ورقــة ماليــة، 

أو التالعــب بســعرها لصالحــه أو لصالــح مســتفيد آخــر فــي الســوق.

يقــر العميــل بــأن مثــل هــذه األنشــطة تضــر بالمصلحــة العامــة وأســواق المــال الســعودية وتشــكل أنشــطة محظــورة ال يجــوز لــه 	 
أن يمارســها فــي أي وقــت، وال يجــوز لــه اســتعمال حســابه أليــة أغــراض غيــر شــرعية أو مؤذيــة أو مزعجــة أو تشــهيرية أو مشــوهة 
للســمعة أو بذيئــة أو مهــددة. وأنــه لــن يســتعمل الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة إلغــواء عمالئــه أو عمــالء آخريــن، كمــا يقــر بأنــه ال 
يجــوز لــه أن يحّمــل أو ينشــر أو يــوزع أيــة معلومــات أو برمجيــات أو أيــة مــواد أخــرى منشــورة أو مرســلة عــن طريــق الشــركة والتــي قــد 

تكــون محميــة بحــق نشــر أو أي حــق ملكيــة أدبيــة أخــرى.

البند: االلتزام بالضوابط الشرعية

يقــر العميــل بعلمــه بــأن مــا تقدمــه الشــركة مــن خدمــات ألعمــال األوراق الماليــة يخضــع للضوابــط والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة الشــرعية 
للشــركة مــن حيــث موافقتهــا لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وأن الشــركة لــن تقــوم بتنفيــذ تعليمــات العميــل إذا مــا خالــف تلــك 
التعليمــات مــا تقــرره اللجنــة الشــرعية فيمــا يتعلــق بموافقــة الشــريعة اإلســالمية، وليــس للعميــل الحــق فــي اإلصــرار علــى تنفيــذ هــذه 

التعليمــات أو تقديــم شــكوى أو مقاضــاة الشــركة فيمــا يتعّلــق بهــذا الشــأن.
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البند: دراية العميل باألنظمة السارية

يقــر العميــل أنــه قــرأ وفهــم االنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والقيــود الخاصــة بالعمليــات التــي تنطــوي علــى أســهم شــركات ســعودية مدرجــة 
وغيرهــا مــن األوراق الماليــة المتداولــة فــي ســوق »التــداول«، كمــا يقــر بأنــه ملــزم باالطــالع بنفســه علــى أيــة تغييــرات فــي هــذه األنظمــة 

اللوائــح وأنــه بهــذا يخضــع لهــذه األنظمــة واللوائــح والقيــود.

البند: الزكاة

يحــق للشــركة أن تخصــم مــن محفظــة العميــل أي زكاة أو ضرائــب محليــة مفروضــة علــى العميــل مــن قبــل ســلطات أو جهــات أو هيئــات 
ســعودية يخضــع لســلطاتها العميــل وكذلــك الشــركة، خاصــة إذا كان ينبغــي أو طلبــت الجهــة المختصــة خصــم وتوريــد الــزكاة مباشــرة عــن 
طريــق الشــركة إلــى الجهــة المختصــة وذلــك بــدون الرجــوع إلــى العميــل، ويعــد توقيــع العميــل علــى هــذه االتفاقيــة بمثابــة موافقــة نهائيــة علــى 

ذلــك، و ال يجــوز للعميــل الرجــوع علــى الشــركة بــأي دعــوى أو مطالبــة فــي هــذا الخصــوص.

البند: دراية العميل والتزامه باألنظمة والقوانين الضريبية الخاضع لها

يقــر العميــل بمســؤوليته المنفــردة عــن اإللمــام باألنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والقوانيــن الضريبيــة التــي يخضــع لهــا وتنفيذهــا، ويلتــزم العميــل 
باإلفصــاح للشــركة عــن موطنــه الضريبــي وكافــة بياناتــه الضريبيــة كرقــم التعريــف الضريبــي أو رقــم ملفــه الضريبــي، وذلــك يشــمل جميــع 
الــدول التــي ينبغــي علــى العميــل دفــع ضرائــب لهــا أو اإلفــادة عــن ثرواتــه أو مصــادر دخلــه لهــا، حتــى لــو لــم يكــن يحمــل جنســيتها، كمــا أنــه 
يلتــزم باإلفصــاح للشــركة عــن أيــة بيانــات أو معلومــات مطلــوب منــه اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا الشــأن، حتــى لــو لــم تطلــب منــه الشــركة 
ذلــك، ويكــون العميــل مســؤوال مســؤولية كاملــة ومنفــردة عــن تقاعســه فــي تقديــم البيانــات أو المعلومــات للشــركة أو نقصهــا أو عــدم 
صحتهــا، وللشــركة بإرادتهــا المنفــردة أن تحجــز/ تــورد أيــة مبالــغ مــن حســاب العميــل تطالــب بهــا الجهــات المختصــة تنفيــذًا لألنظمــة والقوانيــن 
الضريبيــة التــي يخضــع لهــا العميــل، كمــا أن للشــركة الحــق فــي إنهــاء االتفاقيــة إذا مــا خالــف العميــل هــذه االلتزامــات، وللشــركة الحــق فــي 
الرجــوع علــى العميــل بأيــة غرامــات أو مبالــغ ماليــة قــد ُتطالــب بهــا الشــركة نتيجــة لتقصيــر العميــل فــي أداء هــذه االلتزامــات، وللشــركة أن 
تطالــب العميــل بأيــة مبالــغ ماليــة قــد تتكبدهــا الشــركة مقابــل أتعــاب مهنيــة أو مصاريــف إداريــة أو قضائيــة نتجــت عــن تقصيــر العميــل فــي 

تنفيــذ التزاماتــه المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد.

البند: االتصال

عنوان البريد اإللكتروني وهاتف االتصال	 

ترســل جميــع المراســالت التــي تصدرهــا الشــركة للعميــل فيمــا يتعلــق بالحســاب إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي للعميــل المبيــن فــي 	 
هــذه االتفاقيــة أو فــي أي مــن مالحقهــا.

يكــون العميــل مســؤواًل فــي جميــع األوقــات عــن تزويــد الشــركة بعنــوان بريــده اإللكترونــي ورقــم هاتفــه الجــوال الصحيحيــن، وكذلــك 	 
عن إخطار الشــركة فورًا بأي تغيير بعنوان بريده اإللكتروني أو رقم هاتفه الجوال، كما يكون العميل مســؤوال في جميع األوقات 
عــن إخطــار الشــركة فــي حــال عــدم تســلمه أي مراســالت، ويعتبــر عــدم اعتراضــه كتابــة علــى عــدم وصــول المراســالت دليــاًل علــى 

تســلمه لهــا.

يتنــازل العميــل صراحــة عــن أي مطالبــة ضــد الشــركة قــد تنشــأ عــن عــدم تمكــن الشــركة مــن االتصــال بــه، ســواًء كان ذلــك بســبب 	 
فشــل العميــل فــي تزويــد الشــركة بعنــوان البريــد اإللكترونــي الصحيــح، أو فــي حــال إخطــاره للشــركة علــى وجــه التحديــد بأنــه ال يرغــب 
فــي تســلم أيــة مراســالت، ويشــمل ذلــك كشــوف حســابات العميــل وســجل تنفيــذ تعليماتــه الشــهري والمســتندات المتعلقــة بذلــك.

يوافــق العميــل علــى تعويــض الشــركة وجعلهــا بمنــأى عــن الضــرر والخســارة الناشــئة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم تزويــد 	 
العميــل بالمراســالت المتعلقــة بــه، بمــا فــي ذلــك دون تحديــد أي مطالبــات ناشــئة عــن عــدم تمكــن العميــل مــن الــرد علــى أو طلــب 
تصحيــح أيــة أخطــاء أو أخطــاء مزعومــة فــي أي مــن تلــك المراســالت، كمــا يوافــق العميــل علــى التنــازل عــن جميــع حقوقــه ومطالباتــه 

فــي هــذا الخصــوص.

تعتبر المراسالت المرسلة إلى العميل عن طريق البريد اإللكتروني قد تم استالمها من قبل العميل من تاريخ إرسالها.	 

إذا كان العميل ال يرغب في تسلم أية مراسالت فينبغي عليه تقديم طلب خطي إلى الشركة بذلك.	 
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االخطاء وعدم تسلم مراسالت العميل	 

ال تعــد الشــركة مســؤولة عــن أيــة تعليمــات تصــدر مــن العميــل مــا لــم تتســلمها الشــركة فعليــا، وعلــى العميــل أن يخطــر الشــركة 	 
كتابــة عــن طريــق البريــد العــادي )ص.ب: 884 الريــاض 11421( علــى الفــور بأيــة مراســالت أرســلها للشــركة ولــم تصــل أو أنــه يشــك 

فــي أنهــا لــم تصــل للشــركة.

يتحمــل العميــل جميــع أخطــار النقــل بمــا فــي ذلــك الفقــدان والتأخيــرات والتكــرار، إال فــي حــال ارتــكاب الشــركة إلهمــال أو ســوء 	 
تصــرف، ويقــع عــبء إثبــات دعــوى اإلهمــال أو ســوء التصــرف مــن جانــب الشــركة علــى عاتــق العميــل.

البند: التواصل عن طريق الخدمات اإللكترونية أو الهاتف

يقــر العميــل ويوافــق علــى أن تقــوم الشــركة بإرســال جميــع التعليمــات الالزمــة للدخــول إلــى حســابه وتشــغيله وإجــراء عمليــات 	 
التــداول فــي األوراق الماليــة عــن طريــق الخدمــات اإللكترونيــة أو الهاتــف الجــوال، بمــا فــي ذلــك اســم المســتخدم ورمــز الدخــول 

علــى بريــده اإللكترونــي أو هاتفــه الجــوال المذكوريــن فــي معلومــات العميــل مــن هــذه االتفاقيــة.

يقــر العميــل أنــه بمجــرد قيــام الشــركة بإرســال المعلومــات المذكــورة أعــاله عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو رســالة قصيــرة عبــر 	 
الهاتــف الجــوال، فيعتبــر قــد تســلمها بصــورة صحيحــة وال تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي خلــل أو تأخــر فــي تســلمها ألي ســبب 

مــن األســباب.

البند: المراسالت

ترســل الشــركة اإلخطــارات المتضمنــة كشــوف حســابات العميــل وســجل تنفيــذ تعليماتــه شــهريا والمســتندات المتعلقــة بذلــك 	 
)“المراســالت”( إلــى العميــل علــى أحــدث عنــوان بريــد الكترونــي تابــع لــه مســجل لــدى الشــركة، ويقــر العميــل بالتزامــه بفحــص 
هــذه المراســالت المرســلة إليــه مــن الشــركة بعنايــة وحــرص، وإخطــار الشــركة علــى وجــه الســرعة بأيــة أخطــاء يعتقــد بورودهــا 
فــي هــذه المراســالت، وتعتبــر تلــك المراســالت صحيحــة بشــكل نهائــي مــا لــم يخطــر العميــل الشــركة بأيــة أخطــاء خــالل ثالثيــن 

يومــًا )30 يومــًا( مــن تاريــخ إرســال الشــركة المراســلة للعميــل.

تعــد المراســالت قــد وصلــت وتــم تســليمها للعميــل مــن وقــت ارســالها بالبريــد اإللكترونــي إال إذا اعتــرض العميــل خطيــًا عــن 	 
مــن  تتخلــص  إلكترونيــة، وأن  إلــى صيغــة  المســتندات واإلخطــارات  بتحويــل  تقــوم دوريــًا  أن  للشــركة  عــدم تســلمها، ويجــوز 
المســتندات األصليــة دون أن تكــون ملزمــة بإخطــار العميــل بذلــك، ويوافــق العميــل علــى أن يكــون للســجالت اإللكترونيــة 

الخاصــة بالشــركة وأي صــور ورقيــة عنهــا ذات الحجيــة ألصــول المســتندات واإلخطــارات.

البند: التحقق من التوقيعات والمصادقات

يقــدم العميــل التوقيعــات المعتمــدة والمصــادق عليهــا مــن قبلــه إلعطــاء التعليمــات الخاصــة بالحســاب، هــذا وتحتفــظ الشــركة 	 
فــي ســجالتها بتلــك التوقيعــات حتــى يصــل إليهــا إشــعار كتابــي بتغييرهــا، وتعتبــر آخــر التوقيعــات المحفوظــة فــي ســجالت الشــركة 

هــي التوقيعــات المعتمــدة والملزمــة للعميــل.

يتحمــل العميــل أيــة أضــرار ناتجــة عــن تزويــر التوكيــالت التــي يقدمهــا هــو أو وكالؤه المعتمديــن إلــى الشــركة أو عــن تشــويه الحقائــق 	 
فيهــا أو العيــوب فــي مصداقيتهــا أو مــدى صالحيــة التوكيــالت أو صعوبــة التحقــق مــن مصداقيتهــا.

البند: تجميد الحساب عند انقضاء صالحية مستند هوية العميل

مع مراعاة األنظمة السارية في شأن تجميد الحسابات، سوف يتم اتباع اإلجراءات التالية:

الشــخص الطبيعــي الســعودي تقــوم الشــركة بتجميــد كافــة الحســابات والتعامــالت ومــا يلحــق بهــا ويتبعهــا مــن خدمــات عنــد 	 
انتهــاء تاريــخ ســريان مســتند الهويــة الخاصــة بصاحــب الحســاب مــا لــم يقــدم صاحــب الحســاب مســتند هويــة مجــدد للشــركة.

الشــخص الطبيعــي األجنبــي المقيــم بالمملكــة: تقــوم الشــركة بتجميــد كافــة الحســابات والتعامــالت ومــا يلحــق بهــا ويتبعهــا مــن 	 
خدمــات عنــد انتهــاء صالحيــة رخصــة اإلقامــة أو هويــة مقيــم أو بطاقــة اإلقامــة ذات الخمــس ســنوات، مــا لــم يقــدم تجديــدًا 
لمســتند إثبــات الهويــة كل بحســب وضعــه، وبعــد )12( شــهرًا مــن تجميــد الحســاب اإلســتثماري )أو حســبما تقــرره هيئــة الســوق 
الماليــة أو البنــك المركــزي الســعودي( تقــوم الشــركة ببيــع أوراق العميــل الماليــة المحتفــظ بهــا فــي محفظتــه االســتثمارية 
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والمرتبطــة بحســابه االســتثماري، وتحويــل متحصــالت هــذا البيــع لحســاب العميــل البنكــي المربــوط بحســابه االســتثماري، ومــن 
ثــم إقفــال الشــركة للحســاب االســتثماري للعميــل.

البند: إقفال الحساب 

تقــوم الشــركة وبنــاًء علــى تقديرهــا المطلــق بإقفــال الحســاب وإعــادة الرصيــد إلــى صاحــب الحســاب عنــد مواجهــة مشــاكل 	 
معلقــة خاصــة بالتدقيــق والتحقــق مــن الحســابات ولــم يتمكــن مــن حــل هــذه المشــاكل.

تقــوم الشــركة بإقفــال الحســاب فــي حــال مضــت ســنة مــن دون وجــود أي رصيــد فــي الحســاب االســتثماري للعميــل و دون 	 
وجــود أي أوراق ماليــة محتفــظ بهــا فــي المحفظــة االســتثمارية، فيجــوز لمؤسســة الســوق الماليــة اقفــال الحســاب االســتثماري 

بعــد مضــي ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ إشــعار العميــل بذلــك )حســب مــا تقــرر هيئــة الســوق الماليــة( أو مــن تاريــخ فتــح الحســاب.

فــي حــال تجميــد الحســاب أو أي حالــة أخــرى غيــر مذكــورة أعــاله، يتــم تطبيــق مــا ورد بتعليمــات الحســابات االســتثمارية الصــادرة 	 
عــن هيئــة الســوق الماليــة.

البند: األيلولة القانونية 

إذا كان العميــل يمثــل شــخصية اعتباريــة كشــركة تضامــن أو شــركة ذات مســؤولية محــدودة أو أي شــخصية اعتباريــة أخــرى، 	 
فإنــه يوافــق علــى أن تكــون هــذه االتفاقيــة وكافــة شــروطها ملزمــة، ويوافــق علــى أن هــذه االتفاقيــة ال تنقضــي تلقائيــًا عنــد 
تصفيتــه أو حلــه أو عنــد وفــاة أي مــن الشــركاء أو حــل أو تصفيــة شــريك أو مســاهم بهــا متــى مــا كان ذلــك الشــريك اعتباريــًا، 
وعلــى الرغــم ممــا ســبق فيحــق للشــركة وحســب تقديرهــا المطلــق إيقــاف األعمــال أو الخدمــات االســتثمارية أو االمتنــاع عــن 
قبول التعليمات المتعلقة بها إلى أن تتلقى أمرًا قضائيًا أو تعليمات موقعة من بقية الشركاء أو من الورثة أو من منفذي 

الوصايــا أو مــدراء الشــركات أو الممثليــن الشــخصيين أو الخلفــاء القّيميــن وذلــك بصيغــة معتبــرة. 

إذا أخطــرت الشــركة كتابيــا بوفــاة أو انعــدام أهليــة العميــل فيحــق للشــركة )ولكنهــا لــن تكــون ملزمــة بهــذا إال إذا كان ذلــك مقــررًا 	 
وفقًا لألنظمة الســارية( إيقاف التعامل في الحســاب إلى أن تتســلم المســتندات المناســبة من المحكمة أو الجهة المختصة 
وكذلــك تعليمــات موقعــة مــن الممثــل القانونــي أو ورثــة العميــل المتوفــي، باإلضافــة إلــى تعليمــات موقعــة مــن األشــخاص 
المتبقين المسمين كأصحاب االستثمار، ويعني وقف التعامل في الحساب عدم التصرف في الموجودات بالبيع أو الشراء 
أو إجــراء أي اســتثمار وبقائهــا علــى حالهــا كمــا كانــت عليــه قبــل اإلخطــار مباشــرة بغــض النظــر عــن األربــاح أو الخســائر التــي يمكــن 

ان تتعــرض لهــا موجــودات حســاب االســتثمار.

إذا تأخــر اإلبــالغ عــن حــدوث الوفــاة الفعلــي فــإن جميــع األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة بنــاء علــى تعليمــات قائمــة للعميــل أو 	 
باقــي أصحــاب االســتثمار خــالل تلــك الفتــرة مــن بيــع وشــراء وإجــراء اســتثمار أو أي أعمــال أخــرى ذات صلــة بحســاب االســتثمار 
تكــون صحيحــة وملزمــة لورثــة العميــل أو أي جهــة تــؤول إليهــا الموجــودات القائمــة فــي حســاب االســتثمار، وإذا كان الحســاب 
مشــتركًا فســتكون األرصــدة الدائنــة وكل الموجــودات األخــرى فــي حســاب االســتثمار مملوكــة ملكيــة مشــتركة بيــن أصحــاب 

الحســاب، ويجــوز للشــركة التصــرف وفقــًا لتعليمــات أي احــد مــن أصحــاب الحســاب أو أي وكيــل شــرعي منــه.

البند: اللغة

إن اللغــة العربيــة هــي اللغــة األساســية فــي تفســير بنــود هــذه االتفاقيــة، وكذلــك أي اتفاقيــة أخــرى تــم إبرامهــا بيــن الشــركة والعميــل، وتعــد 
االتفاقيــة المبرمــة باللغــة العربيــة مــع ملحقاتهــا المرجــع األساســي فــي حــال اللجــوء إلــى حــل المنازعــات، وإن ملحــق اإلنجليزيــة حــال وجــوده مــا 
هــو إال ترجمــة حرفيــة لمســاعدة العميــل األجنبــي لفهــم االتفاقيــة المبرمــة باللغــة العربيــة، وال يؤخــذ فــي االعتبــار ملحــق الترجمــة اإلنجليزيــة 

فــي حــل أي مــن المنازعــات أمــام القضــاء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا.

البند: النظام الساري وتسوية المنازعات

تخضــع هــذه االتفاقيــة وملحقاتهــا لألنظمــة واللوائــح والقواعــد والتعليمــات والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية وخاصــة هيئــة الســوق الماليــة.

فــي منازعــات  الفصــل  للجنــة  االتفاقيــة فيكــون االختصــاص  بنــود هــذه  تنفيــذ  أو  حــول تفســير  الطرفيــن  بيــن  نــزاع  أي  حــال نشــوء  فــي 
األوراق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية المنشــأة بموجــب “نظــام الســوق الماليــة” الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاريــخ 

1424/6/2هـــ.
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البند: أحكام عامة:

يجب تفسير أي مرجع أو إشارة لعنصر الوقت أو الزمن في هذه االتفاقية بناء على التقويم الميالدي.	 

إذا اعُتبر أي جزء من هذه االتفاقية غير صحيح فيجب أال يشكل ذلك مانعًا لتنفيذ باقي هذه االتفاقية.	 

تحتفــظ الشــركة بحــق االمتنــاع عــن تنفيــذ تعليمــات العميــل إذا قــدرت الشــركة بــأن االلتــزام بتلــك التعليمــات ال يجــوز تنفيذهــا 	 
شــرعًا أو نظامــًا.

إن عدم إصرار الشــركة على التقيد الكامل بهذه االتفاقية أو بأي شــرط من شــروطها وأي اســتمرار لذلك المســلك من جانبها 	 
لــن يشــكل بــأي حــال مــن األحــوال أو يعتبــر تنــازاًل مــن قبلهــا عــن أي مــن حقوقهــا.

تتضمــن هــذه االتفاقيــة كامــل التفاهــم بيــن العميــل والشــركة بشــأن موضوعهــا، و ال يجــوز للعميــل تحويــل حقوقــه والتزاماتــه 	 
بموجبهــا دون حصولــه أواًل علــى موافقــة الشــركة الخطيــة المســبقة.

يحــق للشــركة تعديــل أو تغييــر أو إضافــة شــروط أو أحــكام أخــرى تتعلــق بهــذه االتفاقيــة وذلــك عبــر مراســالت إلكترونيــة، ويعتبــر 	 
العميــل موافقــًا علــى التعديــالت لهــذه االتفاقيــة مــا لــم يــرد منــه كتابيــًا علــى البريــد: )ص.ب: 884 الريــاض 11421( مــا يــدل 
على عدم الموافقة خالل ثالثين )30( يومًا بعد تسلم المراسلة الخاصة بذلك، أو أن يسلم اعتراضه الحد موظفي خدمات 

العمــالء بالفــروع.

يقــر العميــل بأنــه قــرأ هــذه االتفاقيــة وجميــع مالحقهــا، وأنــه قــد ُمنــح فرصــة كافيــة لتوجيــه األســئلة، وأنــه علــى درايــة كاملــة 	 
ببنــود االتفاقيــة والمالحــق المرفقــة بهــا، وأنــه فهــم أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة التــي ســتحكم عالقتــه بالشــركة، وإشــعارًا 
منــه بالموافقــة علــى كل مــا ورد فيهــا وتســلمه النســخة الثانيــة مــن االتفاقيــة فقــد وقــع الطرفــان أدنــاه علــى اعتمــاد هــذه 

االتفاقيــة والعمــل بمقتضاهــا.

العميلشركة يقين المالية )يقين كابيتال(

االسم: ___________________________________________________________________________االسم: ___________________________________________________________________________

التوقيع: __________________________________________________________________________التوقيع: __________________________________________________________________________

التاريخ: ___________________________________________________________________________التاريخ: ___________________________________________________________________________

الختم:
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)IVR( والهاتف )Tadawuly( الخدمات االلكترونية

رمز الدخول: ______________________________________________

موافقتــي علــى أن تقــوم شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( بإرســال جميــع التعليمــات الالزمــة للدخــول إلــى حســابي وتشــغيله وإجــراء 
علــى  الدخــول  ورمــز  المســتخدم  اســم  إرســال  ذلــك  فــي  بمــا  الهاتــف.  و/أو  اإلنترنــت  طريــق  عــن  الماليــة  األوراق  فــي  التــداول  عمليــات 
بريــدي اإللكترونــي و/أو هاتفــي الجــوال المذكوريــن فــي الملحــق )معلومــات المســتثمر( مــن هــذه االتفاقيــة. وأقــر بأنــه مجــرد قيــام شــركة 
يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( بإرســال المعلومــات المذكــورة أعــاله عــن طريــق البريــد اإللكترونــي و/أو رســالة قصيــرة عبــر الهاتــف الجــوال 
األســباب. مــن  تســلمها ألي ســبب  فــي  تأخــر  أو  خلــل  أي  عــن  الشــركة مســؤولة  تكــون  تســلمتها بصــورة صحيحــة وال  قــد  أعتبــر   فإننــي 

االسم: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

التوقيع: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

التاريخ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


