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اتفاقية فتح حساب استثماري )أفراد(
investment Account Opening Agreement )Individuals(



2

الحمــد للــه رب العالميــن, والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن, وبعــد:

فإنــه فــي يــوم          /           /         14 هـــ الموافــق        /          /          20م تــــم 
توقيــــع هــــذه االتفاقيــــة بيــــن كل مــــن:

طــــرف أول: شــركة اإلنمــــاء لالســــتثمار, شــــركة ســــعودية مســــاهمة مقفلــــة بســــجل 
تجــاري  رقم:1010269764 وترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم37-09134 وســوف 
يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ “اإلنمــاء لالســتثمار” وعنوانهــا ص.ب 55560 الريــاض 11544 

المملكــــة العربيــــة الســعودية, هاتــف 0112185999.
طرف ثان:

ويشار إليه/إليها فيما بعد بـ “المستثمر”

This Agreement is made and entered into on this day on

          /         /14            corresponding to            /         /20          by and between:
First Party: Alinma Investment Company, a Saudi closed joint-stock company, 
holder of Commercial Registration No. 1010269764 and License of Capital 
Market Authority No. 09134-37, its address is: P.O. Box 55560, Riyadh 11544, 
Kingdom of Saudi Arabia, Tel. No. 0112185999, Hereinafter referred to as 
”Alinma Investment“
Second Party:
Hereinafter referred to as ”Investor“

Center Name              اسم مركز االستثمار  ٠١

Center Number              رقم مركز االستثمار 

Official Identification Details بيانات الهوية االساسية ٠٣

Investment Products the Partner Prefer to Apply for: المنتجات االستثمارية التي يرغب الشريك الحصول عليها 02

)فتــح حســاب اســتثماري/محفظة اســتثمارية فــي الســوق الســعودي )تــداول

   .فتح حساب استثماري/محفظة استثمارية في السوق الخليجي أو الدولي

          اسم السوق               

فتح حساب استثماري/محفظة استثمارية للصناديق المشتركة

فتح حساب استثماري/محفظة استثمارية ألغراض الحفظ

Open an investment account/investment portfolio in the Saudi 
Market )Tadawul(
Open an investment account/investment portfolio in the GCC/
international Market.
 Market Name            

Open an investment account/investment portfolio for mutual funds
Open an investment account/investment portfolio for custody 
purpose

نوع الهوية 
ID Type

الهوية الوطنية
National ID

هوية مقيم
Iqama

أخرى
Other

جواز السفر
Passport       

رقم الهوية
 ID No.          

          

          /  / تاريخ اإلصدار  
Date of Issue

/  / تاريخ االنتهاء  
Expiry Date

مكان اإلصدار  
Place of Issue

Personal Information المعلومات الشخصية ٠٤

مكان الميالد 
   Place of Birth             /  / تاريخ الميالد  

Date of Birth

اللقب  
 Title              

ابتدائي
Primary

متوسط
Intermediate

ثانوي
High school

دبلوم
Diploma

جامعي
Bachelor

دراسات عليا
Postgraduate

       

الجنسية
Nationality

الجنسيات األخرى
Other Nationalities

الجنس:
 Gender

ذكر 
 Male

أنثى
Female            

طبيعي
Natural

 كفيف
 Blind

قاصر
Minor

فاقد األهلية
Incompetent

محجور عليه
Incapacitated

أّمي
 Illiterate       

       الحالة االجتماعية
 Marital Status

المستوى التعليمي
 Education Level

أعزب
 Single

متزوج
Married

عدد أفراد األسرة
Family Members

أرمل
Widow

مطلق
Divorced

االسم كامل وفق مستند الهوية:
Full Name )In Accordance With Identification Document(

     الحالة الوظيفية
Employment status

رجل أعمال
  Business Man

حكومي مدني
   Govt. – Civilian

حكومي عسكري
Govt. – Military

قطاع أهلي
Private Sector

     متقاعد
Retired

طالب
Student

ربة منزل
Housewife

بدون عمل 
Unemployed

اسم جهة العمل
Employer Name                   مدة الخدمة

Length of Service
اسم الوظيفة

Position / Title

Professional Information معلومات جهة العمل ٠٥

الشارع الحي     المدينة    البلد   
  Street     District    City     Country

تحويلة هاتف جهة العمل     
Ext.      Work phone
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100,000 أو أقل
Less than 100,000 

100,000 أو أقل
Less than 100,000 

300,000-100,001

300,000-100,001

600,000-300,001

600,000-300,001

1,500,000-600,001

1,500,000-600,001

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000,000-5,000,001

10,000,000-5,000,001

50,000,000-10,000,001

50,000,000-10,000,001

أكثر من 50,000,000
Over 50,000,000              

أكثر من 50,000,000
Over 50,000,000              

5,000,000-1,500,001

5,000,000-1,500,001

Approximately Annual Income )in SAR( الدخل السنوي التقريبي )بالريال السعودي( ٠٦

Annual Turnover )in SAR( – Not Including Housing صافي الثروة التقريبي باستثناء المنزل )بالريال السعودي( ٠٧

Address for correspondence عنوان المراسلة 09

اإلنجليزية  العربية    اللغة:   سبل   مكتب بريد    العنوان الوطني   نوع العنوان:  
English   Arabic   Language  SPL    Post Office   National Address   Address Type

الرمز البريدي ص.ب     المدينة    البلد   
  Postal Code     P.O. Box    City     Country

الرقم الفرعي  رقم الوحدة   رقم المبنى   الحي    الشارع   
Secondary No    Unit No   Building No    District    Street

 
هاتف آخر         البريد اإللكتروني رقم جوال العميل     

Email Address        Another Phone     Customer mobile number

العنوان المختصر
Short Address



   

   

     

           

         

   

       

      



General Information معلومات عامة  ٠٨

هــل العميــل عضــو مجلــس إدارة أو لجنــة مراجعــة أو أحــد كبــار التنفيذييــن فــي 

شــركة مدرجــة؟

   ال          نعم  
هــل العميــل ذو عالقــة بعضــو عضــو مجلــس إدارة أو لجنــة مراجعــة أو أحــد كبــار 

التنفيذييــن فــي شــركة مدرجــة؟

   ال      نعم  
أو  أجنبيــة  دولــة  فــي  أو  المملكــة  فــي  عليــا  بمهمــات  مكلــف  العميــل  هــل 

الدوليــة؟ المنظمــات  إحــدى  فــي  وظيفــة  أو  عليــا  إدارة  مناصــب 

   ال   نعم  
هــل العميــل صلــة قرابــة برابطــة الــدم أو الــزواج وصــوال إلــى الدرجــة الثانيــة أو 

يعــد مقربــا مــن شــخص مكلــف بمهمــات عليــا فــي المملكــة أو فــي دولــة أجنبيــة 

أو مناصــب إدارة عليــا أو وظيفــة فــي إحــدى المنظمــات الدوليــة؟

   ال   نعم  
هل العميل هو المستفيد الحقيقي من الحساب أو عالقة العمل؟

   ال   نعم  
ــة  هويــة المســتفيد الحقيقــي مــن الحســاب أو عالقــة العمــل )فــي حــال اإلجاب

عــن الســؤال أعــاله بــال(

          
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل

          

Is the client a board of directors member, an audit committee 
member or a senior executive in a listed company

 Yes               No         

Does the client have a close association with a board of directors 
member, an audit committee member or a senior executive in a 
listed company?

 Yes               No   Relationship      
 
Is the client entrusted with prominent public functions in the 
Kingdom or a foreign country, senior management positions, or a 
position in an international organization? 

 Yes               No
 
Does the client have a relationship )by blood or marriage up to the 
second degree(, or have an association with a person entrusted with a 
prominent public function in the Kingdom or a foreign country, senior 
management positions, or a position in an international organization?

 Yes               No

Is the client the beneficial owner of the account or business 
relationship?

 Yes               No

The identity of the beneficial owner of the account or business 
relationship )if the answer to above question is No( 

            

Any other financial information on the client’s financial situation? 
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Current Accounts Information Required to be linked with the 
Investment Account )must be owned by the partner(

معلومات الحسابات الجارية المطلوب ربطها بالحساب  االستثماري 
)يجب أن تكون بنفس اسم العميل( 11

Account No. )IBAN( رقم الحساب )آيبان( Branch                الفرع Bank                البنك

البنك الرئيسي
Main Bank

البنك الثاني
Second Bank

البنك الثالث
Third  Bank

أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للمستثمر
Any additional financial information about the investor’s financial situation

Client,s Professional Experiences In The Financial Sector الخبرات العملية في القطاع المالي 12

هل سبق العمل في القطاع المالي خالل السنوات الخمس السابقة؟
)يشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال: العمــل لــدى مؤسســات الســوق الماليــة، 

البنــوك، شــركات التمويــل، شــركات التأميــن(

   ال   نعم  

هل للعميل أي خبرات عملية أخرى ذات صلة بالقطاع المالي؟

   ال   نعم  

            

Has the client worked in the financial sector during the past five years?
)This includes, for example: working for capital market institutions, 
banks, finance companies, insurance companies(

 Yes      No

Does the client have any other practical experience related to the 
financial sector?

 Yes      No

             

Witness/Representative Details معلومات الحاالت الخاصة 10

المصادقة على التوقيع التوقيع      
Authentication                                                                                       Signature         

        
        

        
       
       

               هاتف الممثل
Representative Tel. No

جوال الممثل
Representative Mobile No

     مكان اإلصدار
Place of Issue

ذكر           أنثى الجنس:  
Female          Male   :Gender       الجنسية

Nationality      مكان الميالد
Place of Birth

       الحي
District

رقم الوحدة
Add No.

رقم المبنى
Building No.

          الشارع
Street

 معرف
Witness

ولي/وصي/وكيل شرعي 
Guardian/Agent

شاهد لألمي والكفيف
Witness for the Blind/Illiterate

          

          
رقم هوية الممثل

Representative ID No

الرقم الفرعي
Secondary No.

         البلد
Country

المدينة
City       ص.ب

P.O Box
الرمز البريدي
Postal Code

العنوان الوطني
National Address

          العنوان المختصر
 Short Address

اسم الممثل
Representative Name

 نوع هوية الممثل
ID Type

الهوية الوطنية
National ID

هوية مقيم
Iqama

أخرى
Other

      /  / تاريخ اإلصدار 
Issue Date     /  / تاريخ االنتهاء 

Expiry Date
/  / تاريخ الميالد 

Birth Date

       عالقته
Relation
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إرسال إلى أخرى إرسال إلى أمين الحفظ    إرسال إلى المستثمر  الشهادات:      
Forward to Other  Forward to Investor    Forward to Custodian       :Certificates

تحديد أي تعليمات صادرة عن المستثمر بشأن الجهة
 Specify all details as instructed by the Investor

إرسال إلى أخرى إرسال إلى أمين الحفظ   إرسال إلى المستثمر  حصص األرباح أو أي دخل آخر:     
Forward to Other   Forward to Investor   Forward to Custodian             Dividends/Other Income:

تحديد أي تعليمات صادرة عن المستثمر بشأن الجهة
 Specify all details as instructed by the Investor

إرسال إلى أخرى إرسال إلى أمين الحفظ   إرسال إلى المستثمر  حصيلة البيع:      
Forward to Other   Forward to Investor   Forward to Custodian       Sale Proceeds:

تحديد أي تعليمات صادرة عن المستثمر بشأن الجهة 
 Specify all details as instructed by the Investor

ال نعم    هل ترغب استالم كشف حساب؟     
No    Yes    Do you want to receive an account statement?

عالية متوسطة    منخفضة    قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة:  
High    Medium    Low    :Investor’s Risk Tolerance

متوازنة نمو رأس المال   تحقيق الدخل   حماية رأس المال    األهداف االستثمارية العامة:   
Balanced    Capital Growth    Income   Protection of Capital   :General Investment Objectives

شراء أصل )على سبيل المثال: عقار أو مركبة(  تمويل مشروع   تكوين مدخرات للتقاعد    
        purchase an asset )for example: real estate, or vehicle(      Project Financing                 Create Savings for Retirement

عالية متوسطة    منخفضة    المعرفة والخبرات االستثمارية:   
High    Medium    Low  :Investment Knowledge and Experience





















Custodian Details معلومات أمين الحفظ 13

                   

                   

                   























أين ترغب في إرسال اآلتي 14

Information Investment معلومات االستثمار 15

اسم الحساب
 Account Name

اسم الحساب  
 Account Name

 رقم الحساب
Account number

 رقم الحساب
Account number

اسم أمين الحفظ 
Custodian Name

اسم أمين الحفظ
Custodian Name

الدولة
Country

الدولة
Country

ص.ب
P.O. Box

ص.ب
P.O. Box

الحي   الشارع    
District     Street

الشارع
Street

الحي 
District

رقم المبنى   رقم الوحدة   
Building No     Unit No

الرقم األساسي
Basic No

رقم المبنى
Building No

الرقم الفرعي
Secondary No

الرقم الفرعي
Secondary No

المدينة
City

المدينة
City

الرمز البريدي
Postal Code

الرمز البريدي
Postal Code

      

     

     

     

     

    

شركة اإلنماء لالستثمار

الرياض

12214 9033

طريق الملك فهد

2370

المملكة العربية السعودية

العليا

9047

عدد سنوات االستثمار في أسواق األوراق المالية
 Number of years of investment in securities

المنتجات التي سبق االستثمار فيها 
 Products previously invested in

الشهادات المهنية 
Professional certificates

نسبة القروض من األموال المستثمرة 
 Loan to invested money ratio

صفقات التمويل بالهامش خالل السنوات الخمس السابقة 
 Margin transactions over the past five years

صفقات األوراق المالية خارج المملكة خالل السنوات الخمس السابقة 
 Securities transactions outside the Kingdom over the past five years

إذا كان قد تم تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج المملكة خالل السنوات الخمس 
السابقة ما الدول التي تم تنفيذ تلك الصفقات فيها؟

If securities transactions has been executed outside the Kingdom over 
the past five years, in which countries were these transactions executed?
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Income Source 18 مصدر الدخل

Way of Sending Reports and Correspondence طريقة إرسال المراسالت واإلشعارات  19

Frequency  يصرف كل Amount المبلغ Income Source مصدر الدخل

مرتب 
Salary

استثمار 
Investment

إيجار
Rent
ادخار

Saving
أسهم

Stock Dividends
تجارة

Trade
عمولة

Commission/Bonus
عالوة

Allowance
عمل إضافي 

Extra Work
نهاية الخدمة

End of Service
إرث/دخل من أفراد األسرة

Inheritance/Income from Family Members
قيمة األراضي والعقارات

Real Estate Value
يرجى التحديد

Please specify
أخرى

Other

اإلنجليزية العربية   لغة المراسلة:    البريد     بريد إلكتروني    
English   Arabic   Correspondence Language     Mail    Email  

Investor’s Preferred Portfolio Diversification معلومات عن المحفظة االستثمارية للمستثمر  17

.Ensure that the sum of all of the percentages above is equal to 100%تأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية أعاله يساوي 100 %

المحفظة االستثمارية المثالية للعميل
Client’s ideal investment portfolio profile

المحفظة االستثمارية الحالية للعميل
Client’s current investment portfolio profile:

ودائع ومرابحات
Deposits and Murabaha

أدوات دين
Debt instruments

أسهم
Shares

عقارات
Real-estates

عقود مشتقات
Derivative contracts

استثمارات بديلة
Alternative investments

The Investor’s Preferred Investment Assets األصول االستثمارية المفضلة لدى المستثمر  16

أصول بعمالت أخرى أصول بالريال السعودي  
The Assets of Foreign Currency   The Assets of Saudi Riyals

نوع العملة أخرى    يورو   دوالر  
Type of Currency    Other   Euro   Dollar

المدة التي يتوقع العميل خاللها استرداد األموال المستثمرة:
The period during which the client expects to cash out his invested money:

مدة طويلة المدى )أكثر من خمس سنوات( مدة متوسطة المدى )من سنة إلى خمس سنوات(   مدة قصيرة المدى )أقل من سنة(   
 Long term )more than 5 years(          Medium term )1 year-5 years(                        Short term )less than 1 year(  
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Tadawul Private Use Subscription Admission إقرار االستخدام الشخصي لمشترك تداول    20

تطلــــب هيئــــة الســــوق الماليــــة الســــعودية معرفــــة أن االشــــتراك فــــي خدمــــة 
تــــداول بمــــا يشــــمله مــــن معلومــــات وخدمــــات هــــو الســــتخدام المشــــترك 

ــرار. ــذا اإلقــ ــريان هــ ــنوية علــــى ســ ــة ســ ــة دوريــ ــد بصفــ ــزم التأكيــ ــاص، وتلــ الخــ

يعــــرف االســــتخدام الفــــردي بأنــــه اســــتخدام أي مشــــترك )شــــخصا طبيعيــا( 
للمعلومــــات بغــــرض إدارة االســــتثمارات الشــــخصية وليــــس ألي أغــــراض تجاريــــة، 

وال لغــــرض إعطــــاء أي شــــكل مــــن أشــــكال المشــــورة إلــــى أي شــــخص آخــــر. 

ال يجــوز لمشــترك االســتخدام الخــاص الحصــول علــى أو اســتخدام المعلومــات 
بالنيابــة عــن أي شــخص أو مؤسســة أو شــركة أو كيــان ذو مســؤولية محــدودة 

أو وصايــة أو جمعيــة أخــرى، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الكيانــات.

أي اســــتخدام لمعلومــــات تــــداول مــــن قبــــل مشــــترك االســــتخدام الخــــاص ألي 
 غيــــر مصــــرح بــــه كمــــا قــــد يتســــبب فــــي إيقــــاف أو عــــزل  

ً
غرض آخر يعد استخداما

الحصــــول علــــى معلومــــات تــــداول و/أو تطبيــــق رســــوم إضافيــة.

إذا كنــــت تســــتخدم معلومــــات تــــداول ألغــــراض تجاريــــة، أو تطلــــب منــــك جهــــة 
عملــــك االشــــتراك فــــي معلومــــات تــداول ألي غــرض آخــر، ال تكمــل هــذا اإلقــرار.

فهمــــت وقبلــــت الشــــروط المطبقــة علــى اســــتخدام معلومــات تــداول لألفــراد 
علــــى النحــو المبيــن أدنــاه:

ــح  ــم التوضيــ ــا تــ ــداول كمــ ــات التــ ــتخدم معلومــ ــوف اســ ــي ســ ــر بأنــ أقــ
فــي خدمــات مــزود الخدمــة فقــط ولغــرض إدارة اســتثماراتي الخاصــة 
وليــــس ألي أغــــراض تجاريــــة، وال لغــــرض إعطــــاء أي شــــكل مــــن أشــــكال 

المشــــورة إلــــى أي شــــخص آخــــر.

أقــــر وأوافــــق علــــى أن مــــزود الخدمــــة أو تــــداول يحــــق لــــه عمــــل 
اإلقــــرار. هــــذا  صحــــة  مــــن  للتأكــــد  الالزمــــة  واالستفســــارات  التحقيقــــات 

أوافــق علــى أن أبلــغ مــزود الخدمــة علــى الفــور إذا كان هــذا اإلقــرار 
غيــر صالــح ألي ســبب مــن األســباب.

أقــــر وأوافــــق علــــى أنــــه فــــي حــــال أصبــــح هــــذا اإلقــــرار غيــــر صالــــح 
ألي ســــبب مــــن األســــباب فإنــــي لــــن أملــــك الحــــق فــــي الوصــــول إلــــى 
معلومــــات التــــداول كمشــــترك لالســــتخدام الخــــاص باإلضافــــة إلــــى 
مســــؤوليتي عــــن دفــــع رســــوم إضافيــــة فــــي حــــال الرغبــــة بمواصلــــة 

ــة.  ــي الخدمــ ــتراكي فــ اشــ

Capital Market Authority )CMA( requires individuals to know that 
subscription to Tadawul services and information is for Private 
Subscribers Use, and emphasis on ensuring in periodical annual basis 
that the admission remains valid. 

Private Use is defined as the use of information by a Subscriber who 
is a natural person for the purpose of managing the Subscriber’s own 
personal investments and not for any business purpose, nor for the 
purpose of giving any form of advice to any other person. A Private Use 
Subscriber may not get, receive or use information on behalf of any other 
person or any corporation, partnership, limited liability company, trust, 
association, or any other form of entity. Any use of Tadawul information 
by a Private Use Subscriber for any other purpose is regarded by Tadawul 
as unauthorized use and may result in the suspension or removal of 
access to Tadawul information and/or the application of additional 
fees. If you are using Tadawul information for business purposes, or are 
required by your employer to subscribe to Tadawul information for any 
other purpose, do not complete this admission.

I understand and accept the conditions applied to use of Tadawul 
information by individuals Use Subscribers as set out below:

I declare that I will use Tadawul information as delivered in the 
vendor services purely for the purpose of managing my own 
investments and not for any business purposes, nor for the 
purpose of giving any form of advice to any other person. 

I acknowledge and agree that the vendor or Tadawul may make 
such enquiries as are necessary to confirm the validity of this 
admission.

I agree to inform the vendor promptly if this admission should 
become invalid for any reason. 

I acknowledge and agree that if this admission becomes invalid 
for any reason I will no longer be entitled to access Tadawul 
information as a Private Use Subscriber and will become liable 
for additional fees if I wish to continue my subscription
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Preamble تمهيد

First: Term and Conditions of Opening the Investment Account : شروط وأحكام فتح الحساب االستثماري
ً
أوال

Definitions التعريفات ١

Agreement Terms مصطلحات اإلتفاقية 1.1

لمــا كانــت اإلنمــاء لالســتثمار تقــدم خدمــات اســتثمارية متعــددة فــي األدوات 
الماليــة بموجــب الحســاب االســتثماري.

 ولمــــا كان المســــتثمر يرغــــب فــــي االشــــتراك واالســــتفادة مــــن هــــذه الخدمــــات 
ــد القــــت  ــتثمار، وقــ ــاء لالســ ــتثماري لــــدى اإلنمــ ــاب اســ ــح حســ ــتثمارية بفتــ االســ

هــــذه الرغبــــة قبــــول اإلنمــــاء لالســــتثمار. 

فقــــد اتفــــق الطرفــــان وهمــــا بأهليتهمــــا المعتبــــرة شــــرعا علــى إبــرام هــذه  
االتفاقيــــة وفــــق الشــــروط واألحــــكام اآلتيــــة:

يعــــد التمهيــــد المتقــــدم وجميــــع النمــــاذج المتصلــــة بالحســــاب االســــتثماري 
ــال لهــا ــة ومكمــ ــذه االتفاقيــ ــن هــ ــزأ مــ ــزءا ال يتجــ جــ

Whereas Alinma Investment Company provides various investment 
services in financial instruments pursuant to the investment account, 
Whereas the Customer wishes to participate and benefit from 
these services through opening an investment account with Alinma 
Investment and such desire was accepted by Alinma Investment, Now, 
therefore, the parties, having full capacity as required by Sharia’h, have 
agreed in accordance with the following terms and conditions:

The above preamble; and all forms related to the Investment Account, 
shall be deemed an integral part of this agreement and complement to it.

مالــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك، يكــون لــكل مــن المصطلحــات اآلتيــة الــواردة 
فــــي هــــذه االتفاقيــــة المعنــــى المبيــــن أمامهــــا، وفــــي حــال اختــــالف التعريــف 
ــتخدمة  ــات المســ ــة المصطلحــ ــي قائمــ ــواردة فــ ــات الــ ــع التعريفــ ــارض مــ أو  تعــ
فــــي لوائــــح هيئــــة الســــوق الماليــــة، فيعتــــد بالتعريفــــات الــــواردة فــــي قائمــــة 
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وتعديالتهــا مــن 

حيــــن آلخــــر مــــن قبــل هيئــة ســــوق المــال:

الحســــاب  االعتبــــاري صاحــــب  أو  الطبيعــــي  الشــــخص  المســــتثمر/العميل:    . 1
الــــذي تقــــوم اإلنمــاء لالســتثمار بصفتهــــا مؤسســة ســوق ماليــة بتنفيــــذ 
صفقــــات األوراق الماليــــة لحســــابه االســــتثماري والــــذي وقــــع أصالــــة أو 

ــة. ــذه االتفاقيــ ــى هــ ــي علــ ــه النظامــ ــع ممثلــ ــة أو وقــ وكالــ

ــال   ــوم بأعمــ ــة تقــ ــعودية مقفلــ ــاهمة ســ ــركة مســ ــتثمار: شــ ــاء لالســ اإلنمــ  .2
االســــتثمارية. األعمــــال  وإدارة  االســــتثمارية  الوســــاطة 

3 . الهيئــــة: هيئــــة الســــوق الماليــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية بمــــا 
فــي  ذلــك وجــود لجنــة أو لجنــة فرعيــة أو موظــف أو وكيــل مفــوض بــأي 

أعمــــال مــــن أعمــــال الهيئــة.

الصــــادر  المحليــــة  الماليــــة  الســــوق  نظــــام  الماليــــة:  الســــوق  4 .  نظــــام 
بالمرســــوم الملكــــي رقــم م/ 30 بتاريــــخ 1424/6/2هــــ وأي تعديــالت تصــدر 

مــن وقــت آلخــر بشــــأنه.

الســوق: أي تنظيــم أو تجمــع للمتاجــرة وتــداول األوراق الماليــة والعمــالت     . 5
والســلع تشــرف عليــه منظمــة أو هيئــة أو مجموعــة مرخــص لهــا. 

مطابقــــة أحــــكام الشــــريعة اإلســــالمية:  أي اســــتثمار أو خدمــــة مجــــازة مــن    .6
قبــــل  اللجنة الشــــرعية لإلنمــــاء لالســــتثمار.

المســــتثمر  مــــن  الصــــادرة  والطلبــــات  األوامــــر  المســــتثمر:  تعليمــــات    . 7
ــتثماري أو أي  ــاب االســ ــأن الحســ ــتثمار بشــ ــاء لالســ ــى اإلنمــ ــلمة  إلــ والمســ
مــن المنتجــات والخدمــات المقدمــة مــن اإلنمــاء لالســتثمار حســب مــا تنــص 

عليــــه هــــذه االتفاقيــة.

ــة  ــت مدرجــ ــواء كانــ ــا، ســ ــع أنواعهــ ــة بجميــ ــة: األوراق الماليــ 8. األدوات الماليــ
فــــي  الســــوق الماليــــة أم ال، والمجــــازة شــــرعا مــــن قبــــل اللجنــة الشــــرعية 

لإلنمــــاء  لالســــتثمار بمــــا فــــي ذلــــك اآلتــــي:

أوراق األســــهم بأنواعهــــا ســــواء تلــــك المدرجــــة فــــي الســــوق أو غيــــر  أ.  
ــركات  ــهم الشــ ــر: أســ ــال ال الحصــ ــبيل المثــ ــى ســ ــك علــ ــمل ذلــ ــك. ويشــ ذلــ
المســــاهمة المفتوحــــة والمغلقــــة والحصــــص فــــي الشــــركات التضامنيــــة 
وغيرهــــا مــــن أنــــواع الشــــركات، وشــــهادات اإليــــداع التــــي لهــــا خصائــــص 
األســــهم العاديــــة، ويســــتثنى مــــن ذلــــك األنــــواع المحرمــــة وفق الضوابط 

المقــرة مــن اللجنــة الشــرعية لإلنمــاء لالســتثمار.

ب. الصكــــوك المجــــازة بأنواعهــــا ســــواء تلــــك المدرجــــة فــــي الســــوق أو غيــــر 
ــة الشــرعية لإلنمــاء لالســتثمار. ــك وفــق الضوابــط المقــرة مــن اللجن ذلــ

ت. الســلع بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت مدرجــة فــي ســوق ماليــة أم ال أو أي 
حقــــوق فيهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك دون حصــــر: الفلــــزات أو المعــــادن أو النفــط 
أو الغــــازات أو المــــواد الكيميائيــــة أو المنتجــــات الزراعيــــة أو الخشــــب عــــن 
طريــــق الصناديــــق االســــتثمارية المتخصصــــة أو عــن طريــق إدارة المحافــظ 
االســــتثمارية .الخاصــــة، ويســــتثنى منهــــا الســــلع الممنوعــــة شــــرعا وفــق 

الضوابــط المقــرة مــن اللجنــة الشــرعية لإلنمــاء لالســتثمار وقانونـــا.

ث. أي منفعــــة أو أداة أو موجــــودات متعــــارف عليهــــا أو يشــــار إليهــــا عــــادة 
بأنهــــا “أدوات ماليــــة” شــــريطة كونهــــا مجــــازة مــــن اللجنة الشــــرعية فــــي 

ــاء لالســتثمار.  اإلنمــ

Each of the following terms shall have the meaning set out against them, 
unless the context otherwise requires. In the event that any term differs 
and contradicts the definitions provided for in the list of terms used in the 
regulations of the Capital Market Authority )CMA(, the list of terms used in 
the regulations of CMA and their amendments made by CMA from time to 
time shall prevail.

1. Investor/Client: The natural or legal personality and holder of the 
Account which Alinma Investment, in its capacity as the CAPITAL 
MARKET INSTITUTIONS , shall execute security transactions for its 
Investment Account; and who have signed this Agreement in person, or 
by proxy or by its duly authorized representative. 

2.  Alinma Investment: A Saudi closed Joint-Stock Company which 
performs investment brokerage and management.

3. Authority: The Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi 
Arabia including any committee, sub-committee, employee, or agent 
authorized to execute any of the Authority’s functions.

4. Capital Market Law: The Capital Market Law issued pursuant to the 
Royal Decree No. M/30 dated 02/06/1424 H.; and any amendments 
to the same issued from time to time. 5. Market: Stock exchange or 
any organization related to the trading of securities, currencies and 
commodities supervised by an authorized organization, entity or group. 

6. Compliance with Shariah Provisions: Any investment or service ratified 
by the Shariah Committee of Alinma Investment. 

7.  Investor’s Instructions: Orders and requests issued by the Investor and 
delivered to Alinma Investment with respect to the Investment Account 
or any of the products and services provided by Alinma Investment as 
herein provided. 

8.  Financial Instruments: All types of securities, whether listed in the 
Capital Market or not, and which are legally ratified by Shariah 
Committee of Alinma Investment including the following:

 a. All types of stocks, whether those listed in the stock exchange or 
others, including but not limited to, the shares of open and closed 
joint-stock companies, shares in joint-ventures and others, deposit 
certificates having the same characteristics of common shares with 
the exception of the ones prohibited by Shariah according to the 
Shariah Committee of Alinma Investment.

 b.  All types of of Sukuk legally ratified by Shariah Committee, whether 
listed in the stock exchange or not.

 c. All types of commodities, ratified by Shariah Committee whether 
listed in the capital market or not, or any rights thereof, including 
but not limited to, metals, oil, gases, chemicals, agricultural 
products, or timber through specialized investment funds or through 
management of portfolios, with the exception of the ones prohibited 
by Sharia’h and law.

d. Any recognized benefit, instrument or assets or usually referred to 
as financial instruments, provided that they are approved by the 
Sharia’h Committee of Alinma Investment. 
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ــتثمارية: هــي حســاب يرتبــط بالحســاب االســتثماري يعكــس  ــة االســ 9. المحفظــ
أصــول العميــل التــي يتســلمها الشــخص المرخــص لــه فــي ســياق ممارســة 
ــا لقواعــد أصــول العمــالء المنصــوص عليهــا فــي 

ً
أعمــال األوراق الماليــة وفق

الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم، ويعكــس جميــع تفاصيــل العمليــات التــي 
تجــرى علــى ذلــك الحســاب. 

ــتثماري: هــو ســجّل محاســبي ينشــئه الشــخص المرخــص لــه  ــاب االســ 10. الحســ
الشــخص  قبــل  مــن  فــي حســاب عميــل مفتــوح  المودعــة  ألمــوال عميلــه 
المرخــص لــه لتمويــل تعامــالت العميــل فــي األوراق الماليــة، ويعكــس جميــع 

تفاصيــل العمليــات التــي تجــرى علــى ذلــك الحســاب.

11. )الوكيل/المفــــوض( بالتوقيــــع: الشــــخص المفــــوض مــــن قبــــل المســــتثمر 
بموجــــب وكالــــة شــــرعية صــــادرة عــــن المســــتثمر حســــب الئحــــة تعليمــــات 
الحســــابات االســــتثمارية الصــــادرة مــــن هيئــة الســــوق الماليــة للقيــام بفتــح 
الحســــاب  االســــتثماري أو التصــــرف فيــــه نيابــــة عــــن المســــتثمر ولصالحــــه أو 

بهمــــا معــــا وإنشــــاء الحقــــوق وترتيــــب االلتزامــــات.

ــات التــــي  ــادرة عــــن طريــــق الهاتــــف: الخدمــ ــات الصــ ــة قبــــول التعليمــ 12. خدمــ
تقدمهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار للمســــتثمر المذكــــورة فــــي هــــذا النمــــوذج 
والتــــي بموجبهــــا يتمكــــن المســــتثمر مــــن الوصــول إلــــى معلومــات معينــة 
وإعطــــاء تعليمــــات محــــددة لإلنمــــاء لالســــتثمار بخصــــوص حســــابه المفتــــوح 

لــــدى اإلنمــــاء لالســــتثمار. 

13. كلمــــة الســــر: كلمــــة الدخــــول الشــــخصية الصــادرة من المســــتثمر والمعتمــد 
بواســــطتها الوصــــول إلــــى خدمــــة قبــــول التعليمــــات الصــــادرة عــــن طريــــق 

قنــــوات اإلنمــــاء لالســــتثمار اإللكترونيــــة المتاحــــة.

١٤. القنــوات اإللكترونيــة: القنــوات التــي يتــاح للعميــل االشــتراك فيهــا للحصــول 
الهاتــف  هــي  القنــوات  وهــذه  اإللكترونيــة،  الشــركة  خدمــات  علــى 
8004416666,920000313,0112799199( أو أي تعديــالت تطــرأ عليهــا  (
مــن وقــت آلخــر ويتــم اخطــار المســتثمر بهــا عــن طريــق أي وســيلة تبليــغ 
مقبولــة حســب مــواد هــذه االتفاقيــة ســواء كان تنفيــذ الخدمــة فيــه أليــا 
أو عبــر الموظــف المختــص، أو عبــر االنمــاء تــداول أو أي قنــوات الكترونيــة 
أو  الشــركة الحقــا-، وللشــركة تعديــل أي عناويــن  -قــد تســتخدمها  أخــرى 
أرقــام لقنواتهــا االلكترونيــة علــى أن يســبق ذلــك إشــعار الكترونــي فــي أي 

وســيلة تراهــا االنمــاء لالســتثمار.

صيغة الجمع تعني المفرد، وصيغة التذكير تعني التأنيث حيثما وردت.  .١٥

9. Investment Portfolio: An account linked to the investment account that 
reflects the client’s assets received by the authorised person in the 
course of carrying out securities business as per the Client Asset Rules 
stipulated in the Authorised Persons Regulations, and reflects all the 
details of the transactions in respect of that account. 

10. Investment Account: An accounting record created by the authorised 
person for the client`s money deposited in a client account opened by 
the authorised person to fund the client’s transactions in securities, and 
reflects all the details of the transactions in respect of that account.

11. Authorized Signatory: The person authorized by the Investor pursuant 
to a Power of Attorney or pursuant to the Articles of Association or 
Memorandum of Association or Partners’ Resolution issued by the 
Investor to open and operate of the Investment Account for the benefit 
or on behalf of the Investor or both. Such person shall also be authorized 
to establish rights and arrange obligations. 

12. The Service of Accepting Instructions Issued by Telephone: The services 
presented by Alinma Investment to the Investor, which mentioned 
herein. Pursuant to such, the Investor can access specific information 
and give specific instructions to Alinma Investment with respect to the 
investor’s account with Alinma Investment. 

13. Password: The personal access word issued to the Investor and through 
which it is approved to access the service of accepting instructions 
issued by the available electronic channels of Alinma Investment.

14. The Electronic Channels: The electronic channels are the channels which the 
customer is allowed to subscribe into, to obtain the Company’s electronic 
services. These channels include, the toll free, for which the following 
numbers have been designated:)8004416666,920000313,0112799199(, 
as amended from time to time, and notified to the customers, through 
any acceptable notification method, in accordance with the provisions 
of this Agreement-whether the execution of service in this phone 
number is done automatically, or through the assigned employee, or via 
Alinma Tadawul, or any other electronic channels which the Company 
may use later, and the Company shall have the right to adjust the 
address of its website, provided that, this should be preceded by an 
electronic notification, in the old website.

15. Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa.

CMA Term related to Investment Activities مصطلحات هيئة السوق المالية في النشاطات االستثمارية 1.2

إن اإلنمــــاء لالســــتثمار تخضــــع إلشــــراف هيئــــة الســــوق الماليــــة ومرخصــــة مــــن 
قبــــل الهيئــــة لمزاولــــة النشــــاطات اآلتيــــة:

 أو 
ً
التعامــــل: وذلــك بــأن يتعامــل شــخص فــي ورقــة ماليــة بصفتــه أصيــال   .1

األوراق  فــي  االكتتــاب  إدارة  أو  الشــراء  أو  البيــع  التعامــل  وكيــال، ويشــمل 
بتغطيتهــا. التعهــد  أو  الماليــة، 

2. اإلدارة: وذلــك بــأن يديــر شــخص ورقــة ماليــة عائــدة لشــخص آخــر فــي حــاالت 
تســتدعي التصــرف حســب التقديــر.

المشــــورة: وذلــك بــأن يقــدم شــخص المشــورة لشــخص آخــر بشــأن مزايــا    .3
ومخاطــر تعاملــه فــي ورقــة ماليــة، أو ممارســته أي حــق تعامــل يترتــب علــى 

ورقــة ماليــة.

4.  الحفــــظ: وذلــك بــأن يحفــظ شــخص أصــوال عائــدة لشــخص آخــر تشــمل ورقــة 
ماليــة، أو يقــوم بترتيــب قيــام شــخص آخــر بذلــك، ويشــمل الحفــظ القيــام 

باإلجــراءات اإلداريــة اإللزاميــة. 

الترتيــــب: وذلــك بــأن يقــوم شــخص بتقديــم أشــخاص فيمــا يتعلــق بأعمــال   .5
األوراق الماليــة، أو تقديــم االستشــارات فــي أعمــال تمويــل الشــركات، أو 

يتصــرف بــأي شــكل مــن أجــل تنفيــذ صفقــة علــى ورقــة ماليــة.

أي نشــــاط آخــــر تصنفــــه الهيئــــة علــى أنــــه مــن النشــاطات الواجــب الترخيــص   .6
لهــــا قبــــل مزاولتهــا.

.
ً
عميل تجزئة: أي عميل ال يكون عميال مؤهال أو عميال مؤسسيا

عميل مؤهل: يقصد به أي من اآلتي بيانهم:

أ( شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير اآلتية على األقل:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع . 1
قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي 

 الماضيــة.
ً
كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــر شــهرا

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.. 2

Alinma Investment is supervised by Capital Market Authority and 
authorized by the same authority to carry out the following activities: 

1.  Dealing: a person deals in a security as principal or as agent, and 
dealing includes to sell, buy, manage the subscription or underwrite 
securities. 

2. Managing: a person manages a security belonging to another person 
in circumstances involving the exercise of discretion.

3.  Advising: a person advises a person on the merits of that person 
dealing in a security or exercising any right to deal conferred by a 
security.

4. Custody: a person safeguards assets belonging to another person 
which include a security, or arranges for another person to do so, and 
custody includes taking the necessary administrative measures.

5.  Arranging: a person introduces parties in relation to securities 
business, advises on corporate finance business or otherwise acts to 
bring about a deal in a security.

6. Any other lawfully non-prohibited activity that is classified by CMA 
among the activities that require licensing before exercising them.

Retail Investor: Any client who is not a qualified client or an institutional client.

Qualified Client: means any of the following: 

A( a natural person who meets at least one of the following criteria:

1. Has carried out at least 10 transactions per quarter over the last 12 
months of a minimum total amount of 40 million Saudi Riyals on 
securities markets;

2. His net assets is not less than 5 million Saudi Riyals.
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ــه العمــل مــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع . 3 أن يعمــل أو ســبق ل
المالــي فــي وظيفــة مهنيــة تتعلــق باالســتثمار فــي األوراق الماليــة.

 علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق . 4
ً
أن يكــون حاصــال

.
ً
الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا دوليــا

الماليــة . 5 األوراق  فــي  للتعامــل  العامــة  الشــهادة  علــى   
ً
حاصــال يكــون  أن 

المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة، علــى أن ال يقــل دخلــه الســنوي عــن ســت مئــة 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنتين الماضيتيــن.

 لمؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال . 6
ً
أن يكــون عميــال

اإلدارة شــريطة اســتيفاء اآلتــي:

جميــع أ.  تتــم  وأن  الماليــة،  الســوق  مؤسســة  علــى  الطــرح  يكــون  أن 
بواســطتها. العالقــة  ذات  االتصــاالت 

أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ ب. 
القــرارات االســتثمارية نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــي الحصــول علــى 

موافقــة مســبقة.

أشــخاص مســجلون لــدى مؤسســة الســوق الماليــة إذا كان الطــرح بواســطة . 7
مؤسســة الســوق الماليــة نفســها.

ب( شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير اآلتية على األقل:

أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من اآلتي:. 1

تقــل أ.  ال  صافيــة   
ً
أصــوال تملــك  مجموعــة  فــي   

ً
عضــوا أو  تملــك،  شــركة 

تزيــد علــى خمســين مليــون ريــال ســعودي. قيمتهــا عــن عشــرة مالييــن وال 

أي شــراكة غيــر مســجلة، أو أي شــركة تضامــن، أو منشــأة أخــرى تملــك ب. 
 صافيــة ال تقــل قيمتهــا عــن عشــرة مالييــن ريــال ســعودي وال تزيــد 

ً
أصــوال

علــى خمســين مليــون ريــال ســعودي.

 يتصــرف بصفــة عضــو مجلــس إدارة، أو مســؤول، أو موظــف لــدى ج. 
ً
شــخصا

لديــه،  ماليــة  أوراق  نشــاط  أي  عــن   
ً

ويكــون مســؤوال اعتبــاري  شــخص 
فــي  الــوارد  التعريــف  االعتبــاري  الشــخص  ذلــك  علــى  ينطبــق  عندمــا 

)1/ب(. أو  )1/أ(  الفقــرة 

 لمؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال . 2
ً

أن يكــون عميــال
اإلدارة شــريطة اســتيفاء اآلتــي:

جميــع أ.  تتــم  وأن  الماليــة،  الســوق  مؤسســة  علــى  الطــرح  يكــون  أن 
بواســطتها. العالقــة  ذات  االتصــاالت 

أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ ب. 
القــرارات االســتثمارية نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــي الحصــول علــى 

موافقــة مســبقة.

المعاييــر ج.  أحــد  يســتوفي  طبيعــي  لشــخص  بالكامــل  مملوكــة  شــركة 
الــواردة فــي الفقــرة )أ( أو لشــخص اعتبــاري يســتوفي أحــد المعاييــر 

)ب(. الفقــرة  فــي  الــواردة 

عميل  مؤسسي: يقصد به أي من اآلتي بيانهم:

حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.أ( 

مباشــرة ب(  حكوميــة،  جهــة  ألي  أو  للدولــة  بالكامــل  المملوكــة  الشــركات 
أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي 

اإلدارة. أعمــال  ممارســة 

أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من األتي:ج( 

ــد علــى ( 1 ــة تزي  صافي
ً
 فــي مجموعــة تملــك أصــوال

ً
ــك، أو عضــوا شــركة تمل

خمســين مليــون ريــال ســعودي.

تمتلــك ( 2 أخــرى  أو منشــأة  أو أي شــركة تضامــن،  غيــر مســجلة،  شــراكة 
ريــال ســعودي. علــى خمســين مليــون  تزيــد   صافيــة 

ً
أصــوال

 يتصــرف بصفــة عضــو مجلــس إدارة، أو مســؤول، أو موظــف لــدى ( 3
ً
شــخصا

لديــه،  ماليــة  أوراق  نشــاط  أي  عــن   
ً
ويكــون مســؤوال اعتبــاري  شــخص 

فــي  الــوارد  التعريــف  االعتبــاري  الشــخص  ذلــك  علــى  ينطبــق  عندمــا 
)ج/2(. أو   ) )ج/1  الفقــرة 

شــركة مملوكــة بالكامــل لشــخص اعتبــاري يســتوفي أحــد المعاييــر الــواردة د( 
فــي الفقرتيــن)ب( أو )ج(.

صندوق استثمار.  هـ( 

.
ً
 نظريا

ً
طرفا و( 

3. Works or has worked for at least three years in the financial sector in 
a professional position related to investment in securities.

4. Holds a professional certificate in securities business and accredited 
by an internationally recognised entity.

5. holds the General Securities Qualification Certificate that is 
recognised by the Authority, and has an annual income that is not 
less than 600,000 Saudi Riyals in the last two years.

6. being a client of a Capital Market Institution authorised by the 
Authority to conduct managing activities, provided that the 
following is fulfilled:

a. The offer shall be made to the Capital Market Institution, and 
that all related communications be made by it.

b. The Capital Market Institution has been appointed on terms 
which enable it to make investment decisions on the client’s 
behalf without obtaining prior approval from the client.

7. Registered persons of a Capital Market Institution if the offer is 
carried out by the Capital Market Institution itself.

B( a legal person, which meets at least one of the following criteria:

1.  Any legal person acting for its own account and be any of the 
following:

a.  A company which owns, or which is a member of a group which 
owns, net assets of not less than 10 million Saudi Riyals and not 
more than 50 million Saudi Riyals.

b. Any unincorporated body, partnership company or other 
organisation which has net assets of not less than 10 million 
Saudi Riyals and not more than 50 million Saudi riyals.

c.  A person acting in the capacity of director, officer or employee of 
a legal person and responsible for its securities activity, where that 
legal person falls within the definition of paragraph )1/a( or )1/b(.

2(  Clients of a Capital Market Institution authorised by the Authority 
to conduct managing activities, provided that the following is 
fulfilled:

a.  The offer shall be made to the Capital Market Institution, and 
that all related communications be made by it; and

b.  The Capital Market Institution has been appointed on terms 
which enable it to make investment decisions on the client’s 
behalf without obtaining prior approval from the client.

c.  A company fully owned by a natural person who meets one of 
the criteria mentioned in paragraph )A( or a legal person who 
meets one of the criteria mentioned in paragraph )B(.

Institutional Client: means any of the following:

A( The Government of the Kingdom or any supranational authority 
recognised by the Authority. 

B( Companies fully owned by the government or any government 
entity, either directly or through a portfolio managed by a Capital 
Market Institution authorised to carry on managing business.

C( Any legal person acting for its own account and be any of the 
following:

1(  A company which owns, or is a member of a group which owns, net 
assets of more than 50 million Saudi Riyals;

2(  An unincorporated body, partnership company or other organisation 
which has net assets of more than 50 million Saudi riyals.

3(  A person acting in the capacity of director, officer or employee of a 
legal person and responsible for its securities activity, where that 
legal person falls within the definition of paragraph )c/1( or )c/2(.

D( A company fully owned by a legal person who meets the criteria of 
paragraph )b( or )c(.

E( An investment fund.

F( A counterparty.
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CMA Term related to Investmea Security Services 02 خدمات األوراق المالية

1. الخدمات: تقدم اإلنماء لالستثمار بموجب هذه االتفاقية الخدمات اآلتية:

)ت( المشورة )ب( اإلدارة   )أ( التعامل  

)ج( الترتيب )ث( الحفظ  

باإلضافــــة إلــــى أي نشــــاط آخــــر تصنفــــه الهيئــــة علــــى أنــــه مــــن النشــــاطات 
الواجــــب الترخيــــص لهــــا قبــــل مزاولتهــــا. 

2. الطبيعــــة المقيــــدة: تتــــم جميــــع الصفقــــات الجــــاري تنفيذهــــا مــــن قبــــل 
اإلنمــــاء  لالســــتثمار بالنيابــــة عــــن المســــتثمر بموجــــب هــــذه االتفاقيــة علــى 
أســس مقيــدة، أي أن المســتثمر يتخــذ القــرارات المتعلقــة بامتــالك األدوات 
الماليــــة والتصــــرف فيهــــا ويصــــدر التعليمــــات إلــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار بنــــاء 
علــــى ذلــــك، وال تنفــــذ اإلنمــــاء لالســــتثمار أي صفقــــة دون تعليمــــات مــــن 

ــة. ــتثمر إال مــا يســتثنى وفقــا ألحــكام هــذه االتفاقي المســ

تقديــــم خدمــــة  لالســــتثمار  لإلنمــــاء  والتوصيــات:  المشــورة  إلزاميــة  عــدم   .3
المشــــورة للمســــتثمر فــــي حــــال تصنيــــف العميــــل فــــرد، علمــــا  بــــأن اإلنمــــاء 
المعلومــــات  بشــــأن  يترتــــب  مــــا  حيــــال  مســــؤوليتها  تخلــــي  لالســــتثمار 
المقدمــــة بشــــأن تلــــك الخدمــــة، كمــــا ال تعــــد هــــذه الخدمــــة التزامــــا مــن 

اإلنمــــاء لالســــتثمار للمســــتثمر ســــواء بصفــــة دوريــــة أم دائمــــة. 

٤. التنفيــذ ال يعنــي المصادقــة: إن قيــام اإلنمــاء لالســتثمار بتنفيــذ الصفقــات 
ــك  ــى تلــ ــا علــ ــا أو مصادقتهــ ــي موافقتهــ ــات ال يعنــ ــى أي تعليمــ ــاء علــ بنــ

الصفقــــات أو التعليمــــات.

1-Services: Alinma Investment shall provide the following services 
pursuant to this Agreement:

)A( Dealing. )B( Managing. )C( Advising. 

)D( Custody. )E( Arranging.

In addition to any other activity classified by CPA as requiring license from 
it before exercising the activity.

2. Restricted Nature: All transactions being conducted by Alinma 
Investment on behalf of the Investor pursuant to this Agreement on 
restricted bases, i.e. the investor takes the decisions related to owning; 
and disposing of, financial instruments and gives instructions to 
Alinma investment accordingly. Alinma Investment shall not conduct 
any transaction without getting instructions from the investor unless 
excluded according to the terms of this Agreement.

3. Non-binding of Consultation and Recommendations: Alinma 
Investment may provide consultation service to the Investor, noting 
that Alinma Investment disclaims itself from the consequences arising 
out of the information provided with respect to this service. Moreover, 
such service shall not be deemed as an obligation from Alinma 
Investment for the Investor whether periodically or permanently 

4. Execution does not mean Authentication: the execution of transactions 
by Alinma Investment based on any instructions does not mean its 
approval or authentication of such transactions or instructions.

الطــــرف النظيــــر: يقصــد بــه فــي الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، وفــي تعريف 
مصطلــح “عميــل مؤسســي” الــوارد فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي 

لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا أي مــن اآلتــي بيانهــم:

البنك المركزي( 1
السوق، أو أي سوق مالية تعترف بها الهيئة.( 2
مركز اإليداع( 3
مركز المقاصة( 4
مؤسسة سوق مالية( 5
بنك محلي( 6
شركة تأمين محلية( 7
مستثمر أجنبي مؤهل( 8
منشأة خدمات مالية غير سعودية( 9

وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظير يعني الطرف اآلخر في صفقة.

Counterparty: means in the Capital Market Institutions Regulations 
and in the definition of the term ”institutional client“ stipulated in the 
glossary of defined terms used in the regulations and rules of the capital 
market authority, any of the following:

1( SAMA.
2( The Exchange, or any other exchange recognized by the Authority.
3( The depository center.
4( The CCP.
5( A Capital Market Institution.
6( A Local Bank.
7( A local insurance company.
8( A qualified foreign investor; and
9( A non-Saudi financial services firm.
And otherwise, counterparty means a counterparty to a transaction.

اإلنمــاء لالســــتثمار  المســــتثمر مــن  أراد  إذا  للتعليمــات:  العامــة  الشــــروط    .1
شــراء أو بيــع أدوات ماليــة، يلزمــه إصــدار تعليمــات إلــى اإلنمــاء لالســتثمار 
وفقــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة، وتقــوم اإلنمــاء لالســتثمار بشــراء أو بيــع أو 

التعامــــل بــــاألدوات الماليــــة وفقــــا  لتلــــك التعليمــــات.

التعليمــــات تمنــــح التفويــــض: إن قيــــام المســــتثمر بإعطــــاء تعليمــــات إلــــى    .2
غيــــر  بشــــكل  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  يعيــــن  أنــــه  يعنــــي  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  
ــة  ــل صالحيــ ــع بكامــ ــه يتمتــ ــي لــ ــل مالــ ــل للنقــــض كوكيــ ــر قابــ ــروط وغيــ مشــ
التفويــــض والتمثيــــل للتعامــــل مــــع أي وســــيط أو أميــــن حفــــظ أو طــــرف 
نظيــــر أو غيرهــــم، وتحريــــر وتســــليم  أي مســــتندات، واتخــــاذ أي إجــــراء آخــــر 
 لتلــك التعليمــــات لتنفيــذ الصفقــة 

ً
تــــراه اإلنمــــاء لالســــتثمار ضروريــــا ومناسبا

ــات. ــك التعليمــ ــا لتل ــة وفقــ المعنيــ

3 . وســــيلة إعطــــاء التعليمــــات: يجــــب أن ترســــل التعليمــــات مــن قبــل المســتثمر 
إلــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار خطيــــا إمــــا بالبريــــد أو بواســــطة شــــركة بريديــــة 
متخصصــــة أو باليــد أو عبــــر أي وســــيلة إلكترونيــــة أو عبــــر الهاتــــف وتوقــــع 
التعليمــــات الخطيــــة أو يصــــادق علــــى صحتهــــا إلكترونيــــا أو توجــــه إلــــى 
اإلنمــــاء لالســــتثمار وفقــــا للفقــــرة رقــــم 16  “االتصــــاالت” وتعــــد ســــارية 

ــتثمار.  ــاء لالســ ــل اإلنمــ ــن قبــ ــلمها مــ ــد تســ المفعــــول فقــــط عنــ

وفــي حــال وقــوع أي حــوادث طارئــة؛ فيجــوز اســتخدام أي وســائل أخــرى   
. حينــه  فــي  لالســتثمار  اإلنمــاء  وتعتمدهــا  عنهــا  تعلــن 

1. General Conditions of Instructions: If the Investor would like Alinma 
Investment to purchase or sell financial instruments, he should issue 
instructions to Alinma Investment in accordance with the terms of 
this Agreement. Alinma Investment shall transact, purchase or sell 
financial instruments based on the Investor’s instructions.

2. Instructions grants Authorization: The Investor’s issuance of 
instructions to Alinma Investment means that it unconditionally 
and irrevocably appoints Alinma Investment as its financial agent 
with full powers of authorization and representation to deal with 
any broker, custodian, counterparty or other as well as issuing and 
delivering any documents, or taking any other action that Alinma 
Investment may deem appropriate or necessary to execute the 
relevant transaction in accordance with such instructions.

3. Means of Communicating Instructions: Any instructions from the 
investor to Alinma Investment should be sent in writing by mail, 
courier or delivered by hand, telephone or via other electronic 
means. Written instructions shall be signed or attested electronically 
or addressed to Alinma investment pursuant to Clause 16 
”communications“, and shall be deemed valid only when received by 
Alinma Investment, and in case of any contingency, it is permissible 
to use any other means of communication approved and announced 
by Alinma Investment at the time.

Instructions التعليمات 03
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اإلنمــــاء لالســــتثمار  يبلــــغ  أن  المســــتثمر  . األشــــخاص المفوضــــون: علــــى   ٤
خطيــــا مــــن حيــــن آلخــــر بأســــماء األشــــخاص المفوضيــــن بإعطــــاء تعليمــــات 
يتكــــون  المســــتثمر  كان  وإذا  عنــــه،  بالنيابــــة  الهاتــــف  عبــــر  و/أو  خطيــــة 
مــــن أكثــــر مــــن شــــخص، فيحــــق حينئــذ لــــكل واحــــد مــــن هــــؤالء األشــــخاص 
إعطــــاء تعليمــــات بمفــــرده مــــا لــــم يتفــق - هــــؤالء مجتمعــون علــى خــالف 
ذلــــك. كمــــا يمكنهــــم تســــمية واحــــد منهــــم أو أكثــــر إلعطــــاء التعليمــــات 

ــم. ــة عنهــ ــف نيابــ ــر الهاتــ ــة و/أو عبــ الخطيــ

لإلنمــــاء  يقدمهــــا  التــــي  التعليمــــات  جميــــع  عــــن  مســــؤول  المســــتثمر 
لالســــتثمار بنفســــه أو بواســــطة الوكيــــل أو المفــــوض بالتوقيــــع علــــى 
أو  الوكيــــل  تعليمــــات  بتنفيــــذ  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  وتقــــوم  حســــابه، 
ــتثمر  ــن المســ ــا مــ ــعارا خطيــ ــلمها إشــ ــن تســ ــع إلــــى حيــ المفــــوض بالتوقيــ
بإلغــــاء التوكيــــل أو التفويــــض، ودون أدنــــى مســــؤولية علــــى اإلنمــــاء 
أو  التفويــــض  أو  التوكيــــل  محتويــــات  فــــي  أخطــــاء  أي  عــــن  لالســــتثمار 

التنفيــــذ. إجــــراءات 

تســــجيل التعليمــــات الهاتفيــــة: تقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار بتســــجيل جميــع    .٥
تتــــم  التــــي  الماليــــة  األوراق  بأعمــــال  المتعلقــــة  الهاتفيــــة  االتصــــاالت 
ــجيالت  ــذه التســ ــة علــــى أن هــ ــتثمر صراحــ ــتثمر ويوافــــق المســ ــع المســ مــ
يمكــــن أن تســــتخدم فــــي إجــــراءات تســــوية أي نــــزاع كدليــــل إثبــــات علــــى 

محتويــــات تلــــك التعليمــــات. 

ــة  ــا بنفــــس طريقــ ــات أو تعديلهــ ــاء التعليمــ ــن إلغــ ــات: يمكــ ــاء التعليمــ 6. إلغــ
إعطائهــــا، علــــى أن يخضــــع ذلــــك لتســــلم تعليمــــات التعديــــل أو اإللغــــاء 
مــــن قبــــل اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي الوقــــت المناســــب، وأن يقتصــــر اإللغــــاء 

أو التعديــــل فقــــط علــــى الجــــزء غيــــر المنفــــذ مــــن التعليمــــات الســــابقة.

7. المســــؤولية عــــن التعليمــــات: تعــــد اإلنمــــاء لالســــتثمار مخولــــة باالعتمــــاد 
لإلنمــــاء  وصولهــــا  دام  –مــــا  كانــــت  صيغــــة  بــــأي  التعليمــــات  علــــى 
لالســــتثمار بالطريقــــة المتفــــق عليهــــا- والتــــي توحــــي بأنهــــا معطــــاة مــن 
ــة  ــن نيــ ــة وبحســ ــباب معقولــ ــتثمار ألســ ــاء لالســ ــا اإلنمــ ــتثمر وتقبلهــ المســ
علــــى أنهــــا كذلــــك. وليــــس إلزامــــا علــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار أن تتأكــــد مــــن 
صحــــة تلــــك التعليمــــات ولــــن تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار مســــؤولة تجــــاه 
المســــتثمر عــــن أي خســــارة أو ضــــرر يلحــــق بالمســــتثمر  نتيجــــة لتنفيــــذ 
 )12( رقــــم  المــــادة  فــــي  المذكــــورة  النصــــوص  مــــع مراعــــاة  التعليمــــات 
“محدوديــــة مســــؤولية اإلنمــــاء لالســــتثمار”، فــــإن اإلنمــــاء لالســــتثمار لــــن 
تكــــون مســــؤولة تجــــاه المســــتثمر عــــن أي خســــائر أو أي مســــؤوليات 

أخــــرى تنجــــم عــــن اآلتــــي:

اســــتعمال غيــــر مشــــروع أو تزويــــر لتوقيــــع المســــتثمر أو لتوقيــــع ممثــــل  أ.   
الشــــخص المفــوض.

 ب. أي خطــأ أو غمــوض فــي أي تعليمــات تتســلمها اإلنمــاء لالســتثمار.

بنــــاء علــــى تعليمــــات عبــــر  بــــه اإلنمــــاء لالســــتثمار  إجــــراء تقــــوم   ت. أي 
الهاتــــف أو عبــر القنــوات اإللكترونيــة يعتقــــد أنهــــا معطــــاة مــــن قبــــل 
الشــــخص  أو  المســــتثمر  بأنــــه  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  اعتقــــدت  شــــخص 
المفــــوض مــــن قبلــــه، علــــى أن تتخــــذ اإلنمــــاء لالســتثمار فــــي مثــل هــذه 
الحــــاالت جميــــع التدابيــــر الالزمــــة أو المعقولــــة أو المطلوبــــة للتأكــــد 

مــــن صحــــة هويــــة المســــتثمر.

بشــــأن  الطرفيــن  قبــل  مــن  التزامــــات  أي  االتفاقيــــة  هــــذه  تتضمــــن  ال    .8
اســــتقالال. ذلــــك  طلــــب  للعميــل  ويمكــن  التغطيــــة،  هامــــش  متطلبــــات 

بموجــــب  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  تقــــدم  الشــــركات:  وإجــــراءات  التصويــــت   .9
ــركات  ــداث الشــ ــراءات وأحــ ــة إجــ ــة متابعــ ــتقل خدمــ ــل مســ تفويــــض/  توكيــ
إكمــــال  لغــــرض  الماليــــة  األســــواق  جميــــع  فــــي  بشــــركائها  الخاصــــة 
ــبيل  ــى ســ ــراءات علــ ــك اإلجــ ــن تلــ ــركاء، ومــ ــة للشــ ــظ المقدمــ ــة الحفــ خدمــ
المثــــال ال الحصــــر: األربــــاح النقديــــة، وتوزيــــع أســــهم منحــــة، وتقســــيم 
واالســــتحواذ،  واالندمــــاج،  لألســــهم،  الرجعــــي  والتقســــيم  األســــهم، 
وحقــــوق األولويــــة والتصويــــت وغيرهــــا مــــن الخدمــــات التــــي يتضمنهــا 
تفويض/توكيــــل الشــــريك، كمــــا يحــــق للشــــريك المشــــاركة فــــي التصويــــت 
ــتثمار  ــل اإلنمــاء لالســ ــهمها أو بتوكيــ ــل أســ ــي يحمــ ــركة التــ ــاص بالشــ الخــ

عنــه. نيابــة  بالتصويــــت 

4. Authorized Persons: The Investor should inform Alinma Investment, 
in writing and from time to time, of the names of persons authorized 
to issue written and/or telephone instructions on its behalf. If the 
Investor is more than one person, each one shall then have the right 
to issue instructions individually unless they unanimously agree to 
the contrary. They may also nominate one or more person to issue 
written and/or telephone instructions on their behalf. The Investor 
shall be responsible for all instructions given to Alinma Investment 
whether they were conveyed by it, its agent or by the person 
authorized to sign on its account. Alinma Investment shall execute 
the instructions given to it by the agent or authorized signatory until 
it receives a written notice from the Investor related to canceling the 
power of attorney or the authorization, without any responsibility 
on the part of Alinma Investment for any mistakes in the contents of 
the power of attorney or authorization or execution procedures.

5. Recording of Telephone Instructions: Alinma Investment shall record 
all telephone conversations related to the business of the Investor’s 
securities carried out with the Investor. The Investor overtly agrees 
that such recordings may be used in the procedures of settling any 
dispute as evidence of proving the instruction’s contents.

6. Instructions Cancelation: Instructions could be canceled or amended 
in the same manner of issuing them, provided that such cancelation 
or amendment should be subject to receiving the amendment or 
cancelation by Alinma Investment in a timely manner and that such 
amendment or cancelation shall be confined only to the unexecuted 
part of previous instructions.

7. Instruction’s Responsibility: Alinma Investment is entitled to depend 
on the instructions in whatever form they are — as far as they are 
delivered to it through the agreed upon means- which implies that 
such instructions have been issued by the Investor and Alinma 
Investment accepts them as being so for reasonable reasons and 
with bona fide. Alinma Investment is not obligated to verify the 
validity of the instructions and shall not be responsible before the 
Investor for any loss or damage it suffers as a result of implementing 
such instructions. Subject to the provisions mentioned in Article 12” 
Alinma Investment Limited Liability“, Alinma Investment shall not 
be responsible before the investor far any other losses or liabilities 
arising out of the following:

a. Illegal use, forging the Investor’s signature or that of the 
representative of the authorized person.

b. Any ambiguity or error in any instructions received by Alinma 
Investment. 

c. Any action taken by Alinma Investment based on telephone or 
through its electronic channels, that are believed to be issued by 
the Investor or its authorized representative, provided that Alinma 
Investment shall take, in such cases, all necessary, reasonable or 
required measures to verify the Investor’s identity. 

8. This agreement does not include any obligations on both parties 
regarding Margin Requirements, and the Client may call for it 
independently. 

9.  Voting and Companies Procedures: Alinma Investment, pursuant to 
a separate authorization, provides following up service of procedures 
of its partners’ companies in all capital markets to complete the 
custody service provided to the partners. These procedures include, 
but are not limited to, cash dividends, bonus shares, share split, 
reverse share split, mergers and acquisitions, voting rights, rights 
issues, and other services that can be included in the partner’s 
authorization. The partner is also entitled to participate in the 
company’s voting in which he holds shares, or authorize Alinma 
Investment to carry such task on his/her behalf.
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 Execution and Settlement of Transactions تنفيذ و تسوية الصفقات ٠٤

أفضــــل الجهــــود: يتعيــــن علــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار أن تبــــذل أفضــــل الجهــــود    .1
لتنفيــــذ أوامــــر المســــتثمرين فــــي أقــــرب وقــــت ممكــــن تبعــــا للظــــروف مــــن 
أجــل تنفيــذ الصفقــات لحســاب المســتثمر وفقــا لتعليمــات المســتثمر لكنهــا 
ال تتحمــــل أي مســــؤولية عــــن أي خســــارة أو نفقــــات يتكبدهــــا المســــتثمر 
ذلــــك أي تغييــــر  فــــي  بمــــا  تنفيــــذ أي صفقــــة،  فــــي  تأخيــــر  نتيجــــة ألي 
فــــي أحــــوال الســــوق قبــــل تمكنــــه مــــن تنفيــــذ صفقــــة معينــــة ، طالمــــا لــــم 
يكــــن ذلــــك التأخيــــر ناجمــــا عــــن إهمــــال أو ســــوء تصــــرف مــــن طــــرف اإلنمــــاء 
لالســــتثمار، وســــتعمل اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي جميــــع األحــــوال بحســــن نيــــة 

ــتثمر. ــة المســ لمصلحــ

تتــــم لصالــــح  التــــي  الســــوق: تخضــــع جميــــع الصفقــــات  2. أنظمــــة وقواعــــد 
المســــتثمر ألنظمــــة ولوائــــح وقواعــــد وتفســــيرات وأعــــراف واســــتخدامات 
ــا  ــذ فيهــ ــي تنفــ ــدت- والتــ ــا -إن وجــ ــة لهــ ــة التابعــ ــوق ومركــز المقاصــ الســ
الصفقــات، كمــا تخضــع كذلــك لألنظمــة واللوائــح المطبقــة فــي دول أخــرى 

ــتثمار.  حســــب مــــكان االســ

أيــــام التــــداول: يــــدرك المســــتثمر أن التعليمــــات يمكــن تنفيذهــا فقــط فــي   .3
تلــك  األيــام واألوقــات التــي تفتــح فيهــا اإلنمــاء لالســتثمار واألســواق ذات 

العالقــــة أبوابهــا للعمــل.

تفويــــض الحســــاب: يفــــوض المســتثمر اإلنمــــاء لالســتثمار بــأن تدفــع تلقائيــا   .4
من الحســــاب االســــتثماري جميــــع مبالــغ الصفقــات التــي يجريهــا المســتثمر 
أو تتــــم لحســــابه، بمــــا فــــي ذلــــك تلــــك المبالــغ المســــتحقة علــى المســتثمر 
مقابــــل شــــراء األدوات الماليــــة ورســــوم الحســاب وتحويــل األمــوال وأتعــاب 
التنفيــــذ والوســــاطة إضافــــة إلــــى أي مبالــــغ قــد تكــــون فــي ذمــة المســتثمر. 

ــذ  ــتثمار بتنفيــ ــاء لالســ ــتثمر اإلنمــ ــات الصــــرف األجنبــــي: يفــــوض المســ صفقــ   .5
أي  صفقــــات صــــرف لعمــــالت أجنبيــــة بأســعار الصــــرف الســائدة المعلنــة مــن 
حيــــن آلخــــر تراهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار معقولــــة أو ضروريــــة لتنفيــــذ تعليمــات 
المســــتثمر  أو لحمايــــة حقــــوق اإلنمــــاء لالســــتثمار بموجــــب هــــذه االتفاقيــة 
ووفقــــا للضوابــط الشــرعية الصــادرة عــن اللجنــة الشــرعية لإلنمــاء لالســتثمار. 
ويوافــــق المســــتثمر علــــى تحمــــل المبالــــغ وجميــــع المخاطــــر المصاحبــــة 
لصفقــــات الصــــرف األجنبــــي وتحويــــل العمــــالت. ويتــم تنفيــــذ جميــع صفقــات 
ــابه  ــودة فــــي حســ ــتثمر الموجــ ــوال المســ ــتعمال أمــ ــي باســ ــرف األجنبــ الصــ
االســــتثماري، وعلــــى المســــتثمر االطــــالع علــــى جميــــع المخاطــــر والتغيــــرات 
والتكاليــــف الثانويــــة المصاحبــــة ألي مــــن هــذه الصفقــات عنــد توقيــع هــذه 

االتفاقيــة. 

6. تجميــــع األوامــــر: ال يتــــم تجميــــع أوامــــر المســــتثمر المتعلقــــة بــــاألدوات 
أوامــــر مســــتثمرين  مــــع  الســــعودية  الســــوق  فــــي  المتداولــــة  الماليــــة 
آخريــن أو أوامــر اإلنمــاء لالســتثمار, ويمكــن لإلنمــاء لالســتثمار جمــع أوامــر 
المســــتثمر مــــع أوامرهــــا هــــي أو أوامــــر أشــخاص آخريــن فــــي حــال األوامــر 
المتعلقــة بــاألدوات الماليــة األخــرى إذا كان ذلــك التجميــع ال يضــر بمصلحــة 
مســــتثمريه. ويكــــون التجميــــع لمصلحــــة المســــتثمر حيــــن يــــؤدي ذلــــك إلــى 
تخفيــض تكلفــة الصفقــات أو الحصــول علــى ســعر أفضــل. ويمكــن للتجميــع 
أن يؤخــــر التنفيــــذ أو التســــوية. وفــــي حــــال تجميــــع أوامــــر المســــتثمر، يتــــم 
تنفيــذ جميــع أوامــر المســــتثمر المجمعــــة علــــى أســــاس متوســــط ســــعر 
تنفيــــذ جميــــع األوامــــر التــــي يتــــم تنفيذهــــا. ويوافــــق المســــتثمر علــــى 

تجميــــع أوامــــره علــــى هــــذا األســــاس.

ــا فــــي تجميــــع  ــة تبيــــن طريقتهــ ــتثمار بسياســــة مكتوبــ ــاء لالســ وتحتفــــظ اإلنمــ
وفــــرز الصفقــــات ســــواء أكانــــت ناتجــــة مــــن أوامــــر المســــتثمرين أو أوامرهــــا 
بصفتهــــا أصيــــال ويتعيــــن علــــى اإلنمــــاء لالســتثمار أن تفصــــل بشــكل واضــح فــي 
ســــجالتها ودفاترهــــا وبياناتهــــا ومســــتنداتها بيــــن حســــابات مســــتثمريها وأي 

حســــابات تعــــود إليهــــا أو إلــــى أشــــخاص آخريــــن.

لــــم تتمكــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار مــــن تنفيــــذ جميــــع  ٧. التنفيــــذ الجزئــــي: إذا 
تعليمــــات المســــتثمر ونفــــذت جــــزءا منهــــا، فــــإن المســــتثمر يلتــــزم بالجــــزء 
المنفــذ مــن تلــك التعليمــات، مــا لــم تكــن تلــك التعليمــات تنــص علــى خــالف 
ذلــك. ومتــى تــم تجميــع أمــر المســتثمر مــع أوامــر أخــرى وتــم تنفيــذ أمــر 
، فســــوف يكــــون تنفيــــذ تعليمــــات المســــتثمر علــــى أســــاس 

ً
المســــتثمرجزئيا

تناســــبي، أي حســــب نســــبة أمــــره مــــن مجمــــوع األوامــــر المجمعــــة المنفــــذة

٨. احتمــــال عــــدم تنفيــــذ أمــــر “وقــــف الخســــارة”: يمكــــن للمســــتثمر أن يعطــــي 
تعليمــــات تحــــدد ســــعر شــــراء أو بيــــع األدوات الماليــــة. ويقــــر المســتثمر بــأن 
إعطــــاء أوامــــر مشــــروطة مثــــل أمــــر “وقــــف الخســــارة”، لــــن يحــــد بالضــــرورة 
مــــن خســــائر المســــتثمر فــــي حــــال تعــــذر تنفيــــذ تلــــك األوامــــر بســــبب أوضــاع 

الســوق.

1.  Best Efforts: Alinma Investment should exert best efforts to execute the 
Investor’s orders as soon as possible as per the Investor’s instructions. Yet, 
Alinma Investment shall not be liable for any loss or expenses incurred by 
the Investor due to any delay in the execution of any transaction including 
any change in the market conditions before Alinma Investment executes 
any specific transaction as long as such delay is not caused by negligence 
or misconduct from the part of Alinma Investment. In all cases, Alinma 
Investment shall act on a bona fide basis in favor of the Investor

2. Market Rules and Regulations: All transactions executed for the Investor 
shall be governed by the rules, regulations, bylaws, interpretations, 
customs and uses of the market The Securities Clearing Center Company 
”Muqassa“ if any, where transactions are executed. Such transactions 
shall also be governed by the laws and regulations applicable in other 
countries depending on the investment location.

3. Trading Days: The Investor understands that instruction can only be 
executed on days and times on which Alinma Investment and relevant 
markets open doors for business. 

4. Account Authorization: The Investor authorizes Alinma Investment 
to automatically pay from the investment account all amounts of 
transactions conducted by; or for, the Investor including amounts payable 
by the Investor in consideration for purchasing the financial instruments, 
account and money transfer fees, execution and brokerage charges and 
any amounts that may be owed by the Investor. 

5.  Foreign Exchange Transactions: The Investor authorizes Alinma 
Investment to execute any foreign currencies exchange transactions 
against the prevailing exchange rates declared from time to time 
and believed by Alinma investment to be reasonable or necessary to 
execute the instruction of the Investor or to protect the rights of Alinma 
Investment pursuant to this Agreement and in accordance with Shariah 
provisions of its Shariah Committee. The Investor agrees that it shall bear 
amounts and all risks associated with foreign exchange transactions and 
currency exchange. All foreign exchange transactions shall be concluded 
by utilizing the Investor’s funds available in its investment account and, 
before signing this Agreement, the Investor shall look into all risks, 
changes and secondary costs associated with any of such transactions. 

6. Order Collection: Investor’s orders related to financial instruments traded 
in the Saudi market shall not be collected with orders of other Investors 
or those of Alinma Investment. Alinma Investment may collect Investors 
orders with its own orders or with the orders of other persons in the event 
of orders related to other Financial instruments if such is not detrimental 
to the interests of its Investor. Collection shall be in favor of the Investor 
when it results in reducing the transaction cost or when getting a better 
price. Collection may delay the execution or settlement. In the event of 
assembling the Investor’s orders, all the Investors collection orders shall 
be executed based on the average execution price of all orders that are 
to be executed. The Investor shall accept collecting its orders according 
to that basis.

Alinma Investment shall maintain a written policy showing its methodology 
in collecting and sorting out transactions whether they result from the 
Investor’s orders or from the orders of Alinma Investment in its capacity as 
a principal. Alinma Investment shall clearly separate in its records, books, 
statements and documents its Investor’s accounts from its own accounts or 
from third partie’s accounts.

٧. Partial Execution: If Alinma Investment is unable to execute all Investor’s 
instructions and only a part thereof is executed, the Investor will commit 
by the executed part of such instructions, unless instructions state 
otherwise. When the Investor’s order is collected with other orders 
and the Investor’s order is executed partially, then the execution of the 
Investor’s instructions shall be on pro rata basis (i.e., as per the proportion 
of its order to the total of executed collection orders.

٨. Possible Failure to Execute a ”Loss Halt“ Order: The Investor may issue 
instructions specifying the price of purchasing or selling of financial 
instruments. The Investor acknowledges that issuing contingent orders 
such as “loss halt” order shall not necessarily limit the Investor’s losses in 
case of failing to execute such orders due to market conditions.
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ــراء  ــات )شــ ــذ أي تعليمــ ــن تنفــ ــتثمار لــ ــاء لالســ ــي: اإلنمــ ــد الكافــ ــد النقــ 9 . رصيــ
فقــــط( ٍإال إذا توفــــر رصيــــد نقــــدي كاف فــــي الحســــاب االســــتثماري فــــي 
اليــوم المحــدد لتنفيــذ العمليــة، علــى أن تقــوم اإلنمــاء لالســتثمار بإشــعار 
المســتثمر بأي وسيلة علــى الفــور فــي حــال تعــذر تنفيــذ أي صفقــة لهــذا 
ــبب، وفــي حــال تنفيــذ أي صفقــة دون وجــود رصيــد كاف لــدى العميــل  الســ
لتغطيــة تكاليــف الصفقــة؛ فــإن العميــل يلتــزم بتعويــض اإلنمــاء لالســتثمار 
جميــع تكاليــف الصفقــات المنفــذة، كمــا يفــوض العميــل اإلنمــاء لالســتثمار 
باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لتحصيــل تكاليــف الصفقــة، بمــا فــي ذلــك 
بيــع األوراق الماليــة التــي لــدى العميــل وتحصيــل المبالــغ الناتجــة عــن البيــع. 
وبــأي حــال، ســتدفع شــركة اإلنمــاء لالســتثمار للعميــل مــا زاد عــن المبالــغ 

الفعليــة المســتحقة للشــركة مــن متحصــالت بيــع هــذه األوراق الماليــة.

10. حــــق رفــــض التعليمــــات: يحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار أن ترفــــض أي تعليمــــات 
إذا رأت فــــي تقديرهــــا المطلــــق أن الصفقــــة تشــــير إلــــى أن المســــتثمر 

يقــــوم باآلتــــي: 

التالعــــب بالســــوق أو التــــداول بنــــاء علــــى معلومــــات داخليــــة فــي الســوق  أ.  
المحليــــة.

ب. التالعــــب بالســــوق أو التــــداول بنــــاء علــــى معلومــــات داخليــــة فــــي ســــوق 
أخــــرى فــــي حــــال تطبيــــق اللوائــــح علــــى تلــــك الســــوق. 

ــواق  ــا فــــي األســ ــول بهــ ــد المعمــ ــح أو القواعــ ــام أو اللوائــ ــة النظــ ت. مخالفــ
ذات العالقــــة.

وذلــــك بشــــرط أن تقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار بإبــــالغ المســــتثمر علــــى الفــــور 
برفضهــــا تلــــك التعليمــــات وبتوثيــــق ظــــروف وأســــباب قرارهــــا كتابــــة وإشــــعار 
الهيئــــة بذلــــك خــــالل ثالثــــة أيــــام، كمــــا تتعهــــد اإلنمــــاء لالســــتثمار باالحتفــــاظ 
بالوثائــــق الخاصــــة بــــأي قــــرار تتخــــذه بموجــــب هــــذه الفقــــرة لمــــدة عشــــر 
ــع  ــيتعامل مــ ــه ســ ــى أنــ ــتثمر علــ ــق المســ ــرار، ويوافــ ــخ القــ ــن تاريــ ــنوات مــ ســ
واللوائــــح  لألنظمــــة  طبقــــا  االتفاقيــــة  هــــذه  بموجــــب  المقدمــــة  الخدمــــات 

المرعيــــة، وأنــــه ســــيراعي معاييــــر التعامــــل فــــي الســــوق.

ــات  ــتعمل الخدمــ ــى أن ال يســ ــوص علــ ــه الخصــ ــى وجــ ــتثمر علــ ــق المســ ويوافــ
المقدمــــة لغــــرض تعزيــــز أي ســــلوك يصــــل إلــــى تعامــــل الشــــخص المطلــــع 

بشــــكل يخالــــف نظــــام الســــوق الماليــــة أو األنظمــــة المرعيــــة األخــــرى.

كمــا يحــق لإلنمــاء لالســتثمار رفــض التعليمــات فــي حــال عــدم توافــق األداة 
أو  لالســتثمار،  لإلنمــاء  الشــرعية  اللجنــة  عــن  الصــادرة  الضوابــط  مــع  الماليــة 
التوافــق مــع مســتوى خبــرة المســتمثر أو وجــود مانــع نظامــي مــن  عــدم 

تنفيــذ األمــر.

١١.  اإللتــزام بالتســــوية: تعطــــى جميــــع التعليمــــات الــــواردة مــــن المســــتثمر 
وتنفــذ بواســطة اإلنمــاء لالســتثمار علــى افتــراض نيــة أن الشــراء أو البيــع 
فعلــــي وأن نيــــة المســــتثمر والتزامــــه فــــي كل حــــال بــــأن يســــلم الملكيــــة 
أو وثائــــق الملكيــــة لتغطيــــة جميــــع عمليــــات البيــــع، وفــــي حــــال الشــــراء أن 
ــك  ــل ذلــ ــا، وأن يفعــ ــع قيمتهــ ــة ويدفــ ــق الملكيــ ــة أو وثائــ ــلم الملكيــ يتســ

بنــــاء علــــى طلــــب اإلنمــــاء لالســــتثمار.

١٢. تكليــــف الجهــــات الخارجيــــة: يحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار تكليــــف جهــــة خارجيــة 
- وفــــق األنظمــــة المقــــررة فــــي ذلــــك - ألداء الخدمــــات التــــي تقدمهــا، وال 
يحــــق للمســــتثمر االعتراض على ذلــــك مــــا لــــم تخالــف تلــــك الجهــة المتفــق 

عليــــه بيــــن الطرفيــــن بموجــــب هــذه االتفاقيــة

١٣. تجميــــع األصــــول: يحــــق للشــــركة تجميــــع األصــــول العائــــدة للعميــل مــــع 
أصــــول عمــــالء آخريــــن، وأن أصــــول العميــــل المجمعــــة ال تكــــون معرفــــة 
بشــــهادات أو مســــتندات ملكيــــة منفصلــــة، وأن ذلــك يــؤدي إلــى التشــارك 
ــن عجــز أميــن الحفــظ ــج عــ ــوية ناتــ ــل للتســ ــل أي نقــــص قابــ ــبي بتحمــ النســ

ــد  ــة فقــ ــارج المملكــ ــه خــ ــظ أصولــ ــب حفــ ــد ترتيــ ــه عنــ ــل أنــ ــم العميــ 13.1 يعلــ
يكــــون هنــــاك متطلبــــات تســــوية أو متطلبــــات قانونيــــة وتنظيميــــة 
تختلــــف عــــن المتطلبــــات فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية، وأنــــه 
بذلــــك يخلــــي مســــؤولية الشــــركة مــــن أي عجــــز فــــي تحقيــــق تلــــك 

المطالــــب فــــي حــــال عــــدم مقدرتهــــا علــــى توفيرهــــا.

9.  Sufficient Cash Balance: Alinma Investment shall not execute any 
)purchase only( instructions unless sufficient cash amount is available in 
the investment account on the day specified for executing the transaction, 
provided that Alinma Investment shall immediately notify the Investor 
in the event of failing to execute any transaction for such reason, In the 
event that any transaction is executed without the Client having sufficient 
balance to cover the transaction costs; The client is obligated to indemnify 
Alinma Investment for all costs of such executed transactions, and the client 
authorizes Alinma Investment to take all necessary measures to collect 
the transaction costs, including selling the client’s securities and collecting 
the amounts resulting from such sale. In any case, Alinma Investment 
Company shall return tp the Client any excess of the actual amounts owed 
to the company from the sale of such securities.

10. The Right of Instruction Refusal: Alinma Investment may refuse any 
instructions if it believes, as per its absolute discretion, that the transaction 
indicates that the Investor is: 

a.  Manipulating the market or trading based on internal information in 
the local market. 

b.  Manipulating the market or trading based on internal information 
in another market in the event of applying the regulations on that 
market.

c.  Violating applicable law, regulations or rules in the relevant markets. 

Provided that Alinma Investment shall immediately notify the Investor 
of its refusal of such instructions and document in writing the reason 
and circumstances behind its decision and notify the CMA of the 
same within three days.  Alinma Investment, shall also undertake to 
maintain the documents related to any decision that it takes pursuant 
to this paragraph for a period of ten years from the resolution date. 
The Investor agrees that it shall deal with the services provided under 
this Agreement in accordance with applicable laws and regulations 
and that it shall take into account dealing criteria in the market.  The 
Investor shall agree in particular not to use the services provided for 
other purpose of enhancing any behavior that reaches the dealing of 
an acquainted person in a way that violates the Capital Market law or 
other applicable rules. 

Alinma Investment has the right to reject instructions in the event 
that a security does not comply with the standerds of the Shariah 
Committee of Alinma Investment, or does not comply with the 
investor’s level of expertise, or any legal impediment to implementing 
such deal or request.

11. Settlement Commitment: All instructions issued by the Investor and 
executed by Alinma Investment shall be given the assumption of actual 
purchase and selling; and that the Investor’s intention and obligation in 
all cases is to deliver title or title documents to cover all sale transactions 
and; in the event of purchasing, to receive title or title documents and pay 
its value. The Investor shall perform the foregoing based on the request 
of Alinma Investment.

12. Outsourcing: Alinma Investment may seek the services of external party 
-as per applicable laws- to execute any of its services and the Investor may 
not object to the same unless such party violates what has been agreed 
upon with Alinma Investment pursuant to this Agreement

13. Assets Collection: The company is entitled to collect the assets that 
belonging to the Investor with other clients’ assets, and that the collected 
client’s assets will not be recognized through separate certificates and 
title, and that will lead to a proportional share to bear any shortage 
reconcilable results from that.

13.1 The Client acknowledges that when arranging its assets to be held 
overseas, there might be different settlement, legal and regulatory 
requirements in overseas jurisdictions from those applying in the 
Kingdom, and therefore the Client shall hold the Company harmless 
of any default in fulfilling such demands in case the provision of 
such is beyond the Company’s abilities.
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Operation of the account تشغيل الحساب 05

ــة:  ــة واألدوات الماليــ ــوال النقديــ ــة باألمــ ــبية المتعلقــ ــراءات المحاســ اإلجــ   .1
تلتــــزم اإلنمــــاء لالســــتثمار بقيــــد جميــــع األمــوال النقديــة واألدوات الماليــة 
ــة و/ أو  ــابات النقديــ ــاب أو الحســ ــي الحســ ــة فــ ــي المحفظــ ــودة  فــ الموجــ
إنشــــاؤه،  ســــيتم  الــــذي  االســــتثماري(  الحســــاب  معــــا  )تســــمى  الحفــــظ 
وفــــي بعــــض الحــــاالت قــــد تحتــــوي الحســــابات علــــى أدوات ماليــــة بــــإدارة 
طــــرف ثالــــث تختــــاره اإلنمــــاء لالســــتثمار نيابــــة عــــن المســــتثمر ولمصلحتــــه، 
لتشــــغيل  والســــلطات  الصالحيــــات  بجميــــع  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  وتتمتــــع 

ــة. ــذه االتفاقيــ ــار تطبيــــق هــ ــة فــــي إطــ ــاب المحفظــ حســ

ســــتعامل اإلنمــــاء لالســــتثمار األمــــوال التــي تحتفــظ بهــــا لصالــح المســتثمر 
وفقــــا لقواعــــد أمــــوال العمــــالء الصــــادرة مــــن هيئــــة الســــوق الماليــة كمــا 
ذكــر فــي البــاب رقــم )7( مــن الئحــة “مؤسسات السوق المالية”، وســيتم 
فصــــل أمــــوال المســــتثمر  واالحتفــــاظ بهــا فــي حســــاب للمســتثمر منفصــل 
عــــن أصــــول اإلنمــــاء لالســــتثمار، باســــتثناء مــــا هــــو منصــــوص عليــــه بخــــالف 
ذلــــك فــــي هــــذه االتفاقيــــة وتحفــــظ أمــــوال المســــتثمر لــدى بنــــك محلــي، 
ومــــن الممكــــن ان يكــــون ضمــــن مجموعــــة اإلنمــــاء ويمكــــن حفظهــــا لــــدى 
بنــــك أجنبــــي - إذا كان ذلــــك ضروريــــا - بغــــرض تســــوية صفقــــة فــــي أوراق 
ماليــــة خــــارج المملكــــة أو مــــن أجــــل تســــلم أربــــاح موزعــــة أو دخــــل آخــر مــن 

خــــارج المملكــة.

علــى  بالحصــول  لالســتثمار  اإلنمــاء  شــركة  أحقيــة  علــى  العميــل  يوافــق 
ــاح العائــدة مــن االحتفــاظ بأمــوال العمــالء لــدى بنــك  جميــع العوائــد واألرب

محلــي أو خارجــي.

الســــوق  إلــى  المســــتثمر  أمــوال  تحويــل  لالســــتثمار  لإلنمــاء  ويمكــن 
داخــــل  التســــوية  وكالء  أو  الوســــطاء  أو  المقاصــــة  غرفــة  أو  الماليــة 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية أو خارجهــــا، وفــــي هــــذه الحــــال فــإن أمــوال 
ــوص  ــالء( المنصــ ــوال عمــ ــا )كأمــ ــد صفتهــ ــن أن تفقــ ــن الممكــ ــتثمر مــ المســ
عليهــــا فــــي قواعــــد أمــــوال العمــــالء الصــــادرة مــن هيئــــة الســوق الماليــة 
فــــي مثــــل هــــذه الظــــروف ويوافــــق المســــتثمر علــــى ذلــــك، مــــع اإلشــــارة 
إلــــى أن األنظمــــة والقواعــــد المطبقــــة علــــى البنــــوك والمؤسســــات التــي 
تتلقــــى أمــــوال المســــتثمرين خــــارج المملكــــة قــــد تكــــون مختلفــــة عــــن تلــــك 
المطبقــــة فــــي المملكــــة، وال تشــــكل األمــــوال أمــــوال مســــتثمرين لهــــذه 
األغــــراض طالمــــا كانــــت مســــتحقة وواجبــــة الدفــع مباشــــرة لحســاب اإلنمــاء 
ــة أي  ــن معاملــ ــتثمار عــ ــاء لالســ ــتتوقف اإلنمــ ــا ســ ــاص، كمــ ــتثمار الخــ لالســ
مبالــغ تحتفــظ بهــا باســم المســتثمر علــى أنهــا أمــوال المســتثمر إذا كان 
ــع،  ــة الدفــ ــتحقة وواجبــ ــغ مســ ــتثمار بمبالــ ــا لإلنمــاء لالســ ــتثمر مدينــ المســ
ــة  ــق المقاصــ ــتثمار حــ ــاء لالســ ــتثمر علــــى أن لإلنمــ ــق المســ ــه فيوافــ وعليــ

ــا. ــتثمر تجاههــ ــات المســ ــداد التزامــ ــتثمر لســ ــوال المســ ــتعمال أمــ واســ

تأكيــــد إتمــــام الصفقــــة: ترســــل اإلنمــــاء لالســــتثمار إلــــى المســــتثمر علــــى    .٢
عناوينــــه الموضحــــة فــــي االتفاقيــــة أو التــــي يــزود بهــــا اإلنمــاء لالســتثمار 
القنــــوات  بواســــطة  الصفقــــة  إتمــــام  تأكيــــد  إشــــعار  رســــمي  بشــــكل 
اإللكترونيــــة المتاحــــة عنــــد تنفيــــذ الصفقــــات وفــــق تعليمــات المســــتثمر، 
ــال  ــخ إرســ ــن تاريــ ــا خــالل )15( يــوم  مــ ــا خطيــ ــدم اعتراضــ ــتثمر أن يقــ وللمســ
التأكيــــد فــــي حــــال مخالفــــة إشــــعار تأكيــــد الصفقــــة لتعليمــــات  إشــــعار 

المســــتثمر.

إشــــعار تســــلم المبالــــغ النقديــــة: تثبــــت اإلنمــــاء لالســــتثمار خطيــــا وبصــــورة    .3
دوريــــة التحويــــالت النقديــــة الــواردة إلــى الحســاب االســتثماري وذلــك عــن 

طريــــق القنــوات اإللكترونيــــة المتاحــة.

االقتطاعــــات أو الحســــميات المجــــازة: يجــــوز لإلنمــــاء لالســــتثمار أن تقتطــــع    .٤
أو  تحســم مــن المحفظــة أي مبلــغ مــن أجــل تســديد أي ضريبــة باإلضافــة 
واجبــــة  تكــــون  والتــــي  بأنواعهــــا  والعمــــوالت  الصفقــــات  تنفيــــذ  لمبلــــغ 
الحســــم أو التــــي تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار مســــؤولة عنهــــا بمقتضــــى 

ــد. ــة فــــي أي بلــ ــلطة مختصــ ــام أو أي ســ النظــ

ترســــل اإلنمــــاء لالســــتثمار للمســــتثمر تقاريــــر دوريــــة  ٥. التقاريــــر الدوريــــة: 
ســــنوية حســــب طلــــب المســــتثمر تتضمــــن تقويمــــا مفصــال لــــألوراق الماليــة 
ــا والموجــــودة فــــي حســــاب المســــتثمر  واألرصــــدة النقديــــة المرتبطــــة بهــ
وكذلــــك تفاصيــــل كل صفقــــة وأي تغييــــر فــــي حســــاب المســــتثمر خــــالل 
الفتــــرة المحــــددة وتفاصيــــل جميــــع األوراق الماليــــة والمبالــــغ التــــي يتــــم 
تحويلهــــا مــــن وإلــــى الحســــاب، ويجــوز لإلنمــاء لالســتثمار أن ترســل التقريــر 
بصيغــة إلكترونيــة أو ورقيــة بحســب تقديرهــا، ويحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار 
لــــم يقــــدم  المســتثمر اعتراضــــا  التقريــــر ويعتبــــر صحيحــــا إذا  أن تعتمــــد 
خطيــــا عليــــه خــــالل خمســــة عشــــر يومــــا مــــن تاريــخ إرســاله ويكــــون العميــل 
اإلنمــــاء لالســــتثمار خطيــــا  إشــــعار  عــــن  األوقــــات  فــــي جميــــع  مســــؤوال 
بالعنــــوان البريــــدي الصحيــــح أو أي تغييــــر فــــي العنــــوان أو عنــــد تأخــــر أو 

ــة. ــر الدوريــ ــلم العميــــل للتقاريــ عــــدم تســ

1. Accounting Procedures related to Cash Amounts and Financial 
Instruments: Alinma Investment shall commit to enter all cash 
amounts and financial instruments of the portfolio in the account or 
cash accounts and/or custody )jointly referred to as the ”Investment 
Account“( which shall be created.
In same cases, accounts may contain financial instruments managed 
by a third party selected by Alinma Investment for and on behalf of 
the Investor. Alinma Investment shall have all powers and authorities 
required to operate the portfolio account within the framework of 
executing this Agreement
Alinma Investment shall deal with the funds it maintains in favor of 
the Investor in accordance with the Investors Funds Rules issued by 
CMA, part )7( of the ”CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS“.  
Investor’s funds shall be separated and maintained for the Investor 
in an account separated from Alinma Investment’s assets, except as 
otherwise provided for in this Agreement.  Investor’s funds shall be 
deposited with a local bank and, if necessary, with a foreign bank with 
the purpose of settling a transaction related to offshore securities or 
for receiving dividends or another offshore income.
The client agrees and acknowledges that Alinma Investment Company 
is entitled for all returns and benefits from keeping clients’ money in 
local or International bank.
Alinma Investment may transfer the Investor’s funds to the capital 
market, clearing house, brokers or settlement agents inside or outside 
the Kingdom. In such case and circumstances, the Investor agrees 
that its funds may lose their capacity as )Investor funds(as provided 
for in the Investor’s Funds Rules issued by the CMA, noting that laws 
and regulations applicable to banks and institutions which receive 
Investors funds outside the Kingdom may differ from laws and 
regulations applicable in Saudi Arabia. The funds may not be deemed 
to be the Investor’s funds for such purposes as long as they are due 
and payable directly to the personal account of Alinma Investment.  
Alinma Investment shall also stop dealing with any amounts it 
maintains in the Investor’s name as being ”Investor’s funds“ if the 
Investor is indebted to Alinma Investment with any due and payable 
amounts. Therefore, the Investor agrees that Alinma Investment shall 
have clearing right as well as the right of using the Investor’s funds to 
pay its obligations towards Alinma Investment.

2.  Confirmation of Transaction Completion: Alinma Investment shall 
send to the Investor on its address provided for in the Agreement or 
the officially provided by the Investor to Alinma Investment the notice 
of transaction completion via electronic channels that are available 
upon executing transactions as per the Investor’s instructions.  The 
Investor may submit a written objection within )15( days from sending 
the confirmation notice by Alinma Investment if the transaction 
execution notice breaches the Investor’s instructions.

3.  Cash Amounts Receipt Notice: Alinma Investment shall periodically 
confirm in writing cash transfers to the investment account through 
available electronic channels.

4. Approved Deductions and Withholdings: Alinma Investment may deduct 
or withhold from the portfolio any amount to pay any tax plus the amount 
of transaction execution and commissions of whatsoever kind which 
have to be deducted or the one which Alinma Investment is responsible 
for pursuant to law or any competent authority in any country.

٥. Periodical Reports: Alinma Investment shall send to the Investor 
periodical reports every year, as per its own request, and shall include 
a detailed assessment of the securities and cash amounts associated 
with it which exist in the Investor’s account. The reports shall include 
also details of each transaction, any change in the Investor’s account 
during a given period and details of all securities and amounts that are 
being transferred from/to the account. Alinma Investment may, at its 
discretion, send the reports through its electronic chanels or paperly. 
Alinma Investment may deem the periodical report as being valid 
if the Investor fails to submit an objection to such report in writing 
within )15( days from the date of sending the report. The Investor shall 
always be liable for notifying Alinma Investment in writing of its valid 
mailing address or of any change in that address or of in the event of 
late receiving or non-receiving of periodical reports.
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6. التحويــالت النقدية:

شــــروط  حســــب  حســــابه  مــــن  نقديــــة  مبالــــغ  تحويــــل  للمســــتثمر  يحــــق   6.1
التحويــــل المذكــــورة فــــي نمــــوذج تحويــــل األمــــوال فــــي أي وقــــت وفقــا 

اآلتيــــة: للشــــروط 

ــتثمر أو الشــــخص المفــــوض  ــن المســ ــا مــ ــتثمار طلبــ ــاء لالســ ــلم اإلنمــ أ. تســ
عنــــه  بتحويــــل أي مبالــــغ مــــا لــــم تكــــن تحــــت التســــوية. 

ب. أن ال ينخفــــض الرصيــــد المتبقــــي فــــي حســــاب المحفظــة دون أي مبالــغ 
مســــتحقة لتســــوية أي صفقــــات قائمــــة عنــــد تســــلم اإلنمــــاء لالســــتثمار 

طلبـــا من المســــتثمر لتحويــــل مبلــــغ نقــــدي. 

6.2 فــــي حــــال قيــــد مبالــــغ فائضــــة لحســــاب المســــتثمر عــــن طريــــق الخطــــأ، 
وقيــــام المســــتثمر باســــتخدام تلــــك المبالــــغ غيــــر المســــتحقة، فــــإن علــــى 
المســتثمر رد المبالــغ الفائضــة التــي تــم اســتخدامها خــالل مــدة ال تتجــاوز 

ثالثــــة )3( أيــام عمــل فقــــط مــــن تاريــــخ قيــــد المبالــــغ الفائضــــة للحســــاب.

6.3 فــــي حــــال إخفــــاق المســــتثمر فــــي رد المبالــــغ الفائضــــة فــــإن لإلنمــــاء 
مملوكــــة  ماليــــة  أدوات  أي  أو  األســــهم  بيــــع  فــــي  لالســتثمارالحــــق 
المبالــــغ  الســــترداد  عمــــل  أيــــام   )7( انقضــــاء  بعــــد  المعنــــي  للمســــتثمر 
إخطــــار  إلــــى  الحاجــــة  دون  المســــتثمر  اســــتخدمها  التــــي  الفائضــــة 
ــتثمر  ــارة المســ ــتثمار مســــؤولية خســ ــاء لالســ ــتثمر، وال تتحمــــل اإلنمــ المســ

الحــــق. هــــذا  بممارســــة  قيامهــــا  بســــبب 

إذا فتــــح الحســــاب بعملــــة أجنبيــــة مــــن العمــــالت المعتمــــدة لــــدى اإلنمــــاء    .٧
لالســــتثمار فــــإن جميــــع العمليــــات التــــي تتــــم علــــى ذلــــك الحســــاب تكــــون 
بالعملــــة نفســــها، وفــــي حــــال إجــــراء عمليــــات بغيــــر عملــــة الحســــاب فــــإن 
المعتــــد بــــه هــــو ســــعر الصــــرف المعتمــد لــدى اإلنمــاء لالســتثمار أو الطــرف 
الذي يتعامل معه اإلنماء لالستثمار فــــي ذلــــك اليــــوم، وفــــي حــــال عــــدم 
التمكــــن مــــن إجــــراء العمليــــة بعملــــة الحســــاب نفســــها فيتــــم إجراؤهــــا 
بالريــــال الســــعودي حســــب ســــعر الصــــرف المعتمــد لــدى اإلنمــاء لالســتثمار 
اليــــوم،  ذلــــك  فــــي  لالســتثمار  اإلنمــاء  معــه  يتعامــل  الــذي  الطــرف  أو 
علــــى  المترتبــــة  االعتياديــــة  والمصاريــــف  الرســــوم  المســــتثمر  ويتحمــــل 
مثــــل تلــــك المعامــــالت، كمــــا يعلــــم المســــتثمر أن فتــــح الحســــاب بالعملــــة 
األجنبيــــة يخضــــع لتقلبــــات أســــعار الصــــرف واحتماليــة تعرضــــه للخســارة عنــد 
ــل  ــة أو العكــــس. وال تتحمــ ــة المحليــ ــة إلــــى العملــ ــة األجنبيــ ــل العملــ تحويــ
اإلنمــــاء لالســــتثمار أي مســــؤولية ناتجــــة عــــن تقلبــــات األســــعار فــــي ســــعر 
الصــــرف فــــي حــــال موافقــــة الشــــركة علــــى تحويــــل العملــــة األجنبيــــة إلــــى 

العملــــة المحليــــة أو العكــــس.

6. Cash Transfers: 

1.6  The Investor shall have the right to transfer cash amounts from its 
account at anytime as per transfer terms set forth in the Money 
Transfer Form according to the following terms:

a. Alinma Investment receipt of a written request from the Investor or 
its authorized Person to transfer any amounts unless such amounts 
are under settlement. 

b. The remaining balance in the portfolio account should not fall 
below any amounts that are due for settling any outstanding 
transactions upon Alinma Investment receipt of a request from the 
Investor to transfer a cash amount. 

 2.6 In the event of crediting the Investor’s account with excess amounts 
by mistake and the Investor uses such amounts, the Investor should 
return such amounts no later than )3( business days from the date of 
crediting such surplus amounts to the account. . 

3.6. If the Investor fails to return the excess amounts, Alinma Investment 
shall have the right to sell the Investor’s shares or any financial 
instruments owned by such Investor after elapse of )7( business days 
to redeem the excess amounts used by the Investor without notifying 
the Investor. Alinma Investment shall not bear the responsibility 
of the Investor’s loss due to the exercise of that right by Alinma 
Investment.

7. If the account is opened in one of the foreign currencies approved by 
Alinma Investment, all transactions conducted on that account shall be 
in the same currency.  In case of executing transactions in a currency 
other than the account currency, that is approved by Alinma Investment 
or the party dealing with Alinma Investment, the exchange rate shall 
be the rate prevailing at that day. If it is not possible to execute the 
transaction in the account currency itself, it will be executed in Saudi 
Riyal as per the exchange rate prevailing at that day, which is approved 
by Alinma Investment or the party dealing with Alinma Investment, 
and the Investor shall incur the customary fees and expenses 
arising out from such transactions.  The Investor also knows that 
opening of the account in a foreign currency is subject to exchange 
rate fluctuations and the possibility of being exposed to loss when 
converting the foreign currency to the local currency and vice versa. 
Alinma Investment shall not bear any liability resulting from exchange 
rate fluctuations if the company agrees to convert the foreign currency 
to the local currency and vice versa.

Custody الحفظ ٠٦

تحفــــظ األوراق الماليــــة التــــي يمكــــن إيداعهــا لــــدى مراكــز اإليــداع فــي حســاب 
باســــم المســــتثمر المعنــــي )حســــاب عضــــو(، ويجــــوز لإلنمــــاء لالســــتثمار العمــل 
ــن  ــع طــــرف ثالــــث كأميــ ــة الحفــــظ و/أو الترتيــــب مــ كأميــــن حفــــظ لتقديــــم خدمــ
ــق  ــتثمر ويوافــ ــر المســ ــتثمر، ويقــ ــة للمســ ــظ األدوات الماليــ ــرض حفــ ــظ بغــ حفــ
علــى أنــه مــن الجائــز تجميــع األدوات الماليــة العائــدة لــه مــع األدوات الماليــة 
ــا يقــــر المســــتثمر ويوافــــق  لمســــتثمرين آخريــــن لــــدى اإلنمــــاء لالســــتثمار، كمــ
علــى أنــه ال يتمتــع بــأي حــق بالمطالبــة بــأن تعــاد إليــه األدوات الماليــة ذاتهــا 
ــا يكــــون للمســــتثمر الحــــق بــــأن  ــا مــــع أي أميــــن حفــــظ؛ إنمــ التــــي تــــم إيداعهــ
ــا  يطلــــب األوراق الماليــــة الموازيــــة فــــي عددهــــا وفئتهــــا وصنفهــــا وإصدارهــ

.
ً
لــــألوراق الماليــــة المودعــــة أصــــال

ــإن  ــال تخلــــف أميــــن الحفــــظ عــــن واجباتــــه فــ ــتثمر أنــــه فــــي حــ ويوافــــق المســ
المســــتثمر قــــد يكــــون ملزمــــا  بــــأن يشــــارك مــــع مودعيــــن آخريــــن فــــي تحمــــل 
أي  نقــــص فــــي األدوات الماليــــة المودعــــة وذلــــك بصــــورة نســــبية بينــــه وبيــــن 
مختلــــف المودعيــــن اآلخريــــن، ويوافــــق المســــتثمر علــــى أنــــه عندمــــا تكــــون 
األدوات الماليــــة المعنيــــة أوراقــــا ماليــــة تــــم شــــراؤها خــــارج المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية، فــــإن تلــــك األوراق يمكــــن تســــجيلها باســــم أميــــن حفــــظ خــــارج 
المملكــة، كمــا يقــر المســتثمر كذلــك علــى أن أدواتــه الماليــة يمكــن أن تحفــظ 
لــــدى أميــــن حفــــظ تابــــع لإلنمــــاء لالســــتثمار،  وعندمــــا يكــــون الزمــــا حفــظ أدوات 
المســــتثمر الماليــــة لــــدى طــــرف ثالــــث، تبــــرم اتفاقيــــة مــــع ذلــــك الطــــرف وفقــــا 

ــة. ــة  مؤسســات الســوق المالي ــن الئحــ للمــادة )89( مــ

Securities shall be deposited with a depository center in an account in 
the name of the Investor( member account ). Alinma Investment may 
act as a Custodian to provide custody service and/or arrange with a 
third party to act as a Custodian for retaining the Investor’s financial 
instruments. The Investor acknowledges and agrees that its financial 
instruments may be collected with the instruments of other Alinma 
investment’s Investors. The Investor also acknowledges and agrees that 
it shall not have the right to claim the redemption of the same financial 
instruments which were deposited with any Custodian, but it shall have 
the right to claim securities that have the same quantity, category, type 
and issue of the securities that have originally been deposited.

The Investor agrees that it may be obliged to proportionately bear with 
other depositors any deficit in the deposited financial instrument in 
case the Custodian fails to perform its duties. The Investor also agrees 
that, when the relevant financial instruments are securities purchased 
outside the Kingdom, such securities may be registered in the name of 
an offshore Custodian. The Investor acknowledges that there may be 
settlement terms and regulatory requirements that differ from those 
applied in the Kingdom especially in terms of sorting and separating the 
Investor assets. The Investor also agrees that its financial instruments 
may be retained with any of Alinma Investment’s Custodians. In case 
of retaining the Investor’s financial instruments with a third party, an 
agreement shall be concluded with that party in accordance with article 
)89( of ”CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS“.
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Custody خدمات الغير ٠٧

1. 7 اســــتعمال خدمــــات الغيــــر: يمكــــن لإلنمــــاء لالســــتثمار وبالشــــروط التــــي 
تراهــــا مناســــبة، أن تتفــــق مــــع أي بنــــك أو وســــيط أو شــــركة لهــــا عضويــــة 
ــل  ــرى داخــ ــة أخــ ــة ماليــ ــة أو أي مؤسســ ــألوراق الماليــ ــوق لــ ــي أي ســ فــ
أو خــــارج المملكــــة العربيــــة الســــعودية للعمــــل كبنــــك مراســــل أو وســــيط 
أوراق ماليــــة لتقديــــم خدمــــة حفــــظ األوراق الماليــــة أو أي خدمــــات أخــــرى 
ــة ــرة فــــي المحفظــ ــة المتوفــ ــة أو األدوات الماليــ ــغ النقديــ ــبة للمبالــ بالنســ

2. 7 رســــوم خدمــــات الغيــــر: ســــتدفع اإلنمــــاء لالســــتثمار رســوما لقــــاء خدمــــات 
الغيــــر، وتقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار بتحميــــل هــــذه الرســــوم علــى العميــــل 
إضافــــة إلــــى الرســــوم التــــي تتقاضاهــــا اإلنمــــاء لالســتثمار لقــــاء خدماتهــا، 
وذلــك مــا لــم ينــص جــدول الرســوم المعلــن فــي مراكــز اإلنمــاء لالســتثمار 

علــى خــــالف ذلــك.

3. 7 اتفاقيــــة العمولــــة الخاصــــة: ال يجــــوز لإلنمــــاء لالســــتثمار إبــــرام اتفاقيــــات 
عمولــــة خاصــــة إال فــــي الحــــاالت المتوافقــــة مــــع الشــــروط الموضحــــة فــي 

أنظمــــة ولوائــــح هيئــــة الســــوق الماليــــة.

ــداول مــــن  ــة التــ ــا فــــي عمولــ ــتثمر تخفيضــ ــح المســ ــتثمار منــ ــاء لالســ 4. 7 لإلنمــ
 لتقديرهــا الخــاص.

ً
ــر وفقــا ــن آلخــ حيــ

5 .7 محدوديــــة المســــؤولية عــــن خدمــــات الغيــــر: علــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار أن 
ــة  ــر المطلوبــ ــق المعاييــ ــة وأن تطبــ ــة المعقولــ ــة المهنيــ ــذل كل العنايــ تبــ
بمقتضــــى الئحــــة مؤسسات السوق المالية فــــي اختيــــار األطــــراف األخــــرى 
لتقديــــم الخدمــــات المتعلقــــة بــــاألدوات الماليــــة والصفقــــات التــــي تتــــم 
 
ً
عليهــــا، ويوافــــق المســــتثمر علــــى أن أي طــــرف ثالــــث - ســــواءكان شــــخصا

معنويــــا أو طبيعيــــا - ســــيعمل لحســــابه الخــــاص وليــــس كوكيــــل لإلنمــــاء 
لالســــتثمار، ولــــن تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار مســــؤولة عــــن أي عمــــل أو 
إغفــال مــن جانــب ذلــك الطــرف الثالــث وال عــن أي خســائر حقيقيــة أو أضــرار 
فعليــــة أو مطلوبــــات أو مصاريــــف يتكبدهــــا العميــــل نتيجــــة لتخلــــف الطــرف 
ــاد أو  ــن الوقــــت المعتــ ــليم أو ضمــ ــكل الســ ــه بالشــ الثالــــث عــــن أداء مهامــ

المطلــــوب، أو بســــبب إعســــار ذلــــك الطــــرف الثالــــث.

7.1 Outsourcing Usage: Alinma Investment may, with the conditions it 
deems appropriate, agree with any bank, broker, company having 
membership in any stock market, or any other financial institution 
inside or outside the Kingdom to act as a correspondent bank or 
securities broker with the purpose of providing security custody 
service or any other service in connection with cash amounts or 
financial instruments available in the portfolio. 

7.2 Outsourcing Fees: Alinma Investment shall pay fees against 
outsourcing and such fees shall be incurred later by the Customer 
in addition to the fees charged by Alinma Investment against its 
services, unless the fees list declared in Alinma Investment centers 
stipulates otherwise.

7.3 Special Commission Agreement: Alinma Investment shall not be 
entitled to conclude special commission agreements except in 
cases compatible with the conditions described in the rules and 
regulations of the Capital Market Authority.

7.4 Alinma Investment may grant, from time to time, the Investor a 
discount in trading fees depending at its own discretion.

7.5 Limited Liability of Outsourcing: Alinma Investment should exert all 
reasonable professional care and apply the criteria required under 
the ”CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS“ in the selection 
of other parties to provide services related to financial instruments 
and transactions conducted on them. The Investor agrees that any 
third party, whether a natural person or legal personality, shall 
act for itself and not as an agent for Alinma Investment. Alinma 
Investment shall not neither be liable for any act or omission 
from the part of such third party nor for any actual loss, damage, 
liabilities or expenses incurred by the Customer due to the third 
party failure to perform its duties properly or within the normal or 
required time or because of the insolvency of the third party.

Charges and Fees األتعاب والرسوم 08

األتعــاب: لقــاء الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا، تتقاضــى اإلنمــاء لالســتثمار    .1
الرســوم والعمــوالت المعتمــدة والتــي يتــم تحديثهــا مــن وقــت آلخــر فــي 
الموقــع اإللكترونــي لإلنمــاء لالســتثمار. وتحتفــظ اإلنمــاء لالســتثمار بحقهــا 
ــد رقــم )15(مــن هــذه االتفاقيــة   فــي تعديــل أتعابهــا المعتمــدة وفــق للبن
بــأن الحــد األدنــى للرســوم هــو 0.00155 ريــال مــن إجمالــي قيمــة  علمــا 

الصفقــة

٢. الرســوم األخــرى: يتحمــل المســتثمر جميــع المصاريــف والضرائــب واألتعــاب 
والتكاليــــف والمطلوبــــات األخــــرى التــــي تتكبدهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي 
األتعــــاب  جــــدول  عليــــه  ينــــص  مــــا  باســــتثناء  االســــتثمارية،  األعمــــال  أداء 
الرســــوم  تشــــمل  أن  ويمكــــن  لالســــتثمار.  اإلنمــــاء  مراكــــز  فــــي  المعلــــن 

األخــــرى ودون حصــــر: 

التكاليــــف  مــــن  وغيرهــــا  تســــوية  أو  حكــــم  أي  ومصاريــــف  تكاليــــف  أ.  
والمصاريــــف بمــــا فــــي ذلــــك التكاليــــف القانونيــــة التــــي تدفــــع بخصــوص 
بالحســــاب  إجــــراء قضائــــي فعلــــي أو محتمــــل يتعلــــق  أي دعــــوى أو 

عليــــه. مربوطــــة  محفظــــة  أي  أو  االســــتثماري 

ب. جميــــع الضرائــــب المســــتحقة أو الواجبــــة الدفــــع علــــى األدوات الماليــــة 
والدخــــل المتعلــــق بالمحفظــــة. 

الرســــوم  مــــن  وغيرهــــا  والوســــاطة  والطوابــــع  التســــجيل  رســــوم  ت. 
الماليــــة.  األدوات  وبيــــع  شــــراء  علــــى  الدفــــع  المســــتحقة 

ث. جميــــع التكاليــــف والمصاريــــف األخــرى المعقولــــة التــي تتكبدهــا اإلنمــاء 
لالســــتثمار بخصــــوص المحفظــــة، بمــــا فــــي ذلــــك -دون حصــــر- رســــوم 
الحفــــظ مــــن الباطــــن وأي رســــوم قــــد تســــتحق ألي وكيــــل، وذلــــك بعــــد 

أخــــذ موافقــــة المســــتثمر

1. Charges: In consideration of the services that are provided, Alinma 
Investment shall receive the approved charges and commissions 
updated from time to time to the Investor in Alinma Investment’ 
electronic channels. Alinma Investment shall retain its right to revise 
its approved charges. The minimum fee is 0,00155 SR of the total 
value of the deal.

2. The Other Fees: The Investor shall bear all expenses, taxes, charges 
and other costs and liabilities incurred by Alinma Investment in 
connection with performing the investment businesses, except as 
indicated by the charge schedule declared in Alinma Investment’s 
centers. The other fees may include, without limitation, the following:

a.  Costs and expenses of any verdict or settlement and any other 
costs and expenses, including legal fees that are paid in connection 
with any legal claim or proceeding whether it is actual or potential 
related to the investment account or any portfolio related to that 
account.

 b. All accrued or payable taxes on the financial instruments and the 
income related to the portfolio.

 c. Registration, stamp and brokerage fees and other payable fees 
related to the sale and purchase of financial instruments.

 d. All other reasonable costs and expenses incurred by Alinma 
Investment in connection with the portfolio, including but not 
limited to sub-custody fees and any other fees that may be payable 
to any agent, subject to the Investor’s approval.
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3.  The Investor shall pay to Alinma Investment, as per the agreement 
concluded between them and on the closing day of the account, an 
amount equal to all fees and other expenses which are payable to 
Alinma Investment as mentioned above but have not been deducted 
from the portfolio account. Alinma Investment shall be deemed 
authorized, under this Agreement, to deduct such fees and expenses 
on a monthly basis from the portfolio account. The Investor also 
irrevocably authorizes Alinma Investment to collect all amounts 
due to it under this Agreement from any principal Custodian or sub-
Custodian. All amounts payable by the Investor shall be collected 
taking into consideration any deductible taxes or other withholdings 
so that Alinma Investment, or any other beneficiary, receives the full 
amounts due to it.

4.  Clearing: Alinma Investment shall have the right to hold and conduct 
clearing on any of the Investor’s amounts in the investment account 
which is linked to the portfolio and on all securities or other assets 
falling under the control of Alinma Investment including, but not 
limited to, cash amounts and securities available in the portfolio 
account to settle any amounts due and payable by the Investor to 
Alinma Investment under this Agreement. Accordingly, Alinma 
Investment shall have the right, at anytime and from time to time 
and without submitting a request to the Investor or providing a prior 
notice to it, to collect all such amounts and/or, at its own discretion, 
sell all or some of such securities or other valuable items and to 
apply the proceeds to pay any due and payable amounts to Alinma 
Investment from the Investor.

5. All the Investor’s accounts with Alinma Investment with their different 
names, types and currency shall be deemed as a single account and the 
company shall have, at any time and without referring to the investor, 
the right to carry out clearing process on the Investor’s accounts and 
deduct the amounts to fulfill the Investor’s obligations toward Alinma 
Investment, provided that the clearing process shall begin with the 
accounts denominated by the obligation currency itself.  If the balance 
of such accounts is insufficient to fulfill the Investor’s obligation, the 
company shall have the right to collect the obligation total amount from 
the Investor’s accounts in other currencies by calculating the exchange 
rate, that is approved by Alinma Investment or the party dealing with 
Alinma Investment, on the clearing date. Alinma Investment shall also 
have the right to cover the Investor’s obligation from its other financial 
sources falling under Alinma Investment’s custody such as guarantees, 
collection documents and payment orders with their different types. 
Alinma Investment shall have the right to collect its dues directly from all 
commercial and financial papers registered in the Investor’s name with 
the company without notifying the Investor or taking any legal action.

6.  All fees, commissions will be subject to the Value Added Tax )VAT( 
under Royal Decree No. )M/113( dated 2/11/1438 H. This tax will be 
endured by the ultimate consumer )the beneficiary who will benefit 
from the investment service( and according to the implementing 
regulations of VAT Law..

بينهمــــا  االتفــــاق  حســــب  لالســــتثمار  لإلنمــــاء  المســــتثمر  يســــدد  الدفــــع:   .3
-وكذلــــك فــــي اليــــوم الــــذي يتــــم فيــــه إقفــــال الحســــاب- مبلغــايعــــادل 
جميــــع الرســــوم والمصاريــــف األخــــرى الواجبــــة الدفــــع لإلنمــــاء لالســــتثمار 
اإلنمــــاء  وتعــــد  المحفظــــة.  مــــن حســــاب  يتــــم حســــمها  آنفــــا  ذكــــر  كمــــا 
الرســــوم  تلــــك  بحســــم  االتفاقيــــة  هــــذه  بموجــــب  مفوضــــة  لالســــتثمار 
والمصاريــــف شــــهريا مــــن حســــاب المحفظــــة؛ ويفــــوض المســــتثمر كذلــــك 
المبالــــغ  جميــــع  بتحصيــــل  فيــــه  رجعــــة  ال  تفويضــــا  لالســــتثمار  اإلنمــــاء 
ــن  ــن أي أميــ ــة مــ ــذه االتفاقيــ ــب هــ ــتثمار بموجــ ــاء لالســ ــتحقة لإلنمــ المســ
المبالــــغ  الباطــــن. وتجمــــع جميــــع  مــــن  أميــــن حفــــظ  أو  حفــــظ أساســــي 
المســــتحقة علــــى المســــتثمر بحيــــث يؤخــــذ باالعتبــــار أي ضرائــــب واجبــــة 
االقتطــــاع أو أي مبالــــغ أخــــرى مقتطعــــة بحيــــث تقبــــض اإلنمــــاء لالســــتثمار 

أو أي مســــتفيد آخــــر كامــــل المبالــــغ المســــتحقة لهــــا.

٤. المقاصــــة: يحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار حجــــز وإجــــراء المقاصــة علــى أي مبلــغ 
ــة  ــتثماري المربــــوط علــــى المحفظــ ــاب االســ ــتثمر فــــي الحســ يعــــود للمســ
وعلــى جميــع األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى الواقعــة ضمــن ســيطرة 
اإلنمــــاء لالســــتثمار بمــــا فــــي ذلــــك دون حصــــر المبالــــغ النقديــــة واألوراق 
ــتيفاء ألي مبالــــغ  ــاب المحفظــــة وذلــــك اســ ــرة  ًفــــي حســ الماليــــة المتوفــ
مســــتحقة وواجبــــة الدفــــع مــــن قبــل المســتثمر لإلنمــاء لالســتثمار بموجــب 
ــت  ــي أي وقــ ــتثمار فــ ــاء لالســ ــق لإلنمــ ــه، يحــ ــاء عليــ ــة. وبنــ ــذه االتفاقيــ هــ
ومــــن حيــــن آلخــــر -ودون الحاجــــة إلــــى الطلــــب مــــن المســــتثمر أو إشــــعاره 
ــع جميــع أو مــا تــراه  ــغ و/أو أن تبيــ ــك المبالــ ــع تلــ ــع جميــ ــبقا - أن تجمــ مســ
مــن تلــــك األوراق الماليــــة أو أي أشــــياء أخــــرى ذات قيمــــة، وأن تســــتعمل 
ــتثمر  ــن المســ ــع مــ ــة الدفــ ــتحقة وواجبــ ــديد أي مبالــــغ مســ ــدات لتســ العائــ

إلــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار. 

ــالف  ــتثمار علــــى اختــ ــاء لالســ ــدى اإلنمــ ــتثمر لــ ــابات المســ ــع حســ ــد جميــ تعــ   .5
أســــمائها وأنواعهــــا وأيــــا كان نــــوع العملــة المفتوحــة بهــــا بمثابــة حســاب 
ــتثمر-  ــوع للمســ ــاء -دون الرجــ ــت تشــ ــي أي وقــ ــركة فــ ــق  للشــ ــد ويحــ واحــ
أن تجــــري مقاصــــة مــــع حســــابات المســــتثمر وتخصــــم المبالــــغ الماليــــة 
لمقابلــــة أي التزامــــات حالــــة علــــى المســــتثمر تجــــاه اإلنمــــاء لالســــتثمار، 
علــــى أن يبــــدأ بالحســــابات التــــي تكــــون بعملــــة االلتــــزام نفســــها، فــــإن لــــم 
تــــف تلــــك الحســــابات بالتزامــــات المســــتثمر فلإلنمــــاء لالســــتثمار االســــتيفاء 
مــــن حســــابات المســــتثمر بالعمــــالت األخــــرى بســــعر الصــــرف المعتمــد لــدى 
ــن  اإلنمــاء لالســتثمار أو الطــرف الــذي يتعامــل معــه اإلنمــاء لالســتثمار حيــ
ــا علــــى  ــتثمار مــ ــاء لالســ ــه اإلنمــ ــتوفي بــ ــا تســ ــدر مــ ــة، وبقــ ــراء المقاصــ إجــ
المســــتثمر مــــن التزامــــات كمــــا أن لــــه أن يســــتوفي مــــن أي مصــــادر ماليــة 
أخــــرى تحــــت يــــد اإلنمــــاء لالســــتثمار للمســــتثمر كالضمانــــات ومســــتندات 
ــق  ــتثمار الحــ ــاء لالســ ــا. ولإلنمــ ــف أنواعهــ ــع بمختلــ ــر الدفــ ــل وأوامــ التحصيــ
فــــي اســــتيفاء حقوقهــــا مباشــــرة مــــن جميــــع األوراق الماليــــة والتجاريــــة 
إخطــــار  إلــــى  الحاجــــة  لالســــتثمار دون  اإلنمــــاء  لــــدى  المســــتثمر  باســــم 

المســــتثمر أو القيــــام بــــأي إجــــراء قانونــــي.

 )VAT( المضافــة  القيمــة  لضريبــة  والعمــوالت  الرســوم  كافــة  تخضــع  كمــا   .6
المقــررة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 02/11/1438هـــ، 
الخدمــة  مــن  المســتفيد  النهائــي  المســتهلك  علــى  احتســابها  وســيتم 

المضافــة. القيمــة  لنظــام ضريبــة  التنفيذيــة  لالئحــة  وفقــا  االســتثمارية 
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ــاء  ــر اإلنمــ ــتثمارية والبحــــث والمشــــورة والتوصيــــة: توفــ ــات االســ المعلومــ  .1
لالســتثمار مــن وقــت آلخــر لمســتثمريها بوجــه عــام، و/أو للمســتثمر بوجــه 
ــن  ــتثمار، لكــ ــات تتعلــــق باالســ ــورة وتوصيــ ــات وبحــــوث ومشــ ــاص، معلومــ خــ

اإلنمــــاء لالســــتثمار ليســــت ملزمــــة بــــأن تقــــوم بذلــــك.

إخــالء المســؤولية: إن جميــع المعلومــات والبحــوث والمشــورة والتوصيــات    .2
ــام - و/ أو  ــه عــ ــتثمرين بوجــ ــى المســ ــتثمار إلــ ــاء لالســ ــا اإلنمــ ــي توفرهــ التــ
للمســــتثمر  بوجــــه خــــاص - يتــــم إعدادهــــا اســــتنادا إلــــى مصــــادر تعتقــــد 
اإلنمــــاء لالســــتثمار أنهــــا موثوقــــة، لكــــن دقــــة تلــــك المصــــادر واالســتنتاجات 
التــي تتوصــل إليهــا اإلنمــاء لالســتثمار ليســت مضمونــة. كمــا أن أي بيانــات 
تصــــدر عــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار تعكــــس فقــــط معلومــــات اإلنمــــاء لالســــتثمار 
وتقديرهــــا بتاريــــخ صدورهــــا وال تأخــــذ اإلنمــــاء لالســــتثمار علــــى نفســــها أي 
التــــزام بتحديــــث أي معلومــــات أو مشــــورة ســــبق أن قدمتهــــا للمســــتثمر، 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أي معلومــات أو مشــورة تقــدم إلــى المســتثمر 
يمكــن أن ال تأخــذ فــي الحســبان األبحــاث التــي تجريهــا اإلنمــاء لالســتثمار أو 
أي مــــن شــــركاتها التابعــــة أو األطــــراف الفاعليــــن فــــي الســوق أو ســواهم 

1. Investment Information, Research, Advice and Recommendations: 
Alinma Investment shall provide, from time to time, its Investors 
in general and/or the Investor in particular with investment 
information, research, advice and recommendations, noting that 
Alinma Investment is not obliged to carry out the foregoing

2.  Disclaimer: All information, research, advice and recommendations 
provided by Alinma Investment to its investors in general and/or 
the Investor in particular are prepared based on sources that Alinma 
Investment deems reliable, but the accuracy of such sources and the 
conclusions reached by Alinma Investment are not guaranteed. Any 
statements issued by Alinma Investment reflect only its information 
and assessment on the date of issuing such statements and Alinma 
Investment shall not be obliged to update any information or 
advice already given to the Investor. Moreover, any information or 
advice given to the Investor may not take into account the research 
conducted by Alinma Investment, its affiliates, other active parties 
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Confidentiality سرية المعلومات 10

ســــرية المعلومــــات: تعامــــل تفاصيــــل المحفظــــة والحســــاب االســــتثماري    .1
والصفقــــات التــــي تتــــم لحســــاب المســــتثمر علــــى أســــاس ســــري، باســــتثناء 

ــاح عــــن تلــــك المعلومــــات: حــــاالت اإلفصــ

بنــاء علــى طلــب هيئــة الســوق الماليــة أو لجــان الفصــل فــي منازعــات أ. 
األوراق الماليــة بموجــب النظــام أو لوائحــه التنفيذيــة أو األنظمــة ذات 
 
ً
وفقــا الماليــة  للتحريــات  العامــة  اإلدارة  طلــب  علــى  بنــاًء  أو  العالقــة 

ألحــكام نظــام مكافحــة غســل األمــوال ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب 
التنفيذيــة. ولوائحهمــا  وتمويلــه 

إذا وافق العميل صراحة على اإلفصاح عنها.ب. 

معينــة ت.  خدمــة  ألداء  معقــول  بشــكل  ضروريــا  عنهــا  اإلفصــاح  كان  إذا 
. للعميــل

إذا لم تعد المعلومات سرية.ث. 

القيــام بخدمــة معينــة للمســتثمر بمــا فــي ذلــك دون حصــر تنفيــذ أو ج. 
تســوية أو ترتيــب أي خدمــات حفــظ لصالــح المســتثمر.

مشاركة المعلومات مع مصرف اإلنماء والشركات التابعة له.ح. 

ــل  ــن تفاصيــ ــح عــ ــتثمار أن تفصــ ــاء لالســ ــوز لإلنمــ ــة: يجــ ــن العالقــ ــاح عــ اإلفصــ   .٢
اإلنمــــاء  معهــــم  تتعامــــل  آخريــــن  أطــــراف  إلــــى  بهــــا  المســــتثمر  عالقــــة 
لالســتثمار فــي إطــار القيــام بالخدمــات االســتثمارية المتفــق عليهــا نيابــة 
عــــن المســــتثمر وذلــــك الســــتخدامها ألغراضهــــم الداخليــــة وعلــــى أســــاس 
ســري و/أو إذا كان ذلــك مســتوجبا لتنفيــذ الصفقــات نيابــة عــن المســتثمر. 
ويــــدرك المســــتثمر أن مثــــل تلــــك المعلومــــات يمكــــن أن تصبــــح خاضعــــة 

ــرى. ــدان أخــ ــة أي بلــ ــاح بمقتضــــى أنظمــ لإلفصــ

1. Confidentiality of Information: The portfolio details, investment 
account and transactions conducted in favor of the Investor shall 
be handled confidentially except in the events of disclosing such 
information: 

a. Based on the Authority’s or the Committees for Resolution of 
Securities Disputes’ request under the Capital Market Law, its 
Implementing Regulations or the related laws, or based on the 
General Administration of Financial Investigations’ request in 
accordance with the provisions of Anti-Money Laundering Law 
and Combating-Terrorism Crimes and its Financing Law and their 
Implementing Regulations;

b. The client has explicitly consented to its disclosure.

c. Its disclosure is reasonably necessary to perform a particular 
service for the client.

d. The information is no longer confidential.

e. Providing certain service to the Investor, including but not limited 
to the execution, settlement or arrangement of any custodial 
services for the Customer.

f. Share all information with Alinma Bank and its subsidiaries.

2. Relationship Disclosure: Alinma Investment may disclose the details 
of the Investor’s relationship with it to other parties with which 
Alinma Investment deals within the framework of carrying out 
the agreed upon investment services on behalf of the Investor to 
utilize them for its internal use and on confidential basis, and/or 
if this is required to execute transactions on behalf of the Investor. 
The Investor recognizes that such information may be subject to 
disclosure pursuant to the regulations of any other countries.

Personal Interests المصالح الخاصة 11

أنــــه وأثنــــاء القيــــام  إقــــرار المســــتثمر: يقــــر المســــتثمر ويوافــــق علــــى   .1
بالخدمــــات بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة، يجــــوز أن يكــــون لإلنمــــاء لالســــتثمار 
ــك  ــي ذلــ ــا فــ ــتثمار بمــ ــاء لالســ ــة لإلنمــ ــات التابعــ ــخاص أو المؤسســ أو األشــ
دون حصــــر الفــــروع والشــــركات التابعــــة والشــــقيقة وعمــــالء ووكالء اإلنمــــاء 
لالســتثمار اآلخريــن مصالــح خاصــة فــي أي صفقــة أو اســتثمار هــو موضــوع 

أي تعليمــــات مــن قبــل المســــتثمر.

حقوق اإلنماء لالســتثمار: ودون المســاس بما ســبق، يجوز لإلنماء لالســتثمار   .2
اآلتي:

أ. أن تقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار بتنفيــــذ صفقــــات لحســــاب المســــتثمر يكــــون 
لإلنمــاء لالســتثمار أو لواحــد أو أكثــر مــن األطــراف ذات العالقــة بهــا مصلحــة 
جوهريــــة مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة فيهــا أو يكــون طــرف ذو عالقــة باإلنمــاء 
ــون  ــة أو يكــ ــذ الصفقــ ــري بتنفيــ ــي وجوهــ ــكل أساســ ــي بشــ ــتثمار معنــ لالســ
لإلنمــــاء لالستثمار أو لطــــرف ذي عالقــــة بهــــا عالقــــة بطــــرف آخــــر بصــــورة قــد 

تشــــكل تضاربــــا مع واجبــــات اإلنمــــاء لالســــتثمار تجــــاه المســــتثمر. 

ب. شــراء أداة ماليــة مــن العميــل أو بيعهــا مــن خــالل المحفظــة ســواء كأصيــل 
ولحســابه الخــاص أو وكيــل لطــرف ذي عالقــة باإلنمــاء لالســتثمار.

1.  Investor’s Admission: The Investor acknowledges and agrees that, 
during the performance of the services under this Agreement, 
Alinma Investment, its affiliated entities and persons including but 
not limited to the branches, subsidiaries, Investor and other agents, 
may have personal interests in any transaction or investment which 
is the subject of any of the Investor’s instructions

2.  Rights of Alinma Investment: Without prejudice to the foregoing, 
Alinma Investment may: 

a. Execute transactions in favor of the Investor in which Alinma 
Investment or one or more of its related parties may have direct 
or indirect material interest, or any of Alinma Investment’s related 
parties is primarily and materially involved in the execution of such 
transactions, or Alinma Investment or any of its related parties has 
a relationship with another party in a way that may constitute a 
conflict with Alinma Investment’s obligations towards the Investor.

b. Purchase or sell a financial instrument from the Investor through the 
portfolio, either as a principal and for its own account, or as an agent 
for another party related to Alinma Investment.

والتــــي قــــد ال يتــــم تقديمهــــا للمســــتثمر بــــذات تاريــــخ وضعهــــا بتصــــرف 
اإلنمــاء لالســتثمار، كمــا أن جميــع المشــورات العامــة يمكــن أن ال تأخــذ فــي 
االعتبــار األهــداف والظــروف الخاصــة بالمســتثمر، وبنــاء عليــه، فــإن اإلنمــاء 
عــــن أي  االتفاقيــــة  تتحمــــل أي مســــؤولية بموجــــب هــــذه  لالســــتثمار ال 
معلومــــات أو مشــــورة أو توصيــــات أو أبحــــاث توفرهــــا للمســــتثمر، وبالتالــي 
فــإن علــى المســتثمر أن يجــري بنفســه التحريــات والتحليــالت الالزمــة لمثــل 

تلــــك المعلومــــات قبــــل أن يتخــذ أي قــرار اســتثماري اســتنادا إليهــا.

نشــــر واســــتعمال أبحــــاث واستشــــارات اإلنمــاء لالســــتثمار: تصدر المنشورات   .3
والتقاريــــر والمعلومــــات االســــتثمارية عــن اإلنمــــاء لالســتثمار للتوزيــع علــى 
نطــــاق خــــاص علــــى مســــتثمريها وال يجــــوز إعــــادة نســــخها أو توزيعهــــا أو 
نشــــرها مــــن قبــــل المســــتثمر ألي غــــرض إال بتصريــــح خطــــي مســــبق مــــن 

اإلنمــــاء لالســــتثمار.

in the market or the like, which may not be provided to the Investor 
on the date of their falling under Alinma Investment disposal. 
Likewise, all general consultations may not take into account the 
objectives and circumstances of the Investor. Accordingly, Alinma 
Investment shall not bear any responsibility, under this Agreement, 
regarding any information, advice, recommendations or research 
that it provides to the Investor. The Investor itself should verify and 
analyze such information before taking any investment decision 
based on that information.

3.  Publication and Utilization of Alinma Investment Consultations 
and Research: Investment publications, reports and information are 
issued by Alinma Investment for distribution to a private domain 
to its customers and they may not be reproduced, redistributed or 
republished by the Customer for any purpose except with a prior 
written consent from Alinma Investment.
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المســــؤولية عــــن اإلهمــــال أو التقصيــــر: ال تتحمــــل اإلنمــــاء لالســتثمار أو أي   .1
مــــن تابعيهــــا وال أي عضــــو مــــن أعضــــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن تابعيهــا 
أو أي مــــن مســــؤوليهما أو موظفيهمــا أو وكالئهمــا أي مســــؤولية تجــاه 
المســتثمر عن أي خســارة حقيقيــة أو أضــرار فعليــة أو تكاليــف أو مصاريــف 
أو التزامــات ماليــة أخــرى قــد يتكبدهــا المســتثمر بمــا فيهــا الضرائــب، إال إذا 
كانــت ناجمــة بصــورة مباشــرة عــن إهمــال أو ســوء تصــرف أو تعــد أو تقصيــر 

مــــن هــــؤالء األشــخاص المشــار إليهــم أعــاله.

إخــــالء المســــؤولية صراحــــة: مــــع عــــدم المســــاس بالنصــــوص الســــابقة مــــن   .2
هــــذه االتفاقيــــة - وتفاديــــا  للشــــك - يقــــر المســــتثمر صراحــة ويوافــق علــى 

مــــا يأتــي:

أن اإلنمــــاء لالســــتثمار ال تقــــدم أي تعهــــد أو ضمــــان بالنســــبة ألداء أو ربحيــــة  أ.  
أي أداة ماليــة فــي المحفظــة وال تتحمــل اإلنمــاء لالســتثمار أي مســؤولية 
أو تبعــــات تنتــــج عــــن االســــتثمار فــــي األســــواق الماليــــة أو عــــن أي انخفــــاض 

فــــي قيمــــة أي أداة ماليــــة أو فــــي قيمــــة المحفظــة

ب. ال تعــــد اإلنمــــاء لالســــتثمار مخالفــــة اللتزاماتهــــا بموجــــب هــذه االتفاقيــة وال 
ــرة أو  ــارة تنجــم بصــورة مباشــ ــتثمر عــن أي خســ ــؤولة تجــاه المســ ــد مســ تعــ
غيــر مباشــــرة عــــن أي مــــن أحــــداث القــــوة القاهــــرة، بمــــا فيهــــا -دون حصــــر- 
والحظــــر  والتمــــرد،  المدنــــي،  والعصيــــان  والحــــرب،  الحكوميــة،  اإلجــــراءات 
االقتصــــادي، وأنظمــــة الســــوق الماليــــة، وتعليــــق التــــداول، وعــــدم القــــدرة 
علــــى االتصــــال مــــع العامليــــن فــــي الســوق الماليــة ألي ســبب كان، وتعطــل 
والنزاعــــات  الغيــــر،  لــــدى  أخــــرى  أجهــــزة  أي  أو  اآللــــي  الحاســــب  أجهــــزة 
العماليــــة، ومعوقــــات توريــــد الســــلع أو المعــــدات، واألعطــــال الفنيــــة فــــي 
األجهــــزة أو األنظمــــة وبــــطء أو انقطــــاع االتصــــاالت وأي ٍ ســــبب أو ظرف آخــــر 

خــــارج عــــن ســــيطرة اإلنمــــاء لالســــتثمار، بــــدون تعــــد أو تفريــــط منهــــا.

ت. ال تتحمــل اإلنمــاء لالســتثمار أي مســؤولية عــن مــالءة أو أداء أي بنــك آخــر 
أو غرفــة مقاصــة أو وســيط أو دار وســاطة أو أميــن حفــظ أو طــرف مؤتمــن 
أو مقــــاول أو أي جهــــة أخــــرى معينــة مــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار أو عاملــــة 
لديهــا، كمــا  هــو منصــوص عليــه فــي المــادة رقــم 7 “خدمــات الغيــر”، لكــن 
اإلنمــاء لالســــتثمار قــد توفرهــا للمســــتثمر -وفقــــا لتقديرهــــا المطلــــق- تلــــك 
الحقــوق التــي تتمتــع بهــا اإلنمــاء لالســتثمار ضــد أي مــن هــؤالء األشــخاص 

فيمــــا يتعلــــق بالمحفظــة.

ث. يحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار أن تعتمــــد فــــي أداء واجباتهــــا بموجــــب هــــذه 
االتفاقيــــة علــــى رأي وبيانــــات مستشــــارين خارجييــــن تختارهــــم بعنايــة كبيــرة 
وبحســن نيــة، ولــن تتحمــل اإلنمــاء لالســتثمار أي مســؤولية تجــاه المســتثمر 

عــــن أي نتائــــج ســــلبية تنجــــم عــــن ذلــك.

ج. ال تتحمــل اإلنمــاء لالســــتثمار مســــؤولية تقديــم المشــــورة للعميــل بخصــوص 
وضع المســتثمر فيمــا يتعلــق بالضريبــة أو الــزكاة، أو بخصــوص التحقــق مــن 
تطبيــــق أي نظــــام أو الئحــــة أو معاهــــدة أو إجــــراء ضريبــــي علــــى محفظــــة 
المســتثمر، بــل يتعيــن علــى المســتثمر أن يحصــل علــى مثــل تلــك االستشــارة 
المهنيــــة بالشــــكل الــــذي يــــراه مناســبا وتنطبــــق قيــود المســؤولية الــواردة 
أعــــاله علــــى مســــؤولية اإلنمــــاء لالســــتثمار بقــــدر مــــا تكــــون غيــــر متعارضــــة 
مــــع التزامــــات اإلنمــــاء لالســــتثمار بموجــــب نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه 

التنفيذيــة. 

ــارة أو مصاريــف أو ضــرر  ــؤولية أو خســ ــتثمار أي مســ ح. ال تتحمــل اإلنمــاء لالســ
ــاألوراق  ــة بــ ــالت ذات الصلــ ــي المعامــ ــأ فــ ــر أو الخطــ نتيجــة للغــــش أو التزويــ

الماليــة.

1. Liability for Negligence or Default: Alinma Investment, its affiliates, 
members of the Board of Directors, employees, officials or agents 
shall not bear any liability towards the Investor for any actual loss, 
damage, expenses or other financial obligations which the Customer 
may incur, including taxes, unless such arise directly from the 
negligence, misconduct or default of the above mentioned persons. 

2. Explicit Disclaimer: Without prejudice to the aforementioned 
provisions of this Agreement and for the avoidance of doubt, the 
Investor expressly acknowledges and agrees that:

a. Alinma Investment does not provide any undertaking or guarantee 
as to performance or profitability of any financial instrument in the 
portfolio and shall not bear any responsibility or liabilities resulting 
from the investment in capital markets or for any decline in the value 
of any financial instrument or portfolio. 

b. Alinma Investment shall neither be deemed to be in violation of any 
of its obligations under this Agreement nor liable for any direct or 
indirect loss that arise out as a result of any of the force majeure acts 
including, but not limited to, government acts, war, civil disobedience, 
rebellion, embargo, capital market laws and regulations, trading 
suspension, inability to communicate with the capital market officials 
for whatsoever reason, failure of computer systems of other parties , 
labor strike and disputes, restrictions imposed on the import of goods 
or equipment, technical problems related to systems and devices, 
communication slowness and disconnection and any other incident 
which is beyond Alinma Investment’s reasonable control, unless there 
is infringement or negligence from Alinma Investment.

  c. Alinma Investment shall bear no responsibility as to the solvency 
or performance of any other bank, clearing house, broker, brokerage 
office, custodian, trustee, contractor or any other party appointed 
by Alinma Investment or works for it as provided for in Article )7( 
”Outsourcing“. Yet, Alinma Investment may provide for the Customer, 
at its absolute discretion, the same rights it enjoys against any of the 
foregoing persons in connection with the portfolio.

d. In performing its duties under this Agreement, Alinma Investment 
may rely on the opinion and data of external consultants whom will 
be selected by it carefully and in good faith. Alinma Investment shall 
bear no responsibility for any negative consequences that arise out 
of such reliance.

e. Alinma Investment shall not bear any responsibility as to the provision 
of advice to the Investor regarding its tax or Zakat position or with 
respect to verifying the application of any law, regulation, treaty or 
tax procedure on the Investor’s portfolio. The Investor itself should 
seek the required professional consultation in the manner it deems 
appropriate. The limitations of responsibility mentioned above are 
applicable to Alinma Investment’s responsibility as long as they are 
not contravening with its obligations under the Capital Market law or 
its executive regulations.

f. Alinma Investment shall bear no responsibility for any loss, damage or 
expenses arising out of fraud, forgery or mistake in security transactions.

 ت. العمــل كوكيــل للمســتثمر مــن خــالل المحفظــة بخصــوص صفقــة تكــون فيهــا 
اإلنمــاء لالســتثمار أو يعمــل طــرف ذو عالقــة لإلنمــاء لالســتثمار كطــرف نظيــر 

أو وكيــل للطــرف النظيــر فيــه.

ث. االســــتثمار أو التصــــرف نيابــــة عــــن المســــتثمر فــــي وحــــدات مــــن وحــــدات 
ــتثمار الجماعــــي التــــي تقــــوم  ــج االســ ــن برامــ ــرى مــ ــواع أخــ الصناديــــق أو أنــ
اإلنمــــاء لالســــتثمار أو أحــــد األطــــراف ذات العالقــــة بهــــا بإدارتهــــا وتقديــــم 

ــه. ــورة لــ المشــ

 ج. االســتثمار نيابــة عــن المســتثمر فــي أوراق ماليــة تتعهــد اإلنمــاء لالســتثمار 
أو أحــد االطــراف ذات العالقــة بهــا بتغطيــة إصدارهــا أو بطرحهــا أو بإدارتهــا 

أو بترتيبهــا خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهرا الســابقة أو قبــل ذلــك.

ــة  ــر فــــي صفقــ ــل للطــــرف النظيــ ــاء العمــــل كوكيــ ــاب لقــ ح. الحصــــول علــــى أتعــ
ــتثمر ــل للمســ ــل كوكيــ ــاء العمــ ــا لقــ ــددة وأيضــ محــ

خ. تنفيــذ أي صفقــة تتعلــق بــأداة ماليــة يكــون فيهــا لإلنمــاء لالســتثمار مركــز 
مغطــى.

c. Act as an agent for the Investor through the portfolio with respect to 
a transaction in which Alinma Investment or any of its related parties 
acts as an agent for the counterparty in that transaction.

d. Invest and act on behalf of the Investor in one of the Fund’s units 
or other types of collective investment programs to which Alinma 
Investment or any of its related parties provides consultation and 
which are managed by Alinma Investment or any of its related parties.

e. Invest on behalf of the Investor in securities which Alinma Investment 
or any of its related parties undertakes to underwrite, offer, manage 
or arrange during the previous )12( months or earlier.

f. Obtain charges against acting as an agent for the counterparty in 
a specific transaction and also against acting as an agent for the 
Customer.

g. Execute any transaction related to a financial instrument in which 
Alinma Investment has a covered position. 
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Indemnity التعويضات 13

Termination إنهاء االتفاقية 14

اإلنمــــاء  بتعويــــض  المســــتثمر  يتعهــــد  بالتعويــــض:  المســــتثمر  إلتــــزام   .1
لالســــتثمار عنــــد الطلــــب )ســــواء قبــــل إنهــــاء العمــــل بهــــذه االتفاقيــــة أو 
بعــــد ذلــــك( عــــن أي مطالبــــة أو خســــارة ماليــــة أو رســــوم أو مطالــــب أو 
إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف أو مصاريــف، بمــا فــي ذلــك األتعــاب القانونيــة 
التــــي تتكبدهــــا أو تدفعهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار نتيجــــة لتأديتهــــا بحســــن نيــــة 
اللتزاماتهــــا وخدماتهــــا المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذه االتفاقيــــة ، بمــا فــي 
ذلــــك -دون حصــــر- إبــــرام صفقــــات مــــع المســــتثمر أو لصالــــح المســــتثمر أو 

ــتثمر. ــن المســ ــا مــ ــات تتلقاهــ ــا ألي تعليمــ ــا أو إلغائهــ ــبب تنفيذهــ بســ

1. Indemnity by the Investor: : The Investor undertakes to indemnify 
Alinma Investment, upon request and whether before or after the 
termination of this Agreement, for any claim, financial loss, fees, 
demands, legal proceedings, costs or expenses, including legal 
fees incurred by Alinma Investment or paid as a result of its bona 
fide performance of its obligations and services provided for in 
this Agreement, including but not limited to expenses related to 
concluding transactions with or for the Investor. 

1.  إن هــــذه االتفاقيــــة ســــارية المفعــــول ومســــتمرة إلــــى حيــــن إنهائهــــا مــــن 
ــتثمار(. ــاء لالســ ــتثمر أو اإلنمــ ــن )المســ ــد الطرفيــ أحــ

يحق لإلنماء لالستثمار إغالق المحفظة والحساب حين إنهاء االتفاقية.   .2

يحق لإلنماء لالســــتثمار إنهاء هذه االتفاقية وإغالق الحســــاب إذا اكتشــــفت    .٣
أي حالــــة مــــن حــــاالت التالعــــب أو االحتيــــال أو التدليــس أو أي حالــة تصنفهــا 

هيئــــة ســــوق المــــال علــى أنهــا غيــر نظامية.

اإلنهــــاء الطوعــــي: يمكــــن إلغــــاء هــــذه االتفاقيــــة مــــن قبــــل المســــتثمر أو    .4
اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي أي وقــــت وألي ســــبب، وذلــــك بموجــــب إشــــعار 

خطــــي. 

األثــر المســتقبلي: إن إنهــاء هــذه االتفاقيــة ال يؤثــر علــى تنفيــذ أو إنهــاء    .5
أي  صفقــــات تــــم البــــدء بهــــا وال علــــى التزامــــات الطرفيــــن بهــــذه االتفاقيــة 
وال علــــى حقــــوق الطرفيــــن والتزاماتهمــــا المســــتحقة والتــــي يجــــب الوفــاء 
بهــا حتــى تاريــخ إنهــاء هــذه االتفاقيــة، والشــروط المنصــوص علــى بقائهــا 

ســــارية المفعــــول بعــــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة.

يجــوز لإلنمــاء لالســتثمار -بحســب مــا تــراه مناســبا أن تتابــع اســتكمال أو إتمــام 
أو إنهــــاء أي صفقــــة بــــدأت قبــــل إنهــــاء هــــذه االتفاقيــــة. وباســــتثناء مــــا هــــو 
ــابات”  منصــــوص عليــــه بخــــالف ذلــــك فــــي فقــــرة )6( بخصــــوص “تســــوية الحســ
ــوية  ــم )14( بخصــوص تســ ــادة رقــ ــذه المــ ــن هــ ــودات”، مــ ــل الموجــ و)7( “ تحويــ
ــتثمار بالبــــدء بــــأي  ــاء لالســ ــابات وتحويــــل الموجــــودات، لــــن تقــــوم اإلنمــ الحســ

صفقــــات أخــــرى نيابــــة عــــن المســــتثمر بعــــد تاريــــخ إنهــــاء هــــذه االتفاقيــــة

تســــوية الحســــابات: يحــــق لإلنمــــاء لالســــتثمار أن تتقاضــــى جميــــع الرســــوم    .6
واألتعــــاب والمبالــــغ األخــــرى المســــتحقة بمقتضــــى هــــذه االتفاقيــــة حتــــى 
تاريــــخ إنهائهــــا وأن تعــــوض عــــن جميــــع الخســــائر الحقيقيــــة التــــي قــــد 
تلحــــق بهــــا نتيجــــة تســــوية االلتزامــــات القائمــــة والوفــــاء بهــــا، وعــــن جميــــع 
ــة.  ــاء االتفاقيــ ــتحقة علــــى العميــــل قبــــل إنهــ التكاليــــف والمصاريــــف المســ
ــة  ــاب المحفظــ ــودات حســ ــن موجــ ــم مــ ــتثمار أن تحســ ــاء لالســ ــق لإلنمــ ويحــ
تلــــك المبالــغ التــــي تعتقــــد أنهــــا الزمــــة لســــداد جميــــع الرســــوم واألتعــــاب 
والمصاريــــف األخرى، كما يحــــق لهــــا أن تبيــــع األدوات الماليــــة لتغطيــــة تلــك 

المبالــــغ إذا لــــزم األمــــر.

تحويــــل الموجــــودات: تقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي أقــــرب فرصــــة ممكنــــة    .7
بعــــد إنهــــاء االتفاقيــــة بتســــليم المســــتثمر أو أي طــــرف -بنــــاء علــــى طلــــب 
المســــتثمر أو لورثــة المســتثمر-تبعا  للظــــروف- جميــــع األمــــوال النقديــــة 
واألدوات الماليــــة ووثائــــق الملكيــــة التــــي تحتفــــظ بهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار، 
مصحوبــــة بتقريــــر يبيــــن جميــــع الصفقــــات المنفــــذة حتــــى تاريــــخ إنهــــاء 
االتفاقيــــة، ويقــــوم العميــــل بتكليــــف اإلنمــــاء لالســــتثمار باســــتكمال جميــــع 

ــة، وبالشــــروط اآلتيــــة: ــا بصــــرف أي مبالــــغ الزمــ ــات ويفوضهــ الصفقــ

ــق  ــة أو وثائــ ــليم أي أدوات ماليــ ــة بتســ ــتثمار ملزمــ ــاء لالســ ــون اإلنمــ أال تكــ أ.  
ملكيــــة إال بعــــد تســــلمها مــــن الوســــيط أو البائــــع أو المصــــدر المعنــي. 

ب. أال تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار ملزمــــة بتســــليم أي أدوات ماليــــة ووثائــــق 
ملكيــــة إال بعــــد ســــداد جميــــع المبالــــغ المســــتحقة والواجبــــة الدفــــع إلــــى 
اإلنمــــاء لالســــتثمار، بمــــا فــــي ذلــــك دون حصــر جميــــع التكاليــف والمصاريــف 

التــــي تتكبدهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي إقفــــال حســــاب المحفظــــة. 

1.  This Agreement shall remain effective and in full force unless it is 
terminated by either party )Alinma Investment or the Investor(. 

2.  Upon the termination of this Agreement, Alinma Investment may close 
the portfolio and the account. 

3.  Alinma Investment may terminate this Agreement and close the account 
if it discovers any fraud, deception, misrepresentation, manipulation or 
on the occurrence of any event that CMA believes to be illegal.

4.  Voluntary Termination: Alinma Investment or the Investor may terminate 
this Agreement at any time and for any reason pursuant to a written 
notice. 

5.  Future Effect: The termination of this Agreement shall not affect the 
execution or finalization of any outstanding transaction or on the 
obligations of both parties and their rights and obligations which have 
to be met until termination date thereof. Moreover, it shall not affect 
the conditions therein stated to remain valid after the termination 
of this Agreement. In particular, notwithstanding the termination 
of this Agreement, Alinma Investment may follow up, in the way it 
deems appropriate, the completion, finalization or termination of any 
transaction initiated before the termination of this Agreement. Unless 
as may otherwise be provided for in Paragraph )6( ”Accounts Settlement“ 
and Paragraph )7( ”Assets Transfer“ of this Article )14(, Alinma Investment 
shall not initiate any other transactions on behalf of the Investor after 
the termination of this Agreement. 

6.  Accounts Settlement: Alinma Investment may receive all other payable 
fees, charges and amounts under this Agreement until its termination 
date and to be indemnified for all actual losses that it may suffer as a 
result of settling and meeting the outstanding obligations as well as 
for all expenses and costs due on the Investor before the termination 
of this Agreement. Alinma Investment may deduct from the assets of 
the portfolio account those amounts which it believes are necessary for 
paying all other fees, charges and other expenses and it may also sell the 
financial instruments to cover those amounts, if necessary.

7.  Assets Transfer: Alinma Investment shall deliver, as soon as possible 
after the termination of this Agreement, all cash amounts, financial 
instruments and title deeds maintained by Alinma Investment, along 
with a report reflecting all transactions executed until the termination 
date to the Investor or any party )based on the Investor’s request(, or to 
the Investor’s successors )as the case may be(. The Investor shall mandate 
Alinma Investment to finalize all transactions and shall authorize Alinma 
Investment to pay any necessary amounts subject to the following 
conditions:

a.  Alinma Investment shall not be obliged to deliver any financial 
instruments or title deeds unless after it receives the same from the 
concerned broker, seller or issuer.

b. Alinma Investment shall not be obliged to deliver any financial instruments 
and title deeds unless all amounts due and payable to Alinma Investment 
are paid, including, but not limited to, all costs and expenses incurred by 
Alinma Investment in connection with closing the portfolio account. 
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ث. أال تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار ملزمــــة بــــأن تقيــــد لحســــاب المســــتثمر عائــــدات 
بيــع أي أداة ماليــــة قبــــل تســــلمها مــــن الوســــيط أو البائــــع المعنــي.

ــاب  ــة فــــي حســ ــا تحويــــل الموجــــودات المحفوظــ ــد ال يكــــون ممكنــ ــه قــ ــع أنــ مــ
جماعــي باســم طــرف مــا إال مــن خــالل البيــع ومــن ثــم تحويــل متحصــالت البيع 

مطروحــــا منهــا تكاليــــف العمليــة.

8. تصفيــــة أصــــول المحفظــــة: يمكــــن لإلنمــــاء لالســــتثمار أن تقــــوم بتصفيــــة 
أصــــول الشــــريك المحفوظــــة فــــي األحــــوال التاليــــة: 

عند طلب الشريك أو وكيله أو وكيل الورثة تصفية المحفظة.   -

أمر قضائي بتصفية الموجودات لصالح ورثة.   -

 - أوامر التنفيذ الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 

أي أمر قضائي صادر عن سلطات البلد المستثمر فيه.    -

إذا كان األصــــل محفوظــــا كضمــــان مقابــــل التــــزام علــــى الشــــريك لصالــــح شــــركة    -
اإلنمــاء لالســتثمار وبمــا ال يتعــارض مــع لوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة.

- بموجــب طلــب المرتهــن فــي حــال كانــت المحفظــة أو أصــول المحفظــة مرهونــة 
لصالــح جهــة معينــة وفــق األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

c. Alinma Investment shall not be obliged to credit to the Investor’s account 
the sale proceeds of any financial instrument before receiving such 
proceeds from the concerned broker or seller. Although it may not be 
possible to transfer the assets maintained in a joint account in the name 
of a party except though the sale of such assets and then transfer the sale 
proceeds after deducting any associated costs.

8.  The Liquidation of Portfolio Assets: Alinma Investment may liquidate the 
assets of the partner saved in the following cases:

-  Pursuant to a portfolio liquidation request from the partner, his/her 
agent or his/her heirs’ agent 

-  Upon a judicial order to liquidate the assets for the benefit of the heirs 
-  Execution orders issued by the competent governmental authorities 
- Any judicial order issued by the authorities of the country where the 

investment has been made 
- If the asset is held as a collateral against a liability on the partner for 

Alinma Investment, without prejudice to the CMA rules and regulations
-  According to the pledgee’s request, if the portfolio or the portfolio’s assets 

are pledged in favor of a certain party in accordance with the relevant 
laws and regulations.
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1. Non-Exemption: Failure of Alinma Investment at any time to 
exercise any of its rights under this Agreement shall not be deemed 
as a waiver of such right or any other right at any time thereafter.

2.  Amendment: Alinma Investment may amend the terms and 
conditions of this Agreement and/or fees schedule and/or the 
Agreement/addenda pursuant to a notice sent to the Investor 
explaining the intended amendments and their effective date, 
noting that any amendment shall not affect any outstanding orders, 
instructions, transactions or any other rights already granted or 
obligations already made. The Investor continuation in dealing shall 
be deemed an acceptance of the foregoing.

3. Nullification: If any item or provision of this Agreement becomes 
void or unenforceable by any court or regulatory body/authority, 
such invalidity or unenforceability shall be applied on that item 
or provision and shall not affect other terms and provisions of 
this Agreement. The Agreement shall be executed as if it does not 
include that item or provision.

4.  Compensation: The Investor has committed to indemnify Alinma 
Investment for all expenses that it may incur in connection with 
exercising its rights arising out of this Agreement as a result of the 
Investor’s breach of its obligations under this Agreement.

5.  Alinma Investment may claim all or part of its established rights 
under this Agreement, either by itself or through any other party, as 
it may deem appropriate, without the need of the prior consent of 
the Investor.

Communication االتصاالت 16

عــــدا  االتفاقيــــة  لهــــذه  وفقــا  اتصــــاالت  أو  إشــــعارات  أي  إن  اإلشــــعارات:   .1
التعليمــــات التــــي تصــــدر مــــن المســــتثمر إلــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار والتــــي 
ــا بالبريــــد أو  ــا فــــي المــادة )3( “التعليمــــات” يجــــب أن تســــلم إمــ تــــم تناولهــ
بواســطة شــركة  بريديــة متخصصــة أو باليــد أو بوســيلة إلكترونيــة وأن توجــه 
إلــــى الطــــرف الموجــــه إليــــه علــــى عنــــوان شــركة اإلنمــاء لالســتثمار المبيــــن 
لإلنمــاء  المســتثمر  يــزوده  الــذي  العنــوان  أو  اإللكترونــي  موقعهــا  فــــي 
لالستثمار، وتعــــد ســــارية المفعــــول حــــال وصولهــــا إلــــى ذلــــك العنــــوان، كما 
يتعهد المســتثمر بإشــعار اإلنماء لالســتثمار عنــد تغييــر أي مــن عناوينــه أو 

عــــدم وصــــول اإلشــــعارات إليــــه.

ــا  ــتثمر، بمــ ــتثمار أي مراســــالت إلــــى المســ ــاء لالســ 2. المراســــالت: ترســــل اإلنمــ
فــي ذلــك التقاريــر الدوريــة، وذلــك علــى عنــوان المســتثمر البريــدي أو أي 

عنــــوان آخــــر يحــــدده المســــتثمر الحقــا.

3. األخطــــاء فــــي االتصــــاالت: ال تتحمــــل اإلنمــــاء لالســــتثمار أي أضــــرار أو خســــائر 
أو تبعــــات قــــد تنجــــم عــــن الخدمــــات البريديــــة أو البرقيــــة أو وســــائل االتصــــال 
األخــرى خصوصــا،  مــا ينتــج عــن خســارة أو تأخــر أو ســوء فهــم أو تحريــف أو 
تكــرار اإلرســال،ولكــن بشــرط أال تكــون اإلنمــاء لالســتثمار قــد تصرفــت بإهمــال 

فــــي هــذا الصــدد.

1. Notices: Any notices or communication required under this 
Agreement, other than the instructions issued by the Investor to 
Alinma Investment indicated in Article )3( above «Instructions», 
should be delivered by hand or mail, courier, electronically and 
should be directed to the addressee on Alinma Investment’s 
address shown on its website or provided by the investor to Alinma 
Invetment and shall be deemed effective when delivered to such 
address. The Investor undertakes to notify Alinma Investment of 
any change in its addresses as well as of non-receipt of notices. 

2. Correspondence: Alinma Investment shall send any correspondence, 
including periodical reports, to the Investor’s mailing address or any 
other address later specified by the Investor. 

3.  Communication Mistakes: Alinma Investment shall not bear any 
responsibility for any loss, damage or consequences that may 
arise out of mail or telegraphic services or other communication 
means, especially if they result from loss, delay, misunderstanding, 
distortion or repeated sending, provided that such are not 
attributable to Alinma Investment negligence or omission.

وقــت  أي  فــي  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  قيــــام  عــــدم  يعــــد  ال  اإلعفــــاء:  عــدم   .1
بممارســــة أي مــــن الحقــــوق المكفولــــة لهــــا بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة تنــازال  
مــن جانبهــا عــن ذلــك الحــــق أو أي حــــق آخــــر فــــي أي وقــــت بعــــد ذلــــك. 

المطلــق وفــي أي  لإلنمــــاء لالســــتثمار حســب تقديرهــا  يمكــــن  التعديــــل:   .٢
وقــت تعديــــل أحــــكام وشــــروط هــــذه االتفاقيــــة و/أو االتفاقية/االتفاقيــــات 
الملحقــة التــي تتــم بموجــب هــذه االتفاقيــة وذلــك بموجــب إشــعار توجهــه 
ــذه  ــروط هــ ــكام وشــ ــح فيــه النســخة المعدلــة مــن أحــ ــتثمر توضــ إلــــى المســ
االتفاقيــــة و/أو االتفاقية/االتفاقيــــات الملحقــــة، وفــــي حــــال عــــرض تلــــك 
التعديــالت أو التغييــرات بطريقــة آليــة علــى موقــع اإلنمــاء لالســتثمار علــى 
شــــبكة اإلنترنــــت أو أي وســــيلة أخــــرى مناســــبة، يعــــد اســــتخدام المســــتثمر 
بعــــد ذلــــك لهــذه الوســيلة بمثابــــة موافقــــة وقبــــوال لتلــــك التعديــــالت أو 
ــا  بــــأن أي تعديــــل لــــن  يؤثــــر علــــى أي أوامــــر أو تعليمــــات  التغييــــرات، علمــ
ــبق  ــات ســ ــا أو التزامــ ــبق منحهــ ــة أو علــــى أي حقــــوق ســ ــات قائمــ أو صفقــ

التعهــــد بهــــا، ويعــــد اســــتمرار تعامــــل المســــتثمر قبــــول منــــه بذلــــك.

ــر  ــال  أو غيــ ــة باطــ ــذه االتفاقيــ ــن هــ ــرط مــ ــح أي نــــص أو شــ ــالن: إذا أصبــ 3. البطــ
قابــــل للتنفيــــذ مــــن قبــــل أي محكمــــة أو جهــــة نظاميــــة أو هيئــــة نظاميــــة 
فإن هــذا البطالن أو عــدم قابليــة التنفيــذ ســينطبق فقــط علــى ذلــك النــص 
ــتنفذ  ــة النصــــوص والشــــروط، وســ ــر ذلــــك علــــى بقيــ أو الشــــرط، دون أن يؤثــ

االتفاقيــــة وكأنهــــا لــم تشــــتمل علــى ذلــــك النــــص أو الشــــرط فــــي األصــــل.

جميــــع  عــــن  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  بتعويــــض  المســــتثمر  التــــزم  التعويــــض:   .4
التكاليــــف التــــي تتكبدهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي ســــبيل ممارســة حقوقهــا 

ــه. ــتثمر بالتزاماتــ ــالل المســ ــبب إخــ ــة، بســ ــذه االتفاقيــ ــن هــ ــئة عــ الناشــ

ــا أو  ــا كلهــ ــا الثابتــــة لهــ 5. لإلنمــــاء لالســــتثمار الحــــق فــــي أن تطالــــب بحقوقهــ
ــن تــراه اإلنمــاء  ــا ممــ ــها أو بغيرهــ ــة- بنفســ ــذه االتفاقيــ ــا بموجــــب هــ بعضهــ

ــتثمر. ــة المســ ــك موافقــ ــترط علــــى ذلــ ــبا دون أن يشــ ــتثمار مناســ لالســ
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تخضــــع هــــذه االتفاقيــــة وتفســــر وفقــــا للشــــريعة اإلســــالمية، ووفقــــا لألنظمــة 
ــف  ــا ال يخالــ ــعودية بمــ ــة الســ ــة العربيــ ــي المملكــ ــا فــ ــول بهــ ــح المعمــ واللوائــ

أحــــكام الشــــريعة اإلســــالمية.

تتلقــــى الشــــركة الشــــكاوى عبــــر عنوانهــــا الموضــــح فــي ديباجــــة االتفاقيــة، أو 
info@alinmainvest.com :ــر البريــد عبــ

وتسعى الشركة لحلها مع العميل خالل خمسة عشر )15( يوم عمل

ــا  ــة فيمــ ــرق الوديــ ــه بالطــ ــن حلــ ــم يمكــ ــراف إذا لــ ــن األطــ ــأ بيــ ــالف ينشــ - كل خــ
بينهمــــا يكــــون الفصــــل فيــــه مــــن قبــــل الجهــــات القضائيــــة المختصــــة فــــي 

المملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي مدينــــة الريــــاض.

- تمــت صياغــة هــذه االتفاقيــة باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة(، ولهمــا جميعــا 
الحجيــــة والنفــــاذ، وفــــي حــــال التعــــارض واختــــالف التفســــير فــــإن النــــص باللغــــة 

العربيــــة هــو المعتمــد. 

This Agreement shall be governed and construed by Shariah and 
Shariah-compliant laws and regulations applicable in Saudi Arabia. The 
Company receives complaints via the address indicated in the preamble 
to the Agreement, or via the email address: info@ alinmainvest. com, 
and Company shall seeks to resolve them with the Customer within 
Fifteen )15( business days. 

-  Any dispute arises out of this Agreement shall be amicably solved 
by both parties, otherwise it shall be brought before competent 
authorities in the Kingdom of Saudi Arabia in the city of Riyadh.

 -  Though this Agreement has been drafted in Arabic and English, each 
having equal legal force and authenticity. If there is any contradiction 
between the Arabic version and the English version or in case of any 
dispute that arises between the parties about the interpretation and 
implementation of this Agreement, the Arabic version shall prevail.

Investor’s Representations إقرارات المستثمر 18

1. فهــــم هــــذه االتفاقيــــة: يقــــر المســــتثمر بأنــــه اطلــــع علــــى هــــذه االتفاقيــــة 
وفهم محتوياتهــــا وأعطــــي الفرصــــة لتوجيــه األســئلة بخصوصهــا، ويوافــق 

المســــتثمر علــــى أن تحكــــم هــــذه االتفاقيــــة عالقتــــه باإلنمــــاء لالســــتثمار

ــات  ــات والمعلومــ ــل والبيانــ ــع التفاصيــ ــتثمر: إن جميــ ــن المســ ــات عــ 2. المعلومــ
بشــــأن  اإلنمــــاء لالســــتثمار  إلــــى  المســــتثمر  مــــن  المقدمــــة  والمســــتندات 
المســتثمر ووضعــه المالــي -كمــا هــو مبيــن فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب 
ــة  ــة وصحيحــ ــة ودقيقــ ــتندات كاملــ ــات ومســ ــي معلومــ ــره- هــ ــق وغيــ المرفــ
وســــارية وليســــت مضللــــة بــأي شــكل وســتبقى كذلــك كمــا يلتــزم المســتثمر 

بإشــــعار اإلنمــــاء لالســتثمار فــورا وكتابيــا بــــأي تغييــــر فــــي أي ممــــا ذكــــر.

ــتبقى كذلــــك  ــتثمر وســ 3. ملكيــــة المحفظــــة: إن المحفظــــة هــــي ملــــك للمســ
طالمــــا بقيــــت هــــذه االتفاقيــــة ســــارية المفعــــول خاليــــة مــــن أي رهونــات أو 
رســوم أو أعبــاء ماليــة أو حقــوق للغيــر أيــا كانــت، باســتثناء مــا ينشــأ نتيجــة 

الصفقــــات التــــي تتــــم بمقتضــــى هــــذه االتفاقيــة

4. المســــؤولية المشــــتركة: إذا كان المســــتثمر يتألــــف مــــن أكثــــر مــــن شــــخص، 
فــــإن كل واحــــد مــــن هــــؤالء األشــــخاص ســــيعد مســــؤوال بالتضامن عن الوفاء 
بالتزامات المســــتثمر المترتبــــة عليــــه بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة كمــــا أنــــه مــــن 
حــــق اإلنمــــاء لالســــتثمار فــــي الرجــــوع علــــى أي مــــن الشــــركاء مجتمعيــــن أو 
منفرديــن والخصــم مــن أي حســاب أو محفظــة للمســتثمر للوفــاء بــأي مــن 

التزاماتــــه تجــــاه اإلنمــــاء لالســتثمار.

5. اإلدارة الحصريــة للمحفظــة: ال يجــوز للمســتثمر طــوال فتــرة هــذه االتفاقيــة 
تفويــض أي شــخص آخــر غيــر اإلنمــاء لالســتثمار بتنفيــذ الصفقــات المتعلقــة 
بالمحفظــــة أو المحافــــظ أو األدوات الماليــــة المعنيــــة بهــــذه االتفاقيــــة، وال 
بالتعامــــل بهــــذه األدوات الماليــــة إال بموافقــــة خطيــــة مســــبقة مــــن اإلنمــاء 

لالســتثمار.

6. التــــزام المســــتثمر بتعويــــض اإلنمــــاء لالســــتثمار عــــن أي خســــائر حقيقيــــة أو 
مطالبــــات أو تعويضــــات فعليــــة أو تبعــــات أو مصاريــــف قانونيــــة أو قضائيــــة 
تنشــــأ أو تتكبدهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار نتيجــــة قيــــام المســــتثمر أو أي مــــن 
وكالئــــه أو المفوضيــــن بمخالفــــة أي مــــن شــــروط وأحــــكام هــــذه االتفاقيــــة

7. يقــــر المســــتثمر بمســــؤوليته أمــــام الســــلطات المختصــــة عــــن األمــــوال التــي 
يقدمهــــا لإلنمــــاء لالســــتثمار ألغــــراض حســــابه االســــتثماري ســــواء مــن قبلــه 
شخصيا أو مــــن قبــــل الغيــــر بعلمــــه أو بــــدون علمــــه إذا مــــا تصــــرف بهــــا هــــو 
شــــخصيا فيمــــا بعــــد أو لــــم يتصــــرف بهــــا ولكنــــه لــــم يبلــــغ عنهــــا رســــميا عنــد 
ــن  ــة عــ ــوال ناتجــ ــذه األمــ ــأن هــ ــر بــ ــا يقــ ــابه، كمــ ــي حســ ــا فــ ــه بوجودهــ علمــ
أنشــــطة مشــــروعة وأنــــه مســــؤول عــــن ســــالمتها مــن التزييــــف، يحق لإلنماء 
مخالفــة  تبيــن  حــال  فــي  مناســبة  تراهــا  التــي  اإلجــراءات  اتخــاذ  لالســتثمار 

المســتثمر لذلــك.

8. يلتــــزم العميــــل بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة بتحديــــث بياناتــــه كل 3 ســنوات بحد 
أقصــــى أو فــــي أي وقــــت يطلــــب منــــه ذلــــك، أو تحديثهــــا عنــد كل تغيــر فــي 
ــك  ــب ذلــ ــر بموجــ ــة، ويقــ ــذه االتفاقيــ ــي هــ ــة فــ ــة المقدمــ ــه الجوهريــ بياناتــ
بعلمــه بقيــام شــركة اإلنمــاء لالســتثمار بتجميــد حســاباته االســتثمارية عنــد 

عــــدم االلتــزام.

1.  Understanding the Agreement: The Investor represents that he has 
read the Agreement and understood its content and he has been 
given the chance to raise questions in connection thereof. The 
Investor agrees that this Agreement shall govern his relationship 
with Alinma Investment. 

2.  Investor’s Information: All information, data, details and documents 
provided by the Investor to Alinma Investment concerning the 
Investor and his financial position, as reflected in the account 
opening request form, are complete, accurate, valid and not 
misleading statements and shall remain so. The Investor shall 
commit to immediately notify Alinma Investment in writing of any 
change to the foregoing.

3.  Portfolio Ownership: The portfolio is the property of the Investor and 
shall remain so as long as this Agreement is valid. Such ownership 
shall be free from any mortgages, fees, financial obligations or 
rights for other parties whatsoever, save and except any liability 
arising from the execution of transactions under this Agreement. 

4.  Joint Liability: If Investor is more than one person, each one shall 
be jointly responsible for satisfying the Investor’s obligations 
arising under this Agreement. Alinma Investment may recourse 
to shareholders jointly and individually and deduct from any of 
the Investor’s accounts or portfolios to meet any of its obligations 
towards Alinma Investment. 

5. Exclusive Management of the Portfolio: The Investor may not, 
throughout the term of this Agreement, authorize any person 
other than Alinma Investment to execute the transactions related 
to the portfolio/portfolios or financial instruments related to this 
Agreement or to deal with such financial instruments without 
Alinma Investment prior consent. 

6.  The Investor has committed to indemnify Alinma Investment for 
any actual loss, claims, legal or judicial charges and expenses arising 
out or incurred by Alinma Investment as a result of the Investor or 
any of its authorized agents breach of this Agreement.

7. The Investor represents its liability before the concerned authorities 
for the funds it gives to Alinma Investment for the purpose of its 
Investment Account whether personally or through other parties if the 
Investor disposes of such funds personally thereafter or not but it does 
not notify the concerned authorities when it becomes aware of the 
existence of such funds in its account. The Investor also acknowledges 
that such funds result from legal sources and it shall be responsible 
for its safety from forgery and counterfeiting, and Alinma Investment 
has the right to take all measures it deems appropriate if it found the 
investor has violated any of the mentioned measures.

8.  The Client is responsible, pursuant to this Agreement, for updating 
its information every 3 years, maximum, or as may be instructed, or 
update such information in case there was any change in its major 
information therein, and the client, pursuant to this Agreement, 
shall acknowledge its full knowledge of Alinma Investment blocking 
all its investment accounts in case of failure to comply.



25

تبقــى حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة التــي تــم إنشــاؤها 
 لإلنمــاء لالســتثمار.

ً
قبــل توقيــع هــذه االتفاقيــة أو باســتقالل عنهــا ملــكا

The intellectual property rights related to this agreement, whether 
created prior to the signing of this Agreement or independently, shall 
remain the property of Alinma Investments.

Risks Disclosure ٢٠      اإلفصاح عن المخاطر

Intellactual Property Rights حقوق الملكية الفكرية    19

المخاطــــر االســــتثمارية: يقــــر المســــتثمر بعلمــــه واطالعــــه علــــى المخاطــــر   .1
المصاحبــــة لالســــتثمار أو المتاجــــرة فــــي األوراق الماليــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 
األوراق الماليــــة المحليــــة والعالميــــة واألدوات الماليــــة األخــــرى، بمــــا فيهــــا 
مخاطــر الصــرف األجنبــي واحتمــال خســارة جميــع رأســماله، وأنــه فهــم هــذه 

المخاطــــر.

عــــدم ضمــــان األدوات الماليــــة: يــــدرك المســــتثمر بــــأن بعــــض األوراق الماليــة   .2
التي قــد تكــون موضــوع هــذه االتفاقيــة بشــكل كامــل أو جزئــي هــي أدوات 

ماليــــة غيــــر مضمونــــة وليســت مؤمنــة وأنهــا قــد تتعــرض للخســارة.

المخاطــــر األخــــرى: يقــــر المســــتثمر ويــدرك بــأن بعــض األدوات الماليــة يمكــن   .3
أن تخضــــع لقيــــود معينــــة كالمــــدة وإمكانيــــة الخــــروج والبيــــع واالســــترداد 

والتســــييل والتحويــــل والتقييــــم.  

إثباتا لمــــا تقــــدم تــــم تحريــــر هــــذه االتفاقيــــة علــــى نســــختين وتســــلم كل طــــرف 
ــدة منهــا فــي التاريــخ المــدون أعــاله. واحــ

1.  Investment Risks: The Investor represents that it has read and 
understood the risks associated with investment/trading in 
securities, including local and offshore securities and other financial 
instruments such as foreign exchange risks and the possibility of 
losing all its capital; accordingly, the Investor acknowledges that he 
has understood such risks.

2.  Non-Guarantee of Financial Instruments: The Investor is aware that 
some financial instruments, which could be wholly or partially 
the subject of this Agreement, are unguaranteed and uninsured 
financial instruments and they may be exposed to loss. 

3.  Other Risks: The Investor represents and is aware that some of the 
financial instruments may be subject to certain restrictions such 
as term, possible exit, sale, redemption, liquidation, transfer and 
evaluation. In witness whereof, this Agreement has been drawn 
up in two copies on the date first written above and each party 
received a copy to work accordingly.

Second: Terms and Conditions of Accepting Instructions Issued 
via Telephone ثانيا: شــروط وأحــكام قبــول التعليمــات الصــادرة عــن طريــق الهاتف

تقبــل اإلنمــاء لالســتثمار التعليمــات التــي تتلقاهــا عــن طريــق الهاتــف الصــادرة 
مــن المســتثمر شــخصيا أو مــن وكيلــه أو المفــوض بالتوقيــع والخاصــة  بأوامــر 
ــك  ــاًء لتلــ ــت إلغــ ــواًء أكانــ ــرى ســ ــة األخــ ــهم واألدوات الماليــ ــع األســ ــراء وبيــ شــ
األوامــر أو تعديــال لتلك األوامر وأي تعليمــات أخــرى خاصــة بحســاب المســتثمر 

االســــتثماري وذلك وفقا  لألحــــكام والشــــروط اآلتيــــة:

تقبــــل اإلنمــــاء لالســــتثمار هــــذه التعليمــات وتعمــل بموجبهــا مــا لــم تتســلم    .1
خطابــــا خطيا  بخــــالف ذلــــك مــــن المســــتثمر أو وكيلــه.

ــزام  ــى االلتــ ــتثمر علــ ــق المســ ــتثمر: يوافــ ــة بالمســ ــان الخاصــ ــات األمــ ٢. التزامــ
بهــــذا التفويــــض وأي إجــــراءات أمــــان واردة فيــه. كمــا يجــب علــى المســتثمر 
حفــــظ كلمــــة الســــر فــــي مــــكان آمــــن وســــري فــــي جميــــع األوقــــات واتخــاذ 
الخطــــوات التــي تحــــول دون االســــتخدام غيــــر المســــموح بــــه لكلمــــة الســــر، 

وعــــدم إفشــــائها للغيــــر.

3. تنفيــــذ تعليمــــات المســــتثمر: حيــــث وافقــــت اإلنماء لالستثمار بناء على طلب 
ــا  للتعليمــات الصــادرة عــن  ــر وفقــ ــن وقــــت آلخــ ــرف مــ ــتثمر علــــى التصــ المســ
طريــق الهاتــــف الصــــادرة أو التــــي يفهــــم بأنهــــا صــــادرة عــــن المســــتثمر أو 
عــــن وكيلــــه الشــــرعي والمتعلقــــة بمختلــــف الخدمــــات كخدمــــات الحفــــظ و/

ــا  ــرى بمــ ــات األخــ ــالت والخدمــ ــتثمار والمعامــ ــة باالســ ــات المتعلقــ أو الصفقــ
فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر- عمليــات بيــع وشــراء األوراق 
الماليــــة واألدوات الماليــــة األخــــرى. ويتطلــــب اســــتخدام الهاتــــف لتنفيــــذ 
التعليمــــات الصــــادرة مــــن المســــتثمر أن يتــــم عبــــر كلمــــة الســــر التــــي تــــزود 
اإلنمــاء لالســتثمار بهــا المســتثمر مــن وقــت آلخــر، ويجــوز لإلنمــاء لالســتثمار 
االمتنــاع  عــن تنفيــذ أي تعليمــات، مثــال إذا تجــاوزت المعاملــة قيمــة معينــة 
أو حــــدا  آخر أو إذاعلمــــت اإلنمــــاء لالســــتثمار أو ســــاورها شــــك معقــــول فــــي 
وجــود انتهــاك إلجــراءات األمــان، وســوف تبلــغ اإلنمــاء لالســتثمار المســتثمر 

بــــأي تغييــــرات تطــــرأ علــــى هــــذه الحــــدود مــن وقــــت آلخــر.

4. ســــجالت التعليمــــات الصــــادرة عــــن طريــق الهاتــــف: تقــوم اإلنمــاء لالســتثمار 
فــــإن  األحــــوال  كل  وفــــي  المســــتثمر،  مــــع  المحادثــــات  جميــــع  بتســــجيل 
ســــجالت اإلنمــــاء لالســــتثمار ومســــتنداتها بمــــا فــــي ذلــــك أي تســــجيالت 
تتعلــــق بالمعامــــالت المنفــــذة بموجــــب تعليمــــات عبــر الهاتــف تعتبــر فــــي 
كل األحــــوال بينــــة قاطعــــة وملزمــــة للمســــتثمر، كمــــا أنــــه ســــيتم االحتفــــاظ 
ــات الصــادرة مــن الهاتــف  ــة بالتعليمــ ــات المســــجلة المتعلقــ بجميــــع المحادثــ
لمــدة عشر )10( ســنوات بعــد كل عمليــة شــريطة أن ال يكــون قــد تــم تقديــم 
ــاء  أي اعتــــراض خــــالل تلــــك المــــدة، وفــــي حــــال تقديــــم اعتــــراض فــــإن اإلنمــ
لالســــتثمار ســــتحتفظ بالتســــجيالت ذات العالقــــة إلــــى حيــــن التوصــــل إلــــى 

تســــوية تامــــة للنــــزاع أو االنتهــــاء مــــن التحقيــــق.

Alinma Investment accepts instructions issued from the Investor, its agent 
or duly authorized representative via telephone in connection with the 
orders of sale and purchase of shares and other financial instruments, 
whether they are cancellation or amendment to such orders, as well as 
other instructions related to the Investor’s investment account, subject to 
the following terms and conditions:

1.  Alinma Investment accepts such instructions and acts accordingly, 
unless it receives a written notice to the contrary from the Investor or 
its Agent. 

2.  Security Obligations of the Investor: The Investor agrees to abide by this 
authorization and any other security measures therein. The Investor 
should always also keep the password in safe and secure place. The 
Investor should also take all necessary steps to prevent any unauthorized 
use of the password and not to disclose it to other parties.

3. Implementation of the Investor’s Instructions: Whereas Alinma 
Investment agrees, based on the Investor’s request, to act from time 
to time in accordance with the instructions issued, or believed to be 
issued, by the Investor or its duly authorized Agent via with respect 
to different services such as custody services and/or investment 
transactions and other services and transactions including, but not 
limited to, the sale and purchase of securities and other financial 
instruments. The use of telephone to execute instructions issued by 
the Investor requires the password provided by Alinma Investment 
to the Investor. Alinma Investment may refuse the execution of any 
instructions if the transaction is in excess of certain amount or limit or 
if it comes to Alinma Investment knowledge or if it has any reasonable 
doubt that a violation has occurred to the security measures. Alinma 
Investment shall inform the Investor, from time to time, of any changes 
occur to such limits.

4. Records of Instructions issued via Telephone: Alinma Investment 
shall record all conversations with the Investor. In all cases, Alinma 
Investment records and documents, including any recordings related 
to the transactions executed pursuant to telephone instructions, shall 
be deemed as an exclusive and binding evidence on the Investor. All 
recorded conversations related to telephone instructions shall be 
maintained for a period of ten )10( years from the date of executing 
each transaction, provided that no objection is raised during that 
period. If there is any objection, Alinma Investment shall maintain the 
relevant records until the complete settlement of the dispute or until 
the completion of the investigation.
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Third: Terms and Conditions of Executing the Instructions of 
Online Channels ثالثا: شروط وأحكام تنفيذ التعليمات من القنوات اإللكترونية

تعــــد هــــذه األحــــكام والشــــروط جــــزءا من اتفاقيــــة فتــــح الحســــاب االســــتثماري  
وتوضــــح حقــــوق ومســــؤوليات كل مــــن المســــتثمر واإلنمــــاء لالســــتثمار فيمــــا 
يتعلق باســــتخدام خدمــــات القنــــوات اإللكترونيــــة المقدمــــة مــــن شــركة اإلنمــاء 

لالســتثمار. 

1. تشــــمل خدمــــات التــــداول عبــــر القنــــوات اإللكترونيــــة عمليــــات البيــــع والشــــراء  
لألســــهم واألوراق الماليــــة األخــــرى باإلضافــــة إلــــى الخدمــــات المرتبطــــة 
بالحســــاب االســــتثماري التــــي تتــــم عبــــر المحفظــــة والتــــي تشــــمل مــــا يأتــــي:

أ. بيان رصيد الحساب االستثماري

ب. كشف بالعمليات التي تمت على الحساب االستثماري

ت. تنفيذ التحويالت بين حسابات المستثمر االستثمارية 

ث. تنفيــــذ التحويــــالت الماليــــة مــــن حســــاب المســــتثمر االســــتثماري إلــــى أي 
حســــاب للمســــتثمر فــــي البنــــوك المحليــــة

 ج. أي خدمات أخرى تقدم بواسطة القنوات اإللكترونية

بموجبــــه يفــــوض المســــتثمر اإلنمــــاء لالســــتثمار بتنفيــــذ التعليمــــات الصــــادرة   .2
منــه عبــر القنــوات اإللكترونيــة وبإجــراء القيــود المحاســبية الناتجــة عــن تلــك 
التعليمــــات علــــى الحساب/الحســــابات االســتثمارية الخاصــة بتلــك المعامــالت 
)اســــم  المســــتثمر  هويــــة  باســــتخدام  المعامــــالت  جميــــع  توثيــــق  ويتــــم 

المســــتخدم-الرقم الســــري( بتــــداول اإلنمــــاء.

اســــتخدام  حيــــال  الحاليــــة  بالقيــــود  مســــبقا  علــــم  بأنــــه  المســــتثمر  يقــــر   .3
التقنيــــة والقيــــود المفروضــــة علــــى اســتخدام خدمــــات القنــوات اإللكترونيــة 
ــق  ــة تطبيــ ــد علــــى كيفيــ ــاع يعتمــ ــتمر ودون انقطــ ــكل مســ ــا بشــ وأن توفرهــ
التقنيــــة ومــــدى االلتــــزام بالقيــــود المفروضــــة علــــى االســــتخدام وبهــــذا 
يخلــــي العميــــل اإلنمــــاء لالســــتثمار مــــن أي مســؤولية يمكــــن أن تترتــب فــي 
حالــــة عــــدم تمكنــــه مــــن التمتــــع بالخدمــــة ألي ســــبب خــارج عــــن إرادة اإلنمــاء 

ــتثمار. لالســ

4. رســــوم االشــــتراك فــــي الخدمــــة، واالســــتمرار فــــي توفيرهــــا واســــتخدامها 
مــــن قبــــل المســــتثمر: تقــــوم اإلنمــــاء لالســــتثمار باســــتيفاء رســــوم تقررهــــا 
اإللكترونيــــة،  للقنــــوات  المســــتثمر  اســــتخدام  مقابــــل  لالســــتثمار  اإلنمــــاء 
وتحتفــــظ اإلنمــــاء لالســــتثمار بالحــــق فــــي تعديــــل أي رســــوم فــــي أي وقــت 
وذلــــك بمجــــرد إبــــالغ المســــتثمر بهــــذه التعديــــالت وبهــــذا يفــــوض المســتثمر 
اإلنمــــاء لالســــتثمار بخصــــم تلــــك الرســــوم مــــن أي حســــاب للمســــتثمر فــــي 
اإلنمــــاء لالســــتثمار، علمــــا بــأن اســتمرار المســتثمر باســتخدام الخدمــة يعتبــر 

قبــــول منــــه لهــــذا التعديــــل.

5. ســــتقوم اإلنمــــاء لالســــتثمار باســــتيفاء رســــوم الخدمــة تلقائيــا بشــكل دوري 
إبتداء مــــن تاريــــخ تســــلم طلــــب الخدمــــة مــــا لــم يــرد لإلنمــــاء لالســتثمار طلــب 
إيقــاف الخدمــة مــن المســتثمرقبل )30( يوما مــن التاريــخ القــادم الســتيفاء 

هــذه الرســوم.

These terms and conditions are deemed an integral part of Investment 
Account Opening Agreement. They reflect the rights and liabilities of the 
Investor and Alinma Investment with respect to the use of online channels 
services provided by Alinma Investment. 

1.  Online trading services include the sale and purchase of shares and 
other securities and the services related to the investment account and 
executed through the portfolio, which include the following:

a. Investment account balance statement
b. A list of transactions executed on the investment account
c. Executing transfers between the investor’s investment accounts 
d. Executing fund transfers from the Investor’s investment account to any 

of the Investor’s accounts with local banks 
e. Any other services provided through the online channels 

2.   The Investor authorizes Alinma Investment to execute any instructions 
issued from it through the online channels and to make accounting 
entries resulting from such instructions on the investment account/ 
accounts related to such transactions. All transactions shall be 
documented using the Investor’s ID( user name and password )in 
Alinma Tadawul. 

3.  The Investor acknowledges that it has become aware of the current 
restrictions imposed on the use of technology and online services; and 
that their availability on ongoing and uninterrupted basis depends 
on how technology is applied and the degree of compliance with the 
imposed restrictions of use. Accordingly, the Investor discharges Alinma 
Investment of any responsibility or obligations that may result from its 
inability to use such service for any reason beyond Alinma Investment 
control. 

4.  Subscription Fee, Continuous Availability and Investor Use: Alinma 
Investment shall collect fees it imposes from the Investor against the 
use of the online channels. Alinma Investment reserves the right to 
amend such fees at anytime once it sends a notice to the Investor. 
Therefore, the Investor authorizes Alinma Investment to deduct such 
fees from any of its accounts with Alinma Investment, noting that 
the Investor continuity in using such services shall be deemed an 
acceptance of the change in the service fees.

5.  Alinma Investment shall automatically collect the service fees 
periodically starting from the date of receiving the service request, 
unless Alinma Investment receives service suspension request from 
the Investor thirty )30( days before the maturity date of the next fees. 

٥. التعويــــض عــــن األضــــرار: إذا تكبــــدت اإلنمــاء لالســــتثمار خســــائر أوأضــرارا أو 
مصاريف أو تكاليــف أو التزامــات أو مطالبــات نتيجــة لقيامهــا بتنفيــذ تعليمــات 
المســتثمر فــإن المســتثمر يتعهــد بتعويــض اإلنمــاء لالســتثمار عــن ذلــك كلــه 

فــي حــال وجــود تعــد منــه أو تفريــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

كمــــا يوافــــق المســــتثمر علــــى أن اإلنمــــاء لالســــتثمار لــــن تكــــون مســــؤولة عــــن 
أي خســــائر حقيقيــــة أو تكاليــــف أو أضــــرار فعليــــة أو مصاريــــف أو التزامــــات قــــد 

تترتــــب بأحــــد األســــباب اآلتيــة:

أ. االســــتخدام غيــــر المــــأذون بــــه مــــن قبــــل المســــتثمر أو تزويــــر التوقيــــع 
بالمســــتثمر. الخــــاص 

ب. أي خطــــأ أو نقــــص أو غمــــوض فــــي أي تعليمــــات تتســــلمها اإلنمــــاء 
لالســــتثمار مــــن جانــــب المســــتثمر.

ت. تصــــرف اإلنمــــاء لالســــتثمار بنــــاء علــــى تعليمــــات صــــادرة عــــن طريــــق مــن 
أي شــــخص تعتقد اإلنماء لالســــتثمار -وفقــــا  إلجراءات التحقق المعتمدة-

أنهــــا مــــن المســــتثمر أو وكيلــــه الشــــرعي المفــــوض إلعطــــاء التعليمــــات، 
وفــــي ذلــــك كلــــه مــــا لــــم يكــــن مــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار أي تعــــد أو تفريــــط.

التزامــــات اإلنمــــاء لالســــتثمار تجــــاه المســــتثمر: تتوقف شركة االنماء لالستثمار 
فــوًرا عــن العمــل بنــاًء علــى التعليمــات المرســلة عبــر الهاتــف أو أي وســيلة 
أخــرى فــور تلقــي إشــعار كتابــي مــن المســتثمر بإلغــاء أي تعليمــات معلقــة 
وغيــر منفــذة. ومــع ذلــك ، فــإن أي تعليمــات يتــم تلقيهــا قبــل هــذا اإلشــعار 

تظــل ســارية المفعــول وفاعلــة.

5.  Indemnity for Damages: If Alinma Investment incurs any loss, 
damages, expenses, costs, obligations or claims as a result of executing 
the Investor’s instructions, the Investor shall undertake to indemnify 
Alinma Investment for all the foregoing as long as they result from the 
Investor’s infringement and negligence whether direct or indirect. The 
Investor also agrees that Alinma Investment shall not be liable for any 
actual losses, costs, actual damages, expenses or obligations that may 
arise out of: 

a. Unauthorized use by the Investor or forging its signature.

b. Any error, deficiency or ambiguity in the instructions received by 
Alinma Investment from the Investor.

c. Alinma Investment acting based on instructions issued from any 
person who Alinma Investment believes, according to the varification 
procedures, to be the Investor or its duly authorized Agent, unless 
there is infringement or negligence from Alinma Investment.

Obligations of Alinma Investment towards the Investor:

Alinma Investment Company shall immediately cease to act upon 
instructions sent by telephone or any other means immediately upon 
receiving written notice from the investor to cancel any pending and 
unexecuted instructions. However, any instructions received prior to this 
notice shall remain in full force and effect. 



27

6. لإلنمــــاء لالســــتثمار الحــــق فــــي تحديــــد الحــــد األعلــــى الــــذي يمكــــن للنظــــام 
قبولــه بالنســبة لقيمــة تنفيــذ كل أمــر علــى حــدة دون النظــر لطلــب ورغبــة 

المســتثمر.

ــة  ــات الرقابيــ ــن الجهــ ــات مــ ــب أي تعليمــ ــق – بموجــ ــتثمار الحــ ــاء لالســ 7. لإلنمــ
واإلشــرافية للســوق- فــي رفــض أي طلــب تســجيل أو دخــول لنظــام اإلنمــاء 
لالســــتثمار، وكــــذا رفــــض أي تعليمــــات أو استفســــارات تــــرد مــــن المســــتخدم 

عــــن طريــــق نظــــام اإلنمــــاء لالســتثمار.

هويــــة  علــــى  والمحافظــــة  والحــــذر  الحيطــــة  بأخــــذ  المســــتثمر  يلتــــزم   .8
إلــــى  بالدخــــول  الخاصــــة  الســــر(  وكلمــــة  المســــتخدم  )اســــم  المســــتخدم 
الخدمــــة وعــدم إفشــــاء كلمــــة الســــر أو اســــم المســــتخدم ألي شــــخص كان 
بمــن فيهــم موظفــي اإلنمــاء لالســتثمار، وبالتالــي فــإن اإلنمــاء لالســتثمار 
ال تتحمــــل أي مســــؤولية عــــن أي مطالبــــة أو خســــارة حقيقيــــة تنشــــأ نتيجــــة 
معرفــــة كلمــــة الســــر أو تنفيــــذ أي عمليــــة مــــن قبــل أي شــخص كان في أي 
وسيلة كانت، وفــي حــال حــدوث ذلــك يكــون المســتثمر وحــده مســؤوال عــن 
جميــــع النتائــــج المترتبــــة علــــى ذلــــك ويجــــب عليــــه إشــــعار اإلنمــــاء لالســــتثمار 
شــفهيا وعلــى نحــو فــوري بــأي مــن حــاالت إفشــاء أو انتهــاك أو اســتخدام 

هويــــة المســــتخدم وبعــــد ذلــــك إشــــعار اإلنمــــاء لالســــتثمار كتابيــا. 

ولــن تكــون اإلنمــاء لالســتثمار مســؤولة عــن أي اســتعالمات أو تعليمــات تمــت 
ــا إلــــى أن تؤكــــد اإلنمــــاء لالســــتثمار تســــلمها مــــن المســــتثمر  أو يتــــم تنفيذهــ
إشــــعارا كتابيــــا بذلــــك، كمــــا أن اإلنمــــاء لالســــتثمار غيــــر مســــؤولة عــــن أي أضــرار  
فعليــة تحــدث للمســتثمر نتيجــة نســيانه لهويــة المســتخدم أو كلمــة الســر أو 

نتيجــــة إفشــائه لهــــذه المعلومــات.

لالســــتثمار  اإلنمــــاء  تقدمهــــا  قــــد  التــــي  والتجهيــــزات  األجهــــزة  جميــــع   .9
للمســــتثمر هــــي ملــــك لإلنمــاء لالســــتثمار ويجــب علــى المســتثمر تســليمها 
لإلنمــــاء لالســتثمار فــور طلبهــا منــه وبحالــة ســليمة مثلمــا تســلمها مبدئيــا.

10.يقــــر المســــتثمر ويوافــــق علــــى أنــــه لــــن يعمــــل علــى نســــخ أو إجــراء تعديــل 
علــى البرامــج أو الصفحــات أو الوثائــق المــزودة مــن قبــل اإلنمــاء لالســتثمار 
أو تحميــل أو تحويــل برامــج الخدمــة مــن أي جهــاز حاســب أو جهــاز إلكترونــي 

إلــى أي جهــاز إلكترونــي آخــر.

إلغــــاء االشــــتراك فــــي  لــــكل مــــن المســــتثمر واإلنمــــاء لالســــتثمار  11. يجــــوز 
الخدمــة، وحينئذ يلــزم المســتثمر حــال رغبتــه بإلغــاء االشــتراك تقديــم طلــب 
كتابــــيٍ  بذلــــك، وال يترتــــب علــــى هــــذا أي التزامــــات علــــى اإلنمــــاء لالســــتثمار 
تجــــاه العميــــل، كمــــا يمكــــن لإلنمــــاء لالســــتثمار إلغــــاء اشــــتراك المســــتثمر 
فــــي أي وقــــت بعــــد إشــــعار المســــتثمر بذلــــك؛ علــــى أن يتــــم رد أي رســــوم 
ــة  ــدة المتبقيــ ــل المــ ــتيفاؤها مــن المســتثمر مســبقا مقابــ ــم اســ ــة تــ للخدمــ

مــــن االشــــتراك.

12. يجــــوز لإلنمــــاء لالســــتثمار وحســــب تقديرهــــا المطلــق تعديــل أو تغييــر هــذه 
الشــــروط واألحــــكام فــــي أي وقــــت وذلــــك بتقديــم إخطــار بذلــك التعديــل أو 
التغييــــر للمســــتثمر. وفــــي حــــال عــرض تلــك التعديــالت أو التغييــرات بطريقــة 
آليــــة علــــى موقــــع اإلنمــــاء لالســــتثمار علــــى شــــبكة اإلنترنــــت أو أي وســــيلة 
أخــــرى مناســــبة، يعــــد اســــتخدام المســــتثمر بعــــد ذلــــك للنظــــام بمثابــــة 

موافقــــة وقبــــوال لتلــــك التعديــــالت أو التغييــــرات.

13. يوافــــق المســــتثمر ويقــــر بــــأن المعامــــالت التــــي تتــم عــن طريــق الخدمــة 
ســــتكون خاضعــــة للقيــــود التــــي تفرضهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار مــــن وقــــت آلخــــر 
ســواء كان  عــن تطبيــق أنظمــة اإلنمــاء لالســتثمار الداخليــة أو بســبب الضوابــط 
أو القيــــود أو النظــــم المطلوبــــة أو الموضوعــــة مــــن الجهــــات ذات االختصــــاص.

14. تســــعى اإلنمــــاء لالســــتثمار لتنفيــــذ تعامــــالت المســــتثمر فــي يــــوم طلبهــا، 
وال تكــون اإلنمــاء لالســتثمار ملزمــة أو مســؤولة عــن تنفيــذ تلــك التعامــالت 
إذا حــــدث ظــــرف طــــارئ خــــارج عــــن إرادتهــــا وحــــال دون إنجازهــــا خــــالل الفتــــرة 

المحــــددة لهــا.

15. ال تكــــون اإلنمــــاء لالســــتثمار مســــؤولة عــــن أي خســــارة حقيقيــــة أو ضــــرر 
ــتثمر أو  ــا المســ ــرض لهــ ــت- تعــ ــا كانــ ــات -مهمــ ــة أو مصروفــ ــي أو تكلفــ فعلــ

ــكام. ــروط واألحــ ــذه الشــ ــه بهــ ــة إخاللــ ــا نتيجــ تحملهــ

16. يتحمــــل المســــتثمر وحــــده كل التكاليــــف المتعلقــــة باســــتخدامه القنــــوات 
ــتثمار. ــاء لالســ ــات اإلنمــ ــول إلــــى خدمــ ــة للوصــ اإللكترونيــ

17. يفــــوض المســــتثمر اإلنمــــاء لالســــتثمار بإرســــال اإلشــــعارات أو المراســــالت 
المتعلقــــة بالمعامــــالت التــــي تتــــم فــــي حســــابه االســــتثماري بالطريقــــة 
التــــي تتبعهــــا اإلنمــــاء لالســــتثمار لمثــــل هــــذه الخدمــــات، ويكــــون المســــتثمر 

ــا إليــــه. مســــؤوال عــــن ســــرية تلــــك المراســــالت أو اإلشــــعارات بعــــد وصولهــ

6.   Alinma Investment may specify the maximum limit accepted by the 
system with respect to the value of executing each order separately 
regardless of the Investor’s request or desire. 

7.   Alinma Investment may refuse, pursuant to any instructions from the 
market supervisory and regulatory authorities, any registration or login 
to its system as well as refusing any instructions or inquiries sent to 
Alinma Investment by the user through its system.

8.  The Investor shall commit to be cautious and maintain the user ID 
)user name and password( and not to disclose them to any other 
person including Alinma Investment staff. Accordingly, Alinma 
Investment shall not bear any responsibility for any claim or actual loss 
that may arise out as a result of disclosing the password or executing 
any transaction by any person whosoever and by any means and in 
such case, the Investor alone shall be liable for all consequences. The 
Investor should immediately notify Alinma Investment verbally of any 
disclosure, violation, or use of the user ID and later communicate the 
same to Alinma Investment in writing.

Alinma Investment shall not be responsible for any inquiries or instructions, 
whether executed or under execution, until it confirms that it has received 
a written notice from the Investor in this respect. Similarly, Alinma 
Investment shall not be responsible for any actual damage occurs because 
of the Investor’s forgetting of its user name or password or as a result of 
disclosing the same. 

9. All devices and equipment that may be provided by Alinma Investment 
to the Investor are the property of Alinma Investment; and the Investor 
should immediately deliver them to Alinma Investment upon request 
in a good condition as received. 

10.  The Investor acknowledges and agrees that it shall not copy or alter the 
programs, pages or documents provided by Alinma Investment. The 
Investor acknowledges and agrees that it shall neither download nor 
transfer the service software from any computer or electronic device to 
another electronic device.

11. The Investor and Alinma Investment may cancel the service subscription. 
If the Investor wishes to cancel the service, it should submit a written 
notice to Alinma Investment and there shall be no obligation from the 
part of Alinma Investment towards the Investor. Alinma Investment 
may also cancel the Investor subscription at any time after providing 
a notice to the Investor, provided that any advance fees received from 
the Investor shall be returned to it against the remaining period of the 
subscription. 

12.  Alinma Investment may, at its sole discretion, amend these terms 
and conditions at any time by providing a notice of such change and 
amendment to the Investor. If such changes and amendments are 
posted on Alinma Investment’s website or any other appropriate 
means, the Investor’s use of the system shall be deemed an acceptance 
of such changes and amendments. 

13.  The Investor acknowledges and agrees that transactions executed 
through the service shall be subject to the restrictions imposed by 
Alinma Investment from time to time whether such restrictions result 
from the application of internal controls of Alinma Investment or from 
the controls, restrictions, laws or systems required or developed by 
competent authorities.

14. Alinma Investment shall endeavor to execute the Investor’s transactions 
on their request date. Alinma Investment shall not be liable or obliged 
to execute such transactions in case events beyond its reasonable 
control occur and prevent the execution thereof within the specified 
period. 

15.  Alinma Investment shall not be liable for any actual loss, damage, cost 
or expenses whatsoever that the Investor may incur or be exposed to 
as a result of the Investor’s breach of these terms and conditions. 

16. The Investor alone shall bear all costs related to its use of the online 
channels to access Alinma Investment services.

17. The Investor authorizes Alinma Investment to send notices or 
correspondence related to the transactions executed on its investment 
account in the way applied by Alinma Investment for such services. 
The Investor shall be responsible for the confidentiality of such 
correspondence and notices after receiving them. 
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18. اإلنمــــاء لالســــتثمار غيــــر مســــؤولة عــــن أي أخطــــاء أو أضــرار قــد تنتــج بســبب 
ــذا   أيضــا يشــمل  ــتثمر، وهــ ــن المســ ــات مــ ــول التعليمــ ــدم وصــ ــر أو عــ التأخيــ

اآلتــي:

عدم وجود رصيد كاف في حساب المستثمر لتنفيذ تعليمات الشراء أ .  

عــــدم وجــــود تعليمــــات كافيــــة مــــن المســــتثمر لتنفيــــذ العمليــــة أو عــــدم  ب.  
تقيــد المســتثمر بالتعليمــات واإلرشــادات المذكــورة أو إذا كانــت معلومــات 

المســــتثمر غيــــر واضحــــة أو غيــــر كاملــــة 

وجــــود أي خلــــل تقنــــي أو تأخيــــر لــــدى اإلنمــــاء لالســــتثمار أو الجهــــات  ت.  
الخارجيــــة التــــي تتعامــــل معهــــا ممــــا هــــو خــــارج عــــن إرادة اإلنمــاء لالســــتثمار 

19. إذا اشــتبهت اإلنمــاء لالســتثمار فــي أن تعليمــات المســتثمر تخالــف األنظمــة 
الســــارية أو تخالــــف نظمهــــا الداخليــــة فلهــــا الحــــق فــي رفــــض القيــام بتلــك 
التعليمــــات مــــع إشــــعار المســــتثمر بمراجعــــة الجهــــات الرقابيــــة واإلشــــرافية 

للســــوق بشــــأن ذلــــك دون أدنــى مســــؤولية علــى اإلنمــاء لالســتثمار.

20. تكــــون بيانــــات اإلنمــــاء لالســــتثمار وقيودهــــا وســــجالتها األخــــرى المتعلقــــة  
بالمعامــالت المطلوبــة مــن المســتثمر حجــة ودليــال قاطعــا للفصــل فــي أي 
نــــزاع ينشــــأ بشــــأن تنفيــــذ الشــــروط واألحــــكام المتعلقــــة بخدمــــات اســــتخدام 

القنــــوات اإللكترونيــة.

21. ال يعــــد أي إخفــــاق مــــن جانــــب اإلنمــــاء لالســــتثمار أو تأخيــــر أو ممارســــة أي 
حــــق أو صالحيــــة أو امتيــــاز بموجــــب هــــذه الشــــروط واألحــــكام بمثابــــة تنــــازل 
عــــن ذلــــك الحــــق أو الصالحيــــة أو االمتيــــاز وال تعــــد أي ممارســــة جزئيــــة 
ألي حقــــوق أو صالحيــــات أو امتيــــازات  تنــازال مــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار عــــن 
تلــــك الحقــــوق أو الصالحيــــات أو االمتيــــازات، وتكــــون الحقــــوق والتعويضــــات 
المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذه الشــــروط واألحــــكام تراكميــــة وال تســتثنى أي 

ــا النظــــام. حقــــوق أو تعويضــــات يكفلهــ

22. إن اإلنمــــاء لالســــتثمار أو موظفيهــــا غيــــر مســــؤولين فــــي جميــــع األحــــوال 
عــــن األضــــرار الفعليــــة المترتبــــة وبــــدون تحديــــد ســــواء أكانت مباشــــرة أم غير 
مباشــــرة، خاصــــة أم غيــــر خاصــــة، عرضيــــة أم بظــــروف خارجــــة عــــن اإلرادة، قــــد 
تتســــبب بخســــائر أو مصاريــــف نتيجــــة للدخــــول علــــى الحســــاب االســــتثماري/

ــى  ــدرة علــ ــدم القــ ــة، أو عــ ــوات اإللكترونيــ ــر القنــ ــتثمارية عبــ المحفظــة االســ
اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة بواســطة أي طــرف أو لســبب يتعلــق بفشــل 
االتصــــال أو األداء أو األخطــــاء التقنيــــة أو التعثــــر أو العطــــل أو تأخيــــر تنفيــــذ 
ــاء  ــام حتــــى وإن كانــــت اإلنمــ ــل النظــ ــات أو تعطــ ــال الفيروســ ــة أو إرســ عمليــ
لالســتثمار أو ممثليهــا علــى علــم باحتمــال وجــود هــذه األضــرار أو الخســائر 

أو التكاليــــف، مــــا لــــم يكــــن ذلــــك بتعــــد أو تقصيــــر مــــن اإلنمــــاء لالســــتثمار.

23. الخدمــات اإللكترونيــة: أقــر المســتثمر أنــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ســتقوم 
اإلنمــــاء لالســــتثمار بتقديــــم “الخدمــــات اإللكترونيــــة” للدخــــول فــــي تعامــالت 
مــــع المســــتثمر. وإذا قبــــل المســــتثمر إجــــراء التعامــــالت مــــن خــــالل الخدمــــات  
اإللكترونيــــة فيقــــر بأنــــه ســــيكون معرضــــا للمخاطــــر المرتبطــــة بالنظــــام بمــــا 
فــي ذلــــك تعطــــل المكونــــات الماديــــة لألجهــــزة والمعــــدات المســــتخدمة 
وتعطــــل البرمجيــــات، وقــــد ينجــــم عــــن أي تعطــــل فــــي النظــــام عــــدم تنفيــــذ 

طلــــب العميــــل بنــــاء علــــى تعليماتــــه أو عــــدم تنفيــــذه نهائيــــا.

24. التنازالت:

ال يعــــد مــــن مســــؤوليات اإلنمــــاء لالســــتثمار تفعيــل منفــــذ وقابــس االتصــال  أ .  
وتشــــغيله ومــــا يلــــزم لذلــــك لألجهــــزة اإللكترونيــــة التابعــــة للعميــــل، وعليــه 
فقــد أقــر المســتثمر بإخــالء مســؤولية اإلنمــاء لالســتثمار فــي ذلــك، وأنهــا 
غيــــر مســــؤولة عــــن عــــدم نجــاح االتصــال أو تأخيــره عندمــا يقــوم المســتثمر 

بالتــــداول عبــــر الخدمــات اإللكترونيــة.

ب . إن المســــتثمر ملــــزم بالمحافظــــة علــــى ســــرية كلمــــات المــــرور والتأكــــد مــــن 
عــــدم وصــــول أطــــراف أخــــرى إلــــى خدمــــات التــــداول. ويكــــون المســــتثمر 
مســــؤوال  أمــــام اإلنمــــاء لالســــتثمار عــــن التــــداوالت التــــي تنفــــذ بواســــطة 
كلمــــة الســــر الخاصــــة بالمســــتثمر حتــــى ولــــو كان هــــذا االســــتخدام خاطئــــا.

25. ال يجــوز للمســتثمر بيــع أو تأجيــر أو أن يقــوم بتقديــم بــأي شــكل آخــر أي 
خدمــة تتوفــر لــه أو يحصــل عليهــا مــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار إلــى أي طــرف 

آخــر.

18.  Alinma Investment shall not be responsible for any errors or damages 
that may result from the delay or non-receipt of instructions from the 
Investor, and this include the following:

a.  Insufficient balance in the Investor’s account to execute purchase 
instructions.

b.  Insufficient instructions from the Investor to execute the 
transaction, the Investor’s failure to abide by the above mentioned 
instructions, or the Investor’s instructions are unclear or incomplete.

c.  The existence of any technical fault in Alinma Investment systems 
or in the systems of the parties with which it deals, which is beyond 
the reasonable control of Alinma Investment 

19.  If Alinma Investment has any doubt that the Investor’s instructions 
may breach the applicable regulations or its internal regulations, it 
shall have the right to refuse the execution of such instructions and 
notify the Investor to check with the market supervisory and regulatory 
authorities in this respect, without any liability on Alinma Investment.

20. Alinma Investment data and other entries and records related to the 
transactions requested by the Investor shall be deemed as decisive 
evidence and argument in settling any dispute arises with respect to 
the execution of the terms and conditions related to the services of 
using the online channels. 

21.  Alinma Investment delay, failure or the exercise of any right, power 
or privilege pursuant to these terms and conditions and shall not 
be deemed as a waiver of such right, power or privilege. Likewise, 
any partial exercise of any rights, powers or privileges shall not be 
deemed as a waiver from Alinma Investment of such rights, powers 
or privileges. The rights and indemnifications stated for in these terms 
and conditions shall be cumulative and shall not exclude any rights or 
indemnifications guaranteed by law.

 22. Alinma Investment, or its employees, shall not be liable in all cases for 
the resulting actual damages whatsoever whether they are direct or 
indirect, private or not, accidental or because of circumstances beyond 
the reasonable control, which may lead to any losses or expenses as a 
result of accessing the investment account/portfolio through the online 
channels, or because of the inability to use such channels by any party, 
or for a reason related to the failure of communication or performance or 
technical faults or problems or stalling or failure or the delay in executing 
a transaction or viruses or system breakdown even if Alinma Investment 
or its representatives are aware of potential existence of such losses, 
damages or costs, provided that such losses, damages or costs are not 
attributed to Alinma Investment infringement or negligence.

23. Online Services: The Investor acknowledged that, pursuant to this 
Agreement, Alinma Investment shall provide ”online services“ to 
conclude transactions with the Investor. If the Investor accepts the 
execution of transactions through such services, it acknowledges 
that it may be exposed to risks associated with the system, including 
breakdown of the hardware of the devices, equipment and software 
and that any breakdown in the system may lead to the non- execution 
of the Investor’s request based on its instructions or the non-execution 
of the request at all. 

24. Waivers: 

a.  Alinma Investment shall not be responsible for activating and operating 
the telecommunication plug and gateway and other requirements 
for the Investor’s devices. Therefore, the Investor acknowledged that 
it discharges Alinma Investment of any responsibility related to the 
foregoing; and that Alinma Investment shall not be liable for any delay 
or failure of communication when the Investor trades online.

b.    The Investor is obliged to maintain the confidentiality of the passwords 
and ensure that other parties have not access to the trading services. 
The Investor shall be liable to Alinma Investment for transactions 
executed by using the Investor’s password even if such is a misuse.  

25. The investor shall not sell, rent, or otherwise provide any service 
available to him/her or obtained from Alinma Investment to any other 
party.
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نقــر ونتعهــد بما يلي

ــا أو  ــتثمار خطيــ ــاء لالســ ــال األشــــخاص الطبيعييــــن إذا أشــــعرت اإلنمــ 1. فــــي حــ
علمــــت بشــــكل متيقــــن بوفــــاة أو انعــــدام أهليــــة المســــتثمر فيحــــق لإلنمــاء 
لالســــتثمار وفقــــا  لألنظمــــة المقــــررة فــــي ذلــــك- إيقــــاف التعامــــل بحســــاب 
مــــن  المناســــبة  المســــتندات  تتســــلم  أن  إلــــى  االســــتثماري   - المســــتثمر 
المحكمــــة الشــــرعية أو الجهــــة المختصــــة، وكذلــــك تعليمــــات موقعــــة مــــن 
الممثــــل القانونــــي أو ورثــــة المســــتثمر المتوفــــى باإلضافــــة إلــــى - إذا كان 
ذلــــك مناســــبا - تعليمــــات موقعــــة مــــن األشــــخاص المتبقيــــن المســــمين 
كأصحــــاب االســــتثمار ويعنــــي وقــــف التعامــل فــــي الحســــاب االســــتثماري 
اســــتثمار  إجــــراء  أو  الشــــراء  أو  بالبيــــع  الموجــــودات  فــــي  التصــــرف  عــــدم 
وبقائهــــا علــــى حالهــــا كمــــا كانــــت عليــــه قبــــل اإلخطــــار مباشــــرة بغــــض 
النظــــر عــــن األربــــاح أو الخســــائر التــــي يمكــــن أن تتعــــرض لهــــا موجــــودات 
الحســــاب االســــتثماري، وإذا تأخــــر اإلبــــالغ عــــن حــــدوث الوفــــاة عــــن تاريــــخ 
الوفــــاة الفعلــــي فــــإن جميــــع األعمــــال التــي تقــوم بهــــا اإلنمــاء لالســتثمار 
بنــــاء علــــى تعليمــــات قائمــــة مــــن المســــتثمر أو باقــــي أصحــــاب الحســــاب 
ــتثمار أو  ــراء أي اســ ــراء وإجــ ــرة مــــن بيــــع وشــ ــتثماري خــــالل تلــــك الفتــ االســ
أي أعمــــال أخــــرى ذات صلــــة بالحســــاب االســــتثماري تكــون صحيحــة وملزمــة 
لورثــــة المســــتثمر أو أي جهــــة تــــؤول إليهــــا الموجــــودات القائمــــة فــــي 

الحســــاب االســــتثماري.

٢. أنــــه يملــــك الصالحيــــات الالزمــــة لتوقيــــع وتنفيــــذ هــــذه االتفاقيــــة وجميــــع 
المســــتندات المتعلقــــة بهــــا ولقــــد قــــام باتخــــاذ جميــــع اإلجــــراءات والتدابيــر 
ــات  ــع االلتزامــ ــم وأداء جميــ ــذ وتقديــ ــض وتنفيــ ــن تفويــ ــن مــ ــة ليتمكــ الالزمــ
المترتبــة عليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أن ال يــؤدي ذلــك إلــى خــرق 
أي أنظمــــة ســــائدة تنطبــــق عليــــه أو أي شــــروط ملزمــــة جــراء أي وثائــق أو 
ــات  ــكام وتوجيهــ ــي أو أحــ ــم قضائــ ــر أو حكــ ــة أو أي أمــ ــتندات ذات صلــ مســ

صــــادرة عــــن أي جهــــة حكوميــــة لــــه.

٣. أقــــر المســــتثمر بــــأن الشــــخص أو األشــــخاص الذيــــن أبرمــــوا هــــذه االتفاقيــــة 
القانونيــــة  والصالحيــــة  التفويــــض  يملكــــون  عليهــــا  المترتبــــة  والعمليــــات 

ــدة. ــول المعتمــ ــب األصــ ــه وحســ ــة عنــ ــتثمر نيابــ للمســ

٤. أقــــر المســــتثمر بأنــــه ليــــس طرفا فــــي أي مقاضــــاة معلقــــة مــــع الغيــــر قــد 
ــة  ــات الواقعــ ــذ االلتزامــ ــى تنفيــ ــه علــ ــه أو قدرتــ ــذ التزاماتــ ــى تنفيــ ــر علــ تؤثــ

عليــــه بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة.

ــرى  ــات األخــ ــدات والمعلومــ ــرارات والتعهــ ــع اإلقــ ــأن جميــ ــتثمر بــ ــر المســ ٥. أقــ
والمعلومــات/ المرفقــــة،  والمســــتندات  االتفاقيــــة  هــــذه  فــــي  الــــواردة 

ومكتملــــة  صحيحــــة  لالســــتثمار  لإلنمــــاء  قدمــــت  التــــي  الماليــــة  البيانــــات 
وحديثــــة وســــارية وأنــــه مســــؤول عنهــا مســؤولية كاملــة، وأنــه فــي حالــة 
تغيــــر هــــذه المعلومــــات فســــيقوم فــــورا بإشــــعار اإلنمــاء لالســــتثمار خطيــا 
بذلــك، كمــا أقــر بــأن لإلنمــاء لالســتثمار الحــق فــي تجميــد أو إقفــال جميــع 
أو أي مــن الحســابات إذا تبيــن الحقا ان أيــا مــن المعلومــات المقدمــة مــن 

قبــــل المســــتثمر غيــــر دقيقــــة أومضللــة. 

عــــن  المعنيــــة  الســــلطات  تجــــاه  بأنــــه ســــيكون مســوؤال  المســــتثمر  أقــــر   .٦
ــل  ــن قبــ ــة مــ ــك المودعــ ــخصي أو تلــ ــابه الشــ ــي حســ ــة فــ ــوال المودعــ األمــ
أشــخاص آخريــن بمعرفتــه أو بــدون معرفتــه كمــا أقــر وتعهــد بــأن األمــوال 

ــروعة. ــا مشــ ــة مصادرهــ المودعــ

٧. أقــــر المســــتثمر بأنــــه ســــيكون مســوؤال عــن تحديــــث بياناتــــه ومعلوماتــــه 
ســــواء أكان ذلــــك علــــى أســــاس دوري كل ثــالث )3( ســنوات أم بنــاء علــى 
تعهــــد  كمــــا  الظــــروف.  تقتضيــــه  مــــا  حســــب  أم  لالســــتثمار  اإلنمــاء  طلــب 
بتقديــــم مســــتندات إثبــــات شــــخصية محدثــــة قبــــل انتهــــاء صالحيتهــــا وأقــــر 
لالســــتثمار  اإلنمــــاء  فــــإن  بذلــــك  القيــــام  فــــي  إخفاقــــه  حــــال  فــــي  بأنــــه 

ســــتقوم بتجميــــد أو إقفــــال الحســــابات والمحافــــظ.

٨. فــــوض المســــتثمر اإلنمــــاء لالســــتثمار بالحصــــول علــــى أي معلومــــات مــــن  
أي مصــــدر أو جهــــة كانــــت حســــبما تــــراه ضروريــــا فيمــــا يتعلــــق بالمســــتثمر 
أو المفوضيــــن عنــــه أو حســــابه المذكــــور أو حســــاب آخــــر يكــــون للمســــتثمر 
ــض  ــتثمار رفــ ــاء لالســ ــق لإلنمــ ــه يحــ ــر بأنــ ــا أقــ ــتثمار، كمــ ــاء لالســ ــدى اإلنمــ لــ
هــــذا الطلــــب  بــــدون إبــــداء أي أســــباب. وأدرك وقبــــل أيضــــا بــــأن لإلنمــــاء 
لالســــتثمار الحــــق فــــي  تســــجيل واســــتخدام وتحليــــل وتقييــــم وتبــــادل أي 
معلومــــات متوفــــرة حولــــه مــن أي عضــــو فــــي مجموعــــة اإلنمــــاء الماليــــة 
للجهــــات  معلومــــات  إعطــــاء  أيضــا  منهــــا  يطلــــب  قــــد  وأنــــه  لالســــتثمار 

اإلشــــرافية أو الســــلطات المعنيــــة لمختلــــف األســــباب.

We represent and undertake that:

1.  In Case of Natural Persons: If Alinma Investment is notified in writing 
of the Investor’s death or incompetence, it may, under applicable laws, 
cease dealing with the Investor’s investment account until receiving the 
relevant documents from the Shariah court or the competent authority 
as well as instructions signed by the legal representative or successors 
of the deceased Investor, and, if appropriate, instructions signed by 
those who are nominated as investment holders. Cease of dealing 
with the investment account means cease of assets disposal, whether 
by sale or purchase or executing Investment on the account; and that 
such assets shall remain unchanged regardless of the profits or losses 
to which the assets may be exposed. In case of late death notification, 
all transactions executed by Alinma Investment based on prior and 
outstanding instructions, from the Investor or from the remaining 
investment account holders during that period of time, including sale, 
purchase, investment-related processes on the investment account 
shall be deemed valid and binding on the Investor’s successors or any 
authority to which such assets may belong. 

٢.  The Investor has the required power to enter into and sign this 
Agreement and all relevant documents thereof; and that it has taken 
all necessary actions and measures to be able to authorize, execute, 
deliver and perform all its obligations under this Agreement, 
provided that the exercise of the foregoing shall not lead to the 
violation of any applicable laws or any other binding conditions 
under any relevant documents, order, court verdict or any orders or 
instructions issued by any governmental authority. 

٣.  The Investor acknowledged that the person/persons who have 
concluded this Agreement and the resulted transactions, has the 
authorization and legal power to dully act on behalf of it. 

٤.  The Investor acknowledged that it is not a party in any pending 
litigation against other parties which may affect the execution of its 
obligations or its ability to execute the obligations incumbent on it 
under this Agreement. 

٥.  The Investor acknowledged that all representations and undertakings 
and other information provided for in this Agreement and the attached 
documents as well as the financial information/data submitted to 
Alinma Investment are correct, complete, updated and valid, and that 
it assumes full responsibility for the same. The Investor acknowledged 
that it shall immediately report to Alinma Investment in writing any 
change to such information. The Investor further acknowledged that 
Alinma Investment shall have the right to block or close any or all of 
its accounts if it becomes evident later that any of the information 
provided by it is not correct or misleading. 

٦.  The Investor acknowledged that it shall be responsible before the 
competent authorities for the amounts deposited in its personal 
account or for those deposited by other persons with or without its 
knowledge. The Investor also acknowledged and undertook that such 
amounts are of legal sources. 

٧.  The Investor acknowledged that it shall be responsible for updating its 
data and information, either periodically every three )3( years or as may 
be instructed by Alinma Investment or as may be required. The Investor 
undertakes also to submit updated ID documents and acknowledged 
that if it fails to do so, Alinma Investment shall block or close the 
investor’s accounts and portfolios.

٨. The Investor authorizes Alinma Investment to solicit any information 
from any source or authority as it sees necessary about the Investor or 
any of its authorized representatives or agents, or about its said account 
or any of its other accounts with Alinma Investment. The Investor also 
acknowledged that Alinma Investment shall have the right to refuse 
this request without giving any reasons. The Investor understands 
and agrees that Alinma Investment may record, use, analyze, evaluate 
and exchange any information about it with any member of Alinma 
Investment group, and that it may be asked to give information to 
supervisory or concerned authorities for different reasons. 
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باالقتــــراض  التفويــــض  تتضمــــن  ال  االتفاقيــــة  هــــذه  أن  المســــتثمر  أقــــر   .٩
والتمــــول نيابــــة عنــــه، وأن طلــــب العميــــل االقتــــراض والتمــــول يكــــون بطلــــب 

مســــتقل عــــن هــــذه االتفاقيــــة.

١٠. وافــــق المســــتثمر علــــى أن تكــــون هــــذه االتفاقيــــة وجميــــع شــــروطها 
ملزمــــة لــــه، ووافــــق علــــى أن هــــذه االتفاقيــــة ال تنقضــــي تلقائيــــا عنــد 
ــتثمار  ــاء لالســ ــق لإلنمــ ــبق فيحــ ــا ســ ــم ممــ ــى الرغــ وفاتــه أو إعســاره، وعلــ
االســــتثمارية  الخدمــــات  أو  األعمــــال  إيقــــاف  المطلــــق  تقديرهــــا  وحســــب 
أو االمتنــــاع عــــن قبــــول التعليمــــات المتعلقــــة بهــــا إلــــى أن يتلقــــى أمــــرا 
قضائيــــا أو تعليمــــات موقعــــة مــــن الورثــــة أو منفــذي الوصايــا أو الممثليــن 
ويؤكــــد  نظاميــــة.  بصيغــــة  وذلــــك  القيميــــن  الخلفــــاء  أو  الشــــخصيين 

المســــتثمر مقــــدم الطلــــب بهــــذا بأنــــه:

ــات  ــات أو معلومــ ــذا الطلــــب علــــى أي تصريحــ ــد تقديــــم هــ ــد عنــ لــــم نعتمــ أ.  
ــة. ــذه االتفاقيــ ــح فــــي هــ ــو موضــ ــا هــ ــالف مــ ــرى خــ أخــ

إن هــــذه االتفاقيــــة والمســــتندات المطلوبــــة إلقامــــة عالقــــة بيــــن المســــتثمر 
قــــد  للمســــتثمر  اســــتثماري  حســــاب  بفتــــح  المتعلقــــة  لالســــتثمار  واإلنمــــاء 

اســــتعرضت وتــــم التحقــــق منهــــا. 

وأكــــد المســــتثمر أنــــه قــــد فهــــم تمامــــا أحكام وشروط هذه االتفاقية ووقع 
وفقــا لذلــك وقــد تــم أيضــا التحقــق مــن أي شــروط أخــرى خاصــة إلبــرام هــذه 

االتفاقيــة.

جميــع  بمشــاركة  لالســــتثمار  اإلنمــــاء  تقــوم  أن  علــى  المســــتثمر  وافــق   .11
وجميــع  ومحافظــه  االســتثماري  وحســابه  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــــات 
لــه. التابعــة  والشــركات  اإلنمــاء  مصــرف  مــع  بالعميــل  الخاصــة  الموجــودات 

12. الحجــز والتجميــد وإغالق الحســابات:

يقــر المســتثمر بانــه إذا أصبــح الحســاب موضــع إجــراءات قانونيــة يحــق . 1
قبــل  مــن  رســمية  تعليمــات  اســتالم  عنــد  لالســتثمار  اإلنمــاء  لشــركة 
الجهــات التنظيميــة تقييــد أو تعليــق اســتخدام الحســاب أو تقييــد جزئــي 
وأن تحجــز الرصيــد الدائــن لحيــن صــدور توجيــه كتابــي مــن الجهــة المصــدرة 
للتعليمــات وذلــك دون أدنــى مســؤولية علــى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

يقــر المســتثمر بــأن لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار الحــق فــي تجميــد التعامــل . 2
علــى الحســاب أو وضــع أي قيــود عليــه عنــد انتهــاء صالحيــة مســتندات 
المســتثمر الثبوتيــة والهويــات المقدمــة منــه لحيــن اســتالم المســتندات 
الســارية المفعــول، أو فــي حــال عــدم تحديــث بيانــات المســتثمر حــال طلــب 

التحديــث، أو فــي حــال وجــود أي أوامــر بذلــك مــن الجهــات المختصــة.

٩.  The Investor acknowledged that this Agreement has not include any 
delegation to taking loan, and such shall be applied for separately. 

١٠. The Investor agreed that this Agreement and all its terms and conditions 
shall be binding on it; and that this Agreement shall not automatically 
elapse, Notwithstanding the foregoing, Alinma Investment, at its 
absolute discretion, may cease the investment works or services 
or refrain from accepting related instructions until it receives a duly 
court order or instructions signed by heirs, executors, personal 
representatives or legal successors. The applicant Investor do hereby 
confirm that: 

a.  We have not relied, on the submission of this request, on any 
statements or other information other than the ones provided for in 
this Agreement.

This Agreement and documents required for establishing a relationship 
between the Investor and Alinma Investment regarding the opening of 
an investment account for the Investor have been reviewed and verified. It 
has also been confirmed that the Investor has fully understood the terms 
and conditions of this Agreement and signed them accordingly. Other 
conditions for concluding this Agreement have also been verified.

11. The investor agreed that Alinma Investment may share all information 
about the client, his investment account, portfolios and all the client’s 
assets with Alinma Bank and its subsidiaries.

12.  Blocking, freezing and closing of accounts:

1. The investor acknowledges that if the account becomes the subject 
of legal procedures, Alinma Investment, upon receiving official 
instructions from the regulatory authorities, has the right to fully/
partially restrict or suspend the use of the account, and to block the 
credit balance in the account until a written instrucion is issued by 
the regulatory authority, without any liability on Alinma Investment.

2. The investor acknowledges that Alinma Investment has the right to 
freeze dealing on the account or to place any restrictions on it upon 
the expiry of the investor’s submitted identification documents and 
identities until the receipt of the valid documents, or if the investor’s 
data is not updated upon a request, or if there are any regulatory 
order from any competent authority.

Foreign Account Tax Compliance Act )FATCA( قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية ٢٢

22.1 قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية: 

قانــــون االلتــــزام الضريبــــي للحســــابات األجنبيــــة هــــو أحــــد المتطلبــــات النظاميــــة 
التــــي تــــم تصميمهــــا لإلبــــالغ عــن المواطنيــن األمريكييــــن الذيــن يعملــون خــارج 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســواء كمســتثمرين أو متعاقديــن مــع كيانــات أو 

مؤسســــات ماليــة.

22.2 طلب معلومات إضافية تتعلق بااللتزام الضريبي للحسابات األجنبية:

فــــي حــــال طلــــب اإلنمــاء لالســتثمار معلومــــات أو مســــتندات إضافيــــة ألغــــراض 
ذات صلة بقانون االلتــــزام الضريبــــي للحســــابات األجنبيــــة، يتعيــــن علــــى العميــل 
تزويــد اإلنماء لالستثمار بتلــك المعلومــات والمســتندات خــالل المــدة المحــددة 
وقــــد يــــؤدي عــــدم االلتــــزام بتقديــــم تلــــك المعلومــــات و/أو المســــتندات إلــــى 

إبــــالغ هيئــــة الســــوق الماليــــة بــأن صاحــب الحســــاب مواطــن أمريكــي

22.3 اإلبالغ عن االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية:

فــــي حــــال تصنيــــف الحســــاب كمواطــن أمريكــــي، يتعيــن علــى الشــركة اإلفصــاح 
عــــن المعلومــــات الماليــــة لصاحــــب الحســــاب والمعلومــــات األخــــرى ذات الصلــــة 
للجهــــات النظاميــــة. عليــــه وبموجــــب هــــذا االلتــــزام، يــــدرك العميــــل ويوافــــق 
ــابه دون الحصــــول علــــى  ــاح عــــن معلومــــات حســ علــــى قيــــام الشــــركة باإلفصــ
موافقــــة منــــه علــــى هــــذا اإلجــــراء وكــــذا تعويــــض اإلنمــــاء لالســــتثمار عــــن أي 

مســــؤولية تنتــــج عــــن هــــذا اإلفصــاح.

22.1 FATCA: 

The Foreign Account Tax Compliance Act )FATCA( is a regulatory 
requirement designed to report US person)s( who may be investing and 
earning income through financial institutions or entities outside of the 
United States of America )USA(

22.2 Request for FATCA Additional Information:

In the event that the Alinma Investment  requires additional information 
or documents for FATCA purposes, the client will be required to provide 
relevant information or documents to Alinma Investment within 
the specified period of time. The client failure to provide requested 
information and/or documents will result for him/ her to be reported to 
CMA as a US person)s(

22.3 FATCA Reporting:

If the client is classified as a US person, the Company will be obliged 
to disclose required financial and other related information to the 
regulators. Hence, the Client hereby understands and agrees to 
discharge the Company from the responsibilities for the release of his 
or her account information without obtaining client’s approval, and 
undertakes to indemnifies the Company for any consequences arising 
from such disclosure.
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Investor Acknowledgement ٢٣ إقرار المستثمر بصحة معلوماته وبياناته

أقــر بصحــة المعلومــات والبيانــات المذكــورة، وأتحمــل أي مســؤولية قــد تنتــج 
عــــن عــــدم إفصاحــــي عــــن أي بيانــــات تتطلــب االتفاقيــة اإلفصــاح عنهــا، أو عــدم 
ــا  ــة وأحكامهــ ــذه االتفاقيــ ــروط هــ ــت شــ ــت وقبلــ ــرأت وفهمــ ــد قــ ــا، ولقــ صحتهــ

وأوافــــق علــــى التقيــــد بمــا جــــاء فيهــا.
وأقر بأني قد قرأت ووافقت على اآلتي:

شروط وأحكام فتح الحساب االستثماري    •
شروط وأحكام تنفيذ التعليمات بواسطة الهاتف    •

شروط وأحكام تنفيذ التعليمات بواسطة القنوات اإللكترونية   •
اقرار االستخدام الشخصي لمشترك تداول   •

• شهادة إقرار ذاتي لتبادل معلومات األفراد لألغراض الضريبية 
هــــي  اســــتثماري  حســــاب  لفتــــح  المقدمــــة  والمســــتندات  األوراق  جميــــع    •

وقانونيــــة. صحيحــــة 

وبناء عليه فقد جرى التوقيع

I acknowledge that the information I have provided is accurate and valid; 
and I bear responsibility for any liability that may result from my failure 
to disclose required information or from the inaccuracy or invalidity 
of information I provided. I further acknowledge that I have read, 
understood and accepted the terms and conditions of this Agreement. 
And I acknowledge that I have read and accepted the following: 
• Terms and Conditions of Opening Investment Account
• Terms and Conditions of Implementing the Instructions via Telephone  
• Terms and Conditions of Implementing the Instructions via Online Channels 
• Tadawul Private Use Subscription Admission
• Self-Certification & Declaration Form )FATCA & CRS( - INDIVIDUAL
• All documents submitted to open an investment account is valid and legal.

And It has been signed upon this

Name

Principal                Under  

Date

االسم

صفته        بموجب

التاريخ 

التوقيع

المصادقة على التوقيع

Signature

Signature Authentication

                                      

                                      

                                      
                                      
                                     

                    
                    
                    

                    
                    
                    

                            

ــع  ــتثمر عليهــا، وتخضــ ــال موافقــة المســ ــة حــ ــذه االتفاقيــ ــول هــ ــري مفعــ يســ
هــذه االتفاقيــة لنظــام الســوق الماليــة والقواعــد الصــادرة بموجبــه بمــا فــي 
ذلــــك الئحــــة مؤسسات السوق المالية والقواعــــد واللوائــــح التنفيذيــــة األخــرى 
التــــي قــــد يتــــم تطبيقهــــا مــــن حيــــن آلخــر وأنظمــــة وقواعد وإجراءات مجموعة 
ــن  ــذه االتفاقيــة مــ ــن هــ ــارض بيــ ــود أي تعــ ــال وجــ ــي حــ ــداول الســعودية وفــ ت
جهــــة وأي أنظمــــة ولوائــــح مــــن جهــة أخــرى فســوف يعتــد باألنظمة واللوائح، 
وكل ذلــــك مقيــــد بمــــا ال يخالــــف الضوابــط الصــادرة عــن اللجنــة الشــرعية لشــركة 

اإلنمــاء لالســتثمار.

This Agreement shall come into force on the date the Investor provides 
Alinma Investment with a signed copy thereof. This Agreement shall be 
governed by the capital market law as well as the rules and regulations 
issued pursuant to it, including the Capital market institutions 
regulations and other rules and executive regulations which may be 
applied from time to time and rules and regulations issued by Saudi 
Tadawul Group. If there is any contradiction between such terms and 
conditions from one side and any other rules and regulations from 
the other side, the latter shall prevail and all the foregoing should 
be restricted to the extent that does not contradict the Standerds of 
Shariah Committee of Alinma Investment.
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إقرار المستثمر الكفيف أو األّمي
 Blind or Illiterate Clients Acknowledgment

أقــــر بأنــــي فهمــــت واســــتوعبت اســــتيعابا تامــا  أحــكام وشــروط الخدمــة وأنــي 
أرغب علــى اختيــاري المطلــق، مــع إدراكــي التــام لمخاطــر اســتخدامها، وأنــي 
بموجــــب ذلــــك مســــؤول نظامــا وقانونــا عــن جميــع العمليــات التــي تتــم مــن 

خــالل هــذه الخدمــة.

وعليه جرى التوقيع/ الختم/ البصمة

يتم توقيع هذا اإلقرار للعميل الكفيف أو األمي لغرض الحصول على:

- خدمات الهاتف االستثمارية 

- الخدمات اإللكترونية

Acknowledgmentإقرار

إقــــرار خــــاص فــــي حــــال كان المعــــرف موظفــا لــدى شــركة 
اإلنمــاء لالســتثمارـ

مصادقــة إدارة المطابقــة وااللتــزام فــي حــال كانــت صفــة  
المعرف موظفا لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار

التاريخ

Date

التوقيع/ الختم/ البصمة

 Signature / Seal / Thumbprint

االسم

Name

رقم الهوية

ID No.

أقــــر بأنــــه تــــم إطــــالع العميــــل علــــى جميــــع بيانــــات «نمــــوذج معرفــــة العميــــل» 
و«اتفاقيــــة فتــــح الحســــاب االســــتثماري» وجميــع الشــــروط واألحــكام للخدمــات  
الملحقــــة بهــــا وأنــــه تمــــت قراءتهــــا عليــــه، وقــــد فهمهــا العميــــل واســتوعبها 
استيعابا تاما وأفهمتــــه بأنــــه يتحمــــل وحــــده كامــــل المســؤولية المترتبــة على 

ذلــك.

التوقيع

Signature 

التوقيع

Signature 

االسم

Name

االسم

Name

I acknowledge that I have fully understood the terms and conditions 
of this service, and that I want such service to be activated based on 
my absolute choice, and I am fully aware of the risk of its use, and 
I, pursuant to this acknowledgment, am responsible by law for all 
transactions executed through this service.

Thereby I put my signature/seal/ thumbprint

Special Acknowledgment in case was the Identifier an Employee at 
Alinma Investment Company I acknowledge that the client has been 
informed of all the ”Client Information Form,“ the ”Investment Account 
Opening Agreement )Individuals(“ content, and all the terms and 
conditions of its attached services, and I acknowledge that it has been 
read to the client, and he/she has fully understood such, and I made it 
clear that he/she will bear alone all responsibilities thereof.

This document shall be signed by blind or illiterate clients for the 
purpose of receiving:

- Phone Investment Services

- Online Services

Special Acknowledgment in case was the Identifier 
an Employee at Alinma Investment Company

Compliance Department Endorsement in case was the 
Identifier an Employee at Alinma Investment Company
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