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اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري
لمنتجات وخدمات شركة الراجحي المالية “أشخاص اعتبارين”

Investment Account Opening & Update Agreement
For Al Rajhi Capital Products and Services ”Legal Entity“

 Investment Account No. رقم الحساب االستثماري

اسم العميل

اسم المركز

رقم المركز

رقم العميل

Client Name

Investment center Name

Investment center No.

CIC

شركة الراجحي المالية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم 1010241681 
هيئة  قبل  من  لها  مرخص  بالكامل  مدفوع  سعودي  ريال   500.000.000 مقداره  مال  برأس 
العامة  اإلدارة  المالية،  الراجحي  الرئيسي:  المركز   .)37/07068 رقم  )ترخيص  المالية  السوق 
8467 طريق الملك فهد - حي المروج - ص.ب 5561 الرياض 11432 - المملكة العربية السعودية 

www.alrajhi-capital.com

Al Rajhi Capital is a Saudi Closed Joint Stock Company, commercial registration 
No.1010241681, with paid up capital of SR. 500,000,000, licensed by Saudi Arabian 
Capital Market Authority )License No. 37/07068(. Al Rajhi Capital, Head Office 
8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Riyadh 2743-12263, Kingdom of Saudi Arabia. 
www.alrajhi-capital.com

)289( رقـم  بـقـرارهـا  الـشـرعـيـة  الـهـيـئـة  مـن  مـجـاز 
Approved by the Sharia Board by its Resolution No. )289)
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ووفق  لديكم  المتبعة  واإلجراءات  النظم  حسب  استثماري  حساب  فتح  منكم  نأمل 
البيانات التالية: 

الشخص االعتباري  
   شركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون  

         صندوق مملوك لجهة حكومية 

         وقف 

         منظمة غير هادفة للربح في المملكة

         جهة حكومية )سعودية أو من دول مجلس التعاون( 

   منظمة أو هيئة دولية

   صندوق إستثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون 

   أخرى             

االسم: ..........................................................................................................................................

الكيان القانوني: ..........................................................................................................................

ويمثله / يمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية: .........................................................................

بصفته: ........................................................................................................................................

قيمة األصول
 صافية ال تقل قيمتها عن عشرة 

ً
 في مجموعة تملك أصوال

ً
هل الشخص االعتباري يملك أو عضوا

ماليين ريال سعودي؟

   نعم

         ال

إذا كان الجواب نعم، الرجاء كتابة قيمة األصول:...........................................................................

بيانات هوية )الوكيل الشرعي( - الممثل / المفوض عن العميل االعتباري:

نوع الهوية: .................................................................................................................................

رقم الهوية: ................................................................................................................................

جهة اإلصدار: ...............................................................................................................................

تاريخ اإلصدار: ...............................................................................................................................

تاريخ االنتهاء: ..............................................................................................................................

العنوان: ......................................................................................................................................

ص . ب: ........................................................................................................................................

رمز بريدي: ...................................................................................................................................

محافظة / مدينة: ........................................................................................................................

دولة: ...........................................................................................................................................

We kindly request you to open an investment account as per your applicable 
systems and procedures and according to the following details:

Corporate Body

         Saudi or GCC company           

         Fund Owned by a Governmental Entity        

        Endowment           

   Non-profit Organization in the Kingdom

         Governmental Entities )Saudi or from another GCC member state(

   International organization or institution  

   Investment Fund Established in the Kingdom or in a GCC member state

   Other

Name:........................................................................................................................................

Legal entity:..............................................................................................................................

Represented herein by:..........................................................................................................

in his / her capacity as:............................................................................................................

Assets
Does the legal entity own or is part of a group that owns net assets worth no less than 

ten million Saudi Riyal?

         Yes      
   No

If the answer is yes please write the assests.........................................................................

ID details )Legal proxy( - representing / acting on behalf of Corporate Body 
Customer:
ID type:...................................................................................................................................... 

ID No.:........................................................................................................................................

Issued from:..............................................................................................................................

Issued on:.................................................................................................................................

Expiration date:.......................................................................................................................

Address:....................................................................................................................................

P. O. Box:...................................................................................................................................

Postal code:..............................................................................................................................

Province / City:.........................................................................................................................

Country:....................................................................................................................................
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نموذج معرفة العميل

المعلومات العامة )للشركات(
االسم:..........................................................................................................................................

رقم السجل التجاري / أو ما يماثله :...............................................................................................

تاريخ االنتهاء:...............................................................................................................................

جهة اإلصدار:................................................................................................................................

العنوان المسجل:........................................................................................................................

بلد تسجيل المنشأة:..................................................................................................................

تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة النشاط:.......................................................................................

النشاط الرئيس للشركة:............................................................................................................

دولة ممارسة النشاط::................................................................................................................

أسماء جميع المدريرين وكبار اإلداريين: ........................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

أسماء األشخاص الطبيعيين المالكين أو المسيطرين على 25% أو أكثر من الحصص: .............. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

الهاتف:........................................................................................................................................

الفاكس:......................................................................................................................................

عدد الموظفين العاملين لدى العميل:........................................................................................

رأس المال المدفوع:......................................................................................................................

حجم األعمال السنوية:.................................................................................................................

أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل؟.....................................................................

هل تعتبر الشركة مالية أو غير مالية؟ )في جميع األحوال يرجى كتابة رقم ال GIIN هنا، إن وجد(

................................................................................................................................:GIIN رقم الـ

مالية      

.IRS غير مسجلة لدى  

IRS رقم التسجيل في .IRS مسجلة لدى  

غير مالية             

الدخل الغير تشغيلي )أقل من 50% من الدخل اإلجمالي(.  

الدخل الغير تشغيلي )أكبر من أو يساوي 50% من الدخل اإلجمالي(  

       في حال اختيار هذا الخيار يرجى تعبئة ملحق )1(

* Internal Revenue Services )IRS(S: وكالة حكومية تتبع حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

المسؤولة عن إحقاق وجمع الضرائب.

شركات  أرباح  أو  المرابحات،  الفوائد،  التوزيعات،  عن  الناتج  الدخل  هو  تشغيلي:  الغير  الدخل   *

تابعة... إلخ.

مالية،  خدمات  تقدم  التي  الشركات  هي  المالية  الشركات  المالية:  وغير  المالية  الشركات    *

جميع  فهي  المالية  غير  الشركات  أما  الوساطة...الخ،  شركات  التأمين،  شركات  كالبنوك، 

الشركات ذات النشاطات الغير متعلقة بالخدمات المالية.

هل الحساب االستثماري المراد فتحه مع شركة الراجحي المالية خاص باستثمارات 
الشركة أم لصالح عمالء الشركة؟

خاص باستثمارات الشركة  

خاص باستثمارات عمالء الشركة  

معلومات االتصال بالشركة
اسم ضابط االتصال:.....................................................................................................................

عنوان المراسلة:...........................................................................................................................

هاتف المكتب:.......................................................   فاكس المكتب:..........................................

هاتف الجوال:...............................................................................................................................

البريد االلكتروني:........................................................................................................................

ص . ب:...............................................   رمز بريدي:.......................................................................

رقم المبنى:.....................   الشارع:..............................................................................................

الحي:................................................   المدينة:...........................................................................

الرمز البريدي:...................................   الرقم الفرعي:...................................................................

KYC

General Information )For entities, companies, non-profit organizations(
Name:........................................................................................................................................ 

Commercial Registration Number/ or its equivalent:.........................................................

Expiration date:.......................................................................................................................

Issued from:..............................................................................................................................

Registered Address:..................................................................................................................

Country of registration:............................................................................................................

Date of incorporation or starting activity:..............................................................................

Main business:.........................................................................................................................

Country of practicing business:..............................................................................................

Names of all directors and senior executives: ...................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Names of natural persons who own or control 25% or more of the shares: ....................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telephone Number:..................................................................................................................

Fax Number:..............................................................................................................................

Number of employees:............................................................................................................

Paid-up capital:........................................................................................................................

Annual Turnover:.......................................................................................................................

Any other financial information on the client’s financial situation?................................

Is the company considered as a financial company or non- financial company? )In all 

cases, please write the GIIN number, if there is(.....................................................................

 Financial

 Not registered with IRS.

 Registered with IRS. Please specify IRS Registration Number

 Non-Financial            

 )Less than 50% of the total income(

 The non-operational income )is more than, or equal to 50% of the total income ( 
please fill Addendum )1(

* )IRS( Internal Revenue Service: A US government agency responsible for the 

realization and collection of taxes.

* The non-operational income: means, the income which results from the payouts, 

interests ,murabahas, or the profits of subsidiaries... etc.

* Financial and non-financial companies : the financial companies are companies 
which provide financial services, such as the banks , the insurance companies, 
the brokerage companies, etc. The non-financial companies, are all the 
companies with activities not related to the financial services. 

Is the investment account to be opened with ARC related to the company’s 
own Investments or related company’s clients?
 Company’s investment

 Company’s Clients investment 

Company contact information

Name of Liaison officer:.......................................................................................................... 

Correspondence  address:.......................................................................................................

Office Telephone No.:..............................................   Office Fax No.: ....................................

Mobile:......................................................................................................................................

Email:.........................................................................................................................................

P.O Box.:.................................................................  Postal Code:............................................

Building Number:...................................   Street Name:.......................................................

District:...............................................  City:.............................................................................

Postal Code:.............................................   Secondary Number:...........................................
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معلومات عن المحفظة االستثمارية للعميل

معلومات عن المحفظة االستثمارية للعميل

المحفظة االستثمارية 
الحالية للعميل

المحفظة االستثمارية 
المثالية للعميل

النسبةالنسبة المبلغ

ودائع ومرابحات

أدوات دين

أسهم

عقارات

عقود مشتقات

استثمارات بديلة

صناديق إستثمارية

100%100%المجموع
التأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية لكل محفظة أعاله يساوي %100

معلومات البنك
اسم البنك:..................................................................................................................................

الفرع:...........................................................................................................................................

رقم الحساب الجاري:......................................................................................................................

أميــن الحفــظ: شــركة الراجحــي الماليــة، المركــز الرئيســي  - طريــق الملــك فهــد، ص.ب 5561 الريــاض 

11432، المملكــة العربية الســعودية.

اسم الحساب )العميل(:...............................................................................................................

رقم الحساب )المحفظة(:..............................................................................................................

أين ترغب إرسال اآلتي: )ضع عالمة صح أمام الخيار المناسب(
الشهادات  . 	

العميل   

أمين الحفظ:           

جهة أخرى: )تحديد أي تعليمات صادرة عن العميل بشأن الجهة(: .........................................   

.............................................................................................................................................  

حصص األرباح أو أي دخل آخر . 	

العميل   

أمين الحفظ:           

جهة أخرى: )تحديد أي تعليمات صادرة عن العميل بشأن الجهة(: .........................................   

.............................................................................................................................................  

حصيلة البيع   . 	

العميل   

أمين الحفظ:          

جهة أخرى: )تحديد أي تعليمات صادرة عن العميل بشأن الجهة(: .........................................   

.............................................................................................................................................  

المعرفة والخبرات االستثمارية                 
        منخفضة            

        متوسطة                      

  عالية

عدد سنوات االستثمار  في أسواق األوراق المالية..................................................................... 1

المنتجات التي سبق االستثمار فيها...................................................................................... 2

نسبة القروض من األموال المستثمرة.................................................................................... 3

صفقات التمويل بالهامش خالل الخمس سنوات الماضية...................................................... 4

تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج المملكة خالل الخمس سنوات السابقة ................................ 5

.............................................................................................................................................

Client’s Investment Portfolio Profile

Client’s Investment Portfolio Profile

Client’s current investment 
portfolio profile

Client’s ideal 
investment portfolio 

profile

Amount Percentage Percentage

Deposits and Murabaha

Debt Instruments

Shares

Real Estate

Derivative Contracts

Alternative Investments

Investment Funds

Total 100% 100%
Ensure that the sum of all percentages of each portfolio above equal 100%

Current Account Information      
      Bank name:..............................................................................................................................

Branch:......................................................................................................................................

Current Account Number:......................................................................................................

Custodian information: ARC ,Head office –King Fahad Road, P.O. Box 5561 Riyadh 

11432 , Kingdom of Saudi Arabia.

Account Name )customer(:.....................................................................................................

Account Number )Securities Account(:.................................................................................

Where would you like the following to be sent: (Please check the required box(
1. Certificates                                                              

 Client           

 Custodian        

 Other: )specify any special instructions from the customer regarding the body to be sent to( .......... 

.............................................................................................................................................

2. 2. Dividends or any other income                  
 Client           

 Custodian        

 Other: )specify any special instructions from the customer regarding the body to be sent to( ...........

.............................................................................................................................................

3. Sale proceeds                                                      
 Client           

 Custodian        

 Other: )specify any special instructions from the customer regarding the body to be sent to( ...........

.............................................................................................................................................

Investment knowledge and experience            
 Low             

 Medium                

 High

1. Number of years of investment in securities................................................................ 

2. Products previously invested in......................................................................................

3. Loan to invested money ratio..........................................................................................

4. Margin transactions over the past five years................................................................

5. Securities transactions outside the Kingdom over the past five years ...................

.............................................................................................................................................
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إذا تم تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج المملكة خالل الخمس سنوات السابقة, ما الدول التي . 6

تم تنفيذ تلك الصفقات فيها؟
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................

قدرة العميل على تحمل المخاطرة
منخفضة            

متوسطة                

عالية  )تعتبر قدرة العميل على تحمل المخاطر عالية عند االشتراك في أسواق األسهم(  

ما هي األهداف االستثمارية العامة؟            
حماية رأس المال                              

تحقيق الدخل                   

متوازنة                   

نمو رأس المال  

تكوين مدخرات للتقاعد  

تمويل مشروع   

شراء أصل ) على سبيل المثال: شراء عقار، شراء سيارة(   

ما األصول االستثمارية المفضلة للعميل؟ )يمكن اختيار أكثر من فئة):              
أصول بالريال السعودي                  

أصول بعمالت أجنبية أخرى  

        يجب إيضاح العمالت األجنبية:.................................................................................................

المدة التي يتوقع العميل خاللها استرداد األموال المستثمرة؟
مدة قصيرة المدى )أقل من سنة(   

مدة متوسطة المدى )من سنة إلى خمس سنوات(   

مدة طويلة المدى )أكثر من خمس سنوات(    

هل انت خاضع لضرائب دولة أخرى؟      

نعم                  

  ال

أقر بصحة جميع المعلومات والبيانات المدونة في هذا النموذج وإني ال أخفي أي   

معلومات تتعلق بالخضوع لضريبة أي دولة. أيضا يتعهد العميل بإبالغ الراجحي 

المالية فورا حال التغير في مالك الشركة أو نسبة ملكية احدهم.

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

توقيع العميل:..............................................................................................................................     

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

هل العميل أفصح عن ما إذا كان خاضع لضرائب دولة أجنبية؟

نعم              

  ال                   

  ال يرغب

6. If securities transactions were executed outside the Kingdom over the past five 
years, in which countries were these transactions executed?   

 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Client’s Risk appetite
 Low

 Medium

 High )the )customer’s risk appetite  is considered high, when participating in 
the stock markets(

What are the investment goals in general?          
 Capital Protection              

 Achieving Income                 

 Balanced                

 Capital Growth

 Create savings for retirement   

 Project financing

 Purchase an asset )for example: real estate, or vehicle(   

What is the preferred investment assets? )You can choose more than one category(:            

 Assets in SAR              

 Assets in other Foreign currencies

        Please specify other currencies:......................................................................................

The period during which the client expects to cash out his invested money? 
 Short term )less than 1 year(

 Medium term )1 year-5 years(

 Long term )more than 10 years(

Customer subject to another foreign country’s taxes?          
 Yes   

  No               

 

 This is to acknowledge that, all data and information provided in this form, 
are correct, and that, I have not concealed any information regarding my 
being subject to the tax system of any country. Also, the client acknowledge 
that ,it  will notify Al Rajhi Capital immediately in case there is a change in 
the company’s owners or the percentage of ownership. 

Client name:.............................................................................................................................

Client’s signature:.....................................................................................................................    

Date:..........................................................................................................................................

      
Did the client disclose, whether he is, or he  is not , subject to another 
country’s Tax system?

  Yes 

  No

  Don’t want to

FOR COMPANY USE ONLY       (يعبأ فقط من قبل الموظف المختص )الستخدام الشركة

ختم المصادقةختم المصادقة

STAMP

   Signature            التوقيع Staff ID              رقم الموظف  Date                                التاريخ         Staff Name                                                  اسم الموظف
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تمهيد:
لمــا كانــت شــركة الراجحــي الماليــة تقــوم بممارســة جميــع أعمــال األوراق الماليــة بموجــب الترخيــص 

الصــادر لهــا بذلــك مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ذي الرقــم )37/ 7068( والتاريــخ )1428/6/10هـــ(

ـ يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة«، ولمــا كان العميــل الموضــح اســمه وبياناتــه أعــاله يرغــب فــي 

فتــح حســاب اســتثمار وفــق النظــم والضوابــط واإلجــراءات المتبعــة لــدى شــركة الراجحــي الماليــة 

معهــا،  والمتعامليــن  لعمالئهــا  تقدمهــا  التــي  والمنتجــات  الخدمــات  مــن  االســتفادة  بغــرض 

 موافقتــه عليهــا 
ً
وحيــث اطلــع العميــل علــى بنــود وأحــكام هــذه االتفاقيــة وشــروطها مقــررا

وقبولــه التقيــد بهــا والعمــل بموجبهــا، وحيــث أكــد العميــل علــى أنــه صاحــب حســاب االســتثمار 

والمســتفيد الحقيقــي منــه والمســيطر الفعلــي عليــه، فقــد اتفــق الطرفــان )الشــركة والعميــل( 

 مــع خلوهمــا مــن الموانــع الشــرعية والنظاميــة 
ً
وهمــا بكامــل األهليــة والصفــة المعتبــرة شــرعا

ــرام هــذه االتفاقيــة وفــق شــروطها وأحكامهــا اآلتيــة: علــى إب
ً
أوال

صفة التمهيد
االســتثمار  حســاب  لفتــح  المطلوبــة  والمســتندات  النمــاذج  وجميــع  المتقــدم  التمهيــد  يعــد 

 ال يتجــزأ 
ً
والعقــود واالتفاقيــات المنظمــة للخدمــات المعتمــدة وكافــة المالحــق ذات العالقــة جــزءا

مــن هــذه االتفاقيــة ومكملــة لهــا.

ً
ثانيا

المصطلحات ودالالتها
مــا لــم يقتــض الســياق والمعنــى خــالف ذلــك، يكــون لــكل مصطلــح مــن المصطلحــات التاليــة 

المعنــى الموضــح قريــن كل منهــا:

ــة: شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة )ســجل تجــاري رقــم 1010241681(  ــي المالي )	-	) الراجح

تمــارس وتقــدم لعمالئهــا خدمــات وأعمــال األوراق الماليــة وفــق الترخيــص الصــادر لهــا بذلــك 

مــن هيئــة الســوق الماليــة. 

)	-	( العميل: االعتباري صاحب حساب االستثمار المفتوح باسمه لدى الشركة.

)	-	( النظــام: يعنــي نظــام الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بالمرســوم 

ــخ )1424/6/2هـــ(. ــم )م/30( وتاري ــي رق الملك

)	-٤( الهيئة: تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

ولوائحــه  الماليــة  الســوق  نظــام  وتعنــي  الماليــة:  الســوق  هيئــة  وأنظمــة  لوائــح   )٥-	(

التنفيذيــة وكافــة اللوائــح واألنظمــة والتعاميــم الصــادرة مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 

والمنظمــة لعمــل األوراق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأي تعديــالت تمــت عليهــا 

مــن وقــت آلخــر ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، الئحــة 

ســلوكيات الســوق، الئحــة أعمــال األوراق الماليــة، الئحــة صناديــق االســتثمار، الئحــة االندمــاج 

واالســتحواذ، الئحــة حوكمــة الشــركات، قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة(.    

)	-٦( تداول: تعني شركة السوق المالية السعودية.

لــدى  اإلســتثمارية  حســاباته  أو  االســتثماري  العميــل  حســاب  يعنــي  اســتثمار:  حســاب   )٧-	(

الشــركة بالريــال الســعودي أو بــأي عملــة أخــرى و المخصصــة لتنفيــذ القيــود النقديــة المقابلــة 

لعمليــات التــداول فــي المحافــظ االســتثمارية و/أو المشــاركه فــي الصناديــق االســتثمارية 

ــة عمليــات فــي بورصــات وأســواق المــال العالميــة،  وتملــك وحداتهــا واســتردادها وتنفيــذ أي

 الحســابات المرتبطــة و/أو الفرعيــة ذات العالقــة.
ً
ويشــمل ذلــك أيضــا

)	-٨( االســتثمارات: تعنــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية مــن 

أســهم وســندات و/ أو صكــوك وأدوات ديــن قابلــة للتــداول، والشــهادات وحقــوق االكتتــاب 

ووحــدات الصناديــق االســتثمارية وأيــة عقــود أو أنشــطة اســتثمارية أخــرى تــم أو يتــم تعريفهــا 

 األوراق 
ً
 كأوراق ماليــة حســب نظــام الســوق الماليــة الســعودية- ويشــمل ذلــك أيضــا

ّ
الحقــا

لالتفاقيــات  ذلــك  فــي  والمرجــع  العالميــة  المــال  وأســواق  بورصــات  فــي  المدرجــة  الماليــة 

والضوابــط المنظمــة لهــا.

Preamble:

Whereas Al Rajhi Capital is engaged in all financial securities business under the 
license No. )7068/37( dated 10/6/1428H issued by the Capital Market Authority 
)CMA(. Hereinafter referred to as the »Company«.Whereas the Client, whose name 
and details are stated above, wants to open an investment account in accordance 
with the systems, regulations and procedures applicable in Al Rajhi Capital to take 
advantage of the services and products offered by Al Rajhi Capital to its customers 
and clients. Whereas the client reviewed the terms, conditions and provisions of 
this Agreement and expressed his / her acceptance to strictly adhere and legally be 
binding to the same. Whereas, the client confirmed that he / she is the owner of 
the investment account and the actual beneficiary and holder of it. It was agreed 
by the parties )Al Rajhi Capital and the client(, both having full legal and legitimate 
capacity, with the absence of any legal and regulatory impediments to conclude this 
Agreement, in accordance with the terms and conditions, as follows:

First
Preample Description
The above Preamble, along with all the forms and documents required to open this 
investment account, contracts and agreements governing the approved services 
and all related attachments, shall be an integral part of this Agreement.

Second
Terminologies and Definitions:
Unless otherwise stated, the following terms shall have the definitions assigned to 
each of them as stated hereunder :

(2-1( Al Rajhi Capital: a Saudi Closed Joint Stock Company, commercial registration 
No.1010241681, engaging and providing financial securities business and 
services to its customers under the license issued by the Capital Market 
Authority )CMA(.

(2-2( Customer: a or corporate body who hold an investment account in its name at 

the Company.

(2-3( Capital Market Law: means the Capital Market Law )CML( in the Kingdom of 

Saudi Arabia duly issued by Royal Decree No. M/30 dated 2/6/1424H.

(2-4( The Authority: means the Capital Market Authority )CMA( of Saudi Arabia.

(2-5( Rules and Regulations of the Capital Market Authority: means, the CMA 
Law, its Implementing Regulations, and all the rules and regulations issued 
by the CMA Council, which organize the securities business in the Kingdom 
of Saudi Arabia, as amended from time to time, including, but not limited to 
)Capital Market Institutions Regulation, The Market Conduct Regulations, 
The Securities Business Regulations, The Investment Funds Regulations, The 
Merger and Acquisition Regulations, The Corporate Governance Regulations 
and the Offers of Securities Regulations.

(2-6( Tadawul: means the Saudi Stock Exchange.

(2-7( Investment Account: means the Customer investment account held with 
the Company in Saudi Riyal or any other currency and designated for the 
implementation of monetary entries corresponding to the trading operations 
in his / her portfolio and / or his / her participations in investment funds and 
owning and redeeming their units, in addition to the implementation of any 
operations in international stock exchanges and financial markets, including 
any relevant sub - accounts.

(2-8( Investments: mean all types of securities listed on the Saudi Arabian Securities 
Exchange )SASE(, including stocks, bonds, tradable debt instruments, warrants, 
subscription rights, units of investment funds and any other investment 
contracts and activities defined, or will be defined later, as securities by CML. 
This also shall include securities listed on the international stock exchanges 
and financial markets, and the reference shall be the governing agreements 
and regulations.
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أصــول وأمــوال العميــل: تعنــي جميــع أموالــه وأصولــه لــدى الشــركة فــي حســاباته   )٩-	(

االســتثمارية والتــي تمثــل موجــودات الصناديــق و المحافــظ االســتثمارية مــن أســهم و مــن 

نقــد وجميــع األمــوال التــي تتســلمها الشــركة منــه أو نيابــة عنــه فــي ســياق ممارســة أعمــال 

األوراق الماليــة. 

تعليمــات العميــل: تعنــي جميــع األوامــر والتعليمــات والطلبــات النظاميــة والمشــروعة   )	٠-	(

المبلغــة و/أو المســلمة منــه للشــركة بشــأن أيــة عمليــة مــن عمليــات االســتثمار والخدمــات 

األخــرى التــي تقدمهــا لــه وفــق اإلجــراءات والعقــود واالتفاقيــات المنظمــة لهــا.

يــوم العمــل: هــو اليــوم الــذي تعمــل فيــه الشــركة والســوق الماليــة الســعودية وتكــون   )		-	(

عمليــات التعامــل فــي األوراق الماليــة ســارية.

الشــركة  قبــل  مــن  لــه  والمصــرح  المفــوض  وكيلــه  أو  العميــل  يعنــي  المُســتخِدم:   (		-	(
وتنفيــذ  تمريــر  بغــرض  المتاحــة  القنــوات  عبــر  اإللكترونيــة  أنظمتهــا  علــى  بالدخــول 
 وشــراًء وتحويــل النقــد مــن وإلــى الحســاب االســتثماري 

ً
عمليــات التــداول فــي األســهم بيعــا

اإللكترونيــة. الشــركة  مــن خدمــات  وغيرهــا 

تعنــي إتاحــة الدخــول إلــى محفظــة العميــل فــي  خدمــات الشــركة اإللكترونيــة:   )		-	(
ــالل  ــن خ ــتثماري م ــاب االس ــك إدارة الحس ــة وكذل ــة أو العالمي ــة أو الخليجي ــهم المحلي االس
اســم المســتخدم وكلمــة المــرور لبعــض القنــوات والتواصــل المباشــر عــن طريــق قنــوات 
ــراء   وش

ً
ــا ــهم بيع ــداول األس ــر ت ــال أوام ــال ( وإدخ ــجل كمث ــي المس ــال الهاتف ــرى )االتص اخ

واالســتعالم عنهــا وكافــة العمليــات األخــرى المتاحــة لــه أو التــي قــد تتيحهــا الشــركة فيمــا 
بعــد بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق منهــا باالشــتراك فــي الصناديــق االســتثمارية وإضافــة المزيــد 
مــن الوحــدات واالســترداد الجزئــي أو الكلــي لهــا إمــا بواســطته مباشــرة أو عــن طريــق 
الموظــف المختــص وكذلــك التحويــل مــن و إلــى حســاباته االســتثمارية لــدى الشــركة، 
 أو بواســطة الموظــف 

ً
ســواء كان تنفيــذ تلــك العمليــات عــن طريــق الهاتــف المجانــي آليــا

المختــص أو عــن طريــق االنترنــت أو الجــوال أو الصــراف اآللــي فــي حــاالت االكتتــاب و غيرهــا 

ــا. مــن قنــوات التعامــل المتوفــرة الكتروني

ــى  ــول عل ــا للحص ــتراك فيه ــل االش ــاح للعمي ــي يت ــوات الت ــة: القن ــوات االلكتروني القن  )	٤-	(

لــه  المخصــص  المجانــي  الهاتــف  هــي  القنــوات  وهــذه  اإللكترونيــة،  الشــركة  خدمــات 

األرقــام 8001240027، 8001423030، 8001245858 أو أي تعديــالت تطــرأ عليهــا مــن وقــت 

ــة حســب مــواد هــذه  ــق أي وســيلة تبليــغ مقبول آلخــر ويتــم اخطــار العمــالء بهــا عــن طري

 أو عبــر الموظــف المختــص، أو عبــر الراجحــي 
ً
االتفاقيــة - ســواًء كان تنفيــذ الخدمــة فيــه آليــا

 - وللشــركة تعديــل 
ً
تــداول، أو أي قنــوات الكترونيــة أخــرى قــد تســتخدمها الشــركة الحقــا

ــم. ــع القدي ــي الموق ــي ف ــعار الكترون ــك إش ــبق ذل ــى أن يس ــي عل ــا اإللكترون ــوان موقعه عن

تقيدهــا  التــي  والرســوم  واألتعــاب  العمــوالت  كافــة  تشــمل  والعمــوالت:  الرســوم   )	٥-	(
التزامــا  أو  للعميــل،  الشــركة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مقابــل  العميــل  علــى  الشــركة 
باألنظمــة أو القوانيــن ذات العالقــة والتــي تكــن عرضــة للتغييــر مــن وقــت ألخــر مــن خــالل 
تقديــر الشــركة الشــخصي وبموجــب اخطــار رســمي يتــم نشــره عبــر القنــوات اإللكترونيــة 
أو ارســاله للعنــوان الرســمي للعميــل – حســب طلــب العميــل - ويعتبــر تنفيــذ أي عمليــة 
ــول  ــة قب ــار بمثاب ــتالم االخط ــر أو اس ــد نش ــة بع ــات المقدم ــن الخدم ــة م ــالل أي خدم ــن خ م

وموافقــة علــى التعديــل.

الفاتكا: قانون االلتزام الضريبي في الواليات المتحدة األمريكية على الحسابات الخارجية   )	٦-	(

)فاتكا(.

إيــداع: شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة، التــي توفــر وتهيــئ أعمــال التســوية والمقاصــة   )	٧-	(

 لنظــام الســوق الماليــة.
ً
ــأوراق الماليــة وإيداعهــا وتســجيل ملكيتهــا وحفظهــا، وفقــا ل

ً
ثالثا

األهداف وتصنيف العميل

)3-1( تشــكل هــذه االتفاقيــة األســاس النظامــي الــذي بموجبــه تقــوم الشــركة بتقديــم خدماتهــا 

ومنتجاتهــا للعميــل وتنفيــذ أوامــره وتعليماتــه المشــروعة المنصــوص عليهــا فــي البنــد 

ــاه وكل مــا يرتبــط بهــا أو ينتــج عنهــا مــن عمليــات وخدمــات أخــرى.  )5( أدن
ً
خامســا

 فيمــا بيــن 
ً
)3-2( تحــل هــذه االتفاقيــة محــل جميــع العقــود واالتفاقيــات ذات العالقــة المبرمــة ســلفا

الشــركة والعميــل التــي يلــزم إيقــاف العمــل بهــا و/أو التــي ال يوجــد مــا يســتوجب اســتمرار 

العمــل بموجبهــا.

(2-9( Customer funds and assets: means all Customer’s funds and assets held 
by the Company, including the assets of the Customer’s portfolio of shares 
and the Customer’s investment account of cash, in addition to all funds 
received by the Company from or for the Customer within the course of 
engaging securities business.

(2-10( Customer’s Instructions: means all regulatory and lawful orders, 
instructions and requests made and / or referred by the Customer to Al 
Rajhi Capital Company with regard to any investment transactions and 
other services provided to the customers under the governing regulations, 
contracts and agreements.

(2-11( Working Day: means a day on which the Company & Saudi Exchange are 
open for business, and on which the dealing in securities business is valid.

(2-12( The User: means, the customer or his authorized agent, who is authorized 
by the Company to have access to its electronic systems, through the 
available channels, for the purpose of passing and implementing the trading 
in securities transactions, both selling and buying, and transferring of cash 
from and to the investment account, in addition to the Company’s other 
electronic services.

(2-13( The Company’s Electronic Services: mean enabling access to the 
Customer’s portfolio in the local, GCC or international stocks, and managing 
the investment account through the user’s code and the password for some 
channels, the direct communication via other channels )e.g. the recorded 
phone calls(, entering the sale and purchase of trading orders and making 
of inquiries on the same, in addition to all other transactions available 
to him or which may be made available to him by the Company later on, 
including those related to subscribing in investment funds, addition of more 
units, whole or partial redemption of the same, either directly by himself, 
or through the designated employee, and also the transfer of money from 
and into its investment accounts, whether the implementation of these 
transaction is done automatically via the toll free number, or through 
the designated employee, the internet, mobile phone, or ATM, in cases of 
subscriptions, and through the other available electronic channels.

(2-14( 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: 8001240027, 8001423030, 8001245858, 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 Al Rajhi 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.

(2-15( Fees and commissions: this includes all commissions, fees and charges, 
which the Company charges to the debit of the customer, against the services 
which it extends to him, or as commitment with the relevant regulations 
or rules, which may be subject to be changed from time to time based on 
the Company’s sole discretion, and by virtue of an official notification to be 
published through the electronic channels, or to be sent to the customer’s 
official address, as per his /her request. The execution of any transaction, 
through any one of the provided services after the publication or receipt 
of the notification, shall be deemed as acceptance and agreement to the 
modification.

(2-16( FATCA: The Foreign Account Tax Compliance Act.

(2-17( Edaa: Securities Depository Center Company, which provide and prepar 
securities settlement, clearing, depository, ownership registry and safekeeping, 
in accordance with the Capital Market Law. 

Third
Objectives and Customer classification:

)3-1( This Agreement constitutes a legally and regulatory binding document which 
shall govern the basis on which the Company will provide the Customer with its 
services and products and shall implement the lawful orders and instructions 
of the customers, specified in Clause )5( hereunder, in addition to any relevant 
or resulted operations and services.

)3-2( This Agreement shall supersede any prior agreements and contracts between 
the Company and the Customer, such agreements and contracts must be 
revoked and / or to cease acting upon which.
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)3-3( القيــود التــي يرغــب العميــل وضعهــا علــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة لغــرض تطبيــق 

يخــص  فيمــا  الماليــة،  الســوق  مؤسســات  الئحــة  مــن   )2-5( والملحــق   )38( المــادة  أحــكام 

الفــرد  العميــل  التــي يضعهــا  القيــود  الخدمــات، وجــب تحديــد  متطلبــات شــروط تقديــم 

والمفروضــة علــى انــواع األوراق الماليــة التــي يرغــب العمييــل الفــرد االســتثمار بهــا علــى النحــو 

التالــي:

القيود التي يضعها العميل على االستثمار في األوراق المالية

1. هل يوجد قيود على األوراق المالية التي ترغب االستثمار فيها
ال يوجد    

يوجد ) .................................................................................................................................(  

2. هل يوجد قيود على األسواق التي ترغب تنفيذ صفقات فيها 
ال يوجد    

يوجد ) .................................................................................................................................(  

ً
رابعا

أعمال األوراق المالية المصرح للشركة بمزاولتها

التعامل في األوراق المالية  •

الترتيب في االوراق المالية  •

إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق  •

إدارة االستثمارات  •

تقديم المشورة في األوراق المالية  •

الحفظ في األوراق المالية  •

ً
خامسا

والقيــود  والضوابــط  لعمالئهــا  الشــركة  تقدمهــا  التــي  والمنتجــات  الخدمــات 
لهــا المنظمــة 

)5-1( تقــدم الشــركة خدماتهــا ومنتجاتهــا للعميــل حســب تصنيفــه وتنفــذ أوامــره وتعليماتــه 

 ألحــكام هــذه االتفاقيــة والتــي منهــا مــا يلــي:
ً
المشــروعة ذات العالقــة وفقــا

الخدمات اإلدارية: فتح حسابات االستثمار.  أ. 

 لتعليماتــه، ســواًء بصــورة 
ً
ــذ: تنفيــذ العمليــات االســتثمارية لحســاب العميــل وفقــا التنفي  ب. 

مباشــرة أو مــن خــالل واحــد أو أكثــر مــن الوســطاء أو المؤسســات األعضــاء فــي بورصــات األوراق 

الماليــة العالميــة أو المؤسســات الماليــة التــي تختارهــا.

وذلــك بحفــظ األصــول التــي تشــتمل علــى أوراق ماليــة  الحفــظ و/أو ترتيــب الحفــظ:   ج. 

ــأوراق الماليــة فــي الحــاالت  ــث بتوفيــر خدمــات الحفــظ ل للعميــل أو الترتيــب لقيــام طــرف ثال

التــي تتطلــب ذلــك.

تقــوم الشــركة بنــاًء علــى تعليمــات العميــل بتنفيــذ جميــع العمليــات المتعلقــة بشــراء وبيــع   )2-5(

االســتثمارات علــى أســاس نقــدي مــن خــالل حســابه االســتثماري حيــث لــن تســمح لــه بالشــراء 

علــى المكشــوف أو خصــم ثمــن الشــراء مــن حســابه الجــاري مباشــرة.

ــى  ــاًء عل ــا بن ــركة بتنفيذه ــوم الش ــي تق ــتثمارية الت ــات االس ــع العملي ــل أن جمي ــم العمي يعل  )3-5(

 أن تكــون واضحــة جليــة 
ً
طلبــه صفقــات مقيــدة بتعليماتــه النظاميــة والتــي يلزمهــا أيضــا

حيــث لــن يكــون التنفيــذ بنــاًء علــى أســس تقديريــة مــن الشــركة وأنــه مــن غيــر المصــرح لهــا 

أن تمــارس أيــة صفــة استشــارية عنــد تعاملهــا فــي حســابه االســتثماري وفــق تعليماتــه وأن أي 

 علــى توصيــة مــن 
ً
 أو مبنيــا

ً
قــرار منــه بشــراء و/أو بيــع االســتثمارات يجــب أن ال يكــون مســتندا

جانــب الشــركة.

)5-4( إن تنفيــذ الشــركة أليــة صفقــات اســتثمارية أو تعليمــات مبلغــة لهــا مــن قبــل العميــل ال 

 موافقتهــا و/أو إقرارهــا لتلــك الصفقــات والتعليمــات.
ً
يعنــي ضمنــا

)3-3( Restrictions which the customer wants to impose on investment in securities: 
For the purpose of applying the provisions of Article )38( and Annexure )2-5( 
of Capital Market Institutions Regulation, as regards the requirements of the 
provision of services conditions, the restrictions determined by the customer on 
the different types of securities in which he wants to invest, must be determined 
as follows:

The restrictions determined by the customer on his investment in 
1.   Are there any restrictions on the securities which you desire to invest in 

 Do not exist                 
       Exist )...................................................................................................................................(

2. Are there any restrictions on the markets in which you desire to execute 
transactions         

 Do not exist                 
       Exist )...................................................................................................................................(

Fourth
Securities business which the Company is authorized to engage in

•  Dealing in securities

•  Arranging in securities

•     Managing investments and operating funds

•  Managing investments

•  Investment Advisor

•  Securities custody services

Fifth
Services and products provided by the Company to its customers and 
governing controls and regulations

)5-1( The Company shall provide the Customer with its services and products 
according to the Customer’s classification and shall implement his / her lawful 
orders and instructions in accordance with the terms and conditions set out 
under this Agreement, including:

A. Management services: to open investment accounts.

B. Execution: to execute investment transactions for the account of the 
Customer, in accordance with his  / her instructions, either directly or through 
one or more brokers, member firms of any international  securities exchanges 
or financial institutions chosen by the Company.

C. Custody and / or Arranging Custody: Custody for the assets which include 
securities for the Customer or arranging for third parties to provide custody of 
securities in cases requiring this action.

)5-2( The Company shall, upon the Customer’s instructions, execute all transactions 
related to the purchase and sale of Investments on a cash basis through the 
Account, as the Company shall not allow short purchase nor shall deduct the 
purchase price from the current account of the Customer.

)5-3( The Customer is aware and agrees that all transactions to be executed by 
the Company on behalf of the Customer under this Agreement shall be non - 
discretionary, i.e. the Customer shall make all decisions with respect to buying 
or selling of Investments, and shall instruct the Company accordingly, and 
the Company shall not execute any transaction without an Instruction. The 
Company shall have no advisory capacity when it operates the Account as per 
the Instructions; and any decision to buy / sell the Investments shall not be 
based on any recommendation by The Company.

)5-4( Execution by the Company of any investment transactions or any Instruction 
issued by the Customer does not imply the Company’s approval or endorsement 
of such transactions or such Instructions.
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)5-5( فــي حــال التعامــل المباشــر مــن قبــل العميــل فــي األســهم المحليــة فــإن مســؤولية شــركة 

الراجحــي الماليــة تكــون فــي حــدود مســؤولية الوكيــل المنفــذ لتعليمــات موكلــه، أي أن 

ــة فقــط وليــس صفــة استشــارية، بحيــث ال تكــون الشــركة مســؤولة إال فــي  صفتهــا تنفيذي

حــدود التعــدي والتفريــط مــن جانبهــا وســوف تتوخــى الشــركة الحــرص والعنايــة بدرجــة 

ــة عــن العميــل. ــك مــن أوامــر نياب ــة فــي تنفيــذ عمليــات شــراء وبيــع األســهم وغيــر ذل معقول

)5-6( لــن تكــون الشــركة ملزمــة بتنفيــذ أمــر أو أوامــر بيــع نيابــة عــن العميــل مالــم يكــن فــي حســابه 

للتــداول الكميــة المــراد بيعهــا دون أي قيــود أو أي مســتندات إثبــات أخــرى تحتاجهــا الشــركة 

فيمــا يتعلــق بتفويــض العميــل وقانونيــة المعاملــة وكذلــك أي عمــوالت أو رســوم أو مصاريــف 

أخرى.

)5-7( عند اختيار مدة صالحية األمر فيكون للعميل أحد الخيارات التالية:

تحديد الصالحية ليوم واحد وبالتالي فإن صالحية األمر ستنتهي بنهاية تداول     أ. 

األمــر. فيــه  وضــع  الــذي  اليــوم 

في حال عدم تحديد مدة صالحية لأمر فسوف يتم اعتماد مدة األمر ليوم واحد فقط.  ب. 

تحديــد مــدة صالحيــة األمــر ألي مــدة مابيــن يــوم إلــى 30 يــوم تقويمــي  مــن ادخــال االمــر كحــد   ج.  

أقصــى.

)5-8( عنــد طلــب العميــل الشــراء بســعر الســوق فســوف يترتــب علــى ذلــك حجــز الحــد األقصــى مــن 

حســاب العميــل االســتثماري لثمــن األســهم والــذي يتــم احتســابه علــى أســاس ســعر إغــالق 

 إليــه مبلــغ نســبة الحــد األقصــى المســموح بــه نظامــا الرتفــاع 
ً
اليــوم الســابق للســهم مضافــا

ســعر الســهم فــي اليــوم الواحــد والمحــدد بنســبة 10% وماقــد يطــرأ عــل هــذه النســبة مــن 

تعديــالت مســتقبلية، إضافــة إلــى أي رســوم، عمــوالت و/أو مصاريــف أخــرى إن وجــدت، عنــد 

طلــب العميــل )تعديــل – الغــاء( ال يعنــي إدخــال تعديــل األمــر أو الغائــه أن األمــر منفــذ، مالــم 

تحصــل الراجحــي الماليــة علــى تأكيــد بذلــك مــن تــداول بالقبــول للتعديــل أو الغــاء.

 
ً
الشــركة بصفتهــا مديــرا مــن قبــل  إدارة محفظــة أســهمه  فــي حــال  أنــه  العميــل  )5-9( يعلــم 

لمحفظتــه بموجــب اتفاقيــة إدارة حســاب اســتثمار فإنهــا ال تســأل وال تتحمــل أيــة خســارة تنتــج 

عــن ذلــك مــا لــم تتعــد أو تفــرط.

)5-10( يجــوز للشــركة أن تقــدم بيانــات العميــل أو تفصــح عنهــا لشــخص آخــر داخــل المملكــة و / أو 

خارجهــا، لغــرض تنفيــذ صفقــة أو عمليــة تخضــع ألحــكام هــذه االتفاقيــة، وبهــذا فــان العميــل 

يقــر ويقبــل أن تقــوم الشــركة بالتصــرف مــن وقــت ألخــر بصفتهــا وكيــل أليــة شــركة أخــرى، أو 

أن تقــوم بتعييــن وكالء فرعييــن لهــا.

)5-11( يحــق للشــركة تصويــب أيــة قيــود أو عمليــات نفــذت بالخطــأ علــى الحســاب االســتثماري 

للعميــل وإشــعار العميــل بذلــك علــى آخــر عنــوان لــه وإذا لــم يبــد العميــل أي تحفــظ عليهــا 

ــه  ــه عــدت صحيحــة ونافــذة بحقــه وال يجــوز ل ــخ إرســالها ل خــالل خمســة عشــرة يومــا مــن تاري

.
ً
الطعــن عليهــا مســتقبال

إلــى  أدى  اآللــي  بنظامهــا  خلــل  أو  الشــركة  جانــب  مــن  غيــر مقصــود  حــدث خطــأ  مــا  إذا   )12-5(

إضافــة  أي مبلــغ لحســاب العميــل االســتثماري دون وجــه حــق أو تمكينــه مــن الشــراء علــى 

المكشــوف فــإن العميــل يقــر بــأن المبلــغ أصبــح مديونيــة ويلتــزم بتغطيــة مديونيــة حســابه 

ــة  ــة مديوني ــل بتغطي ــل العمي ــي وإذا فش ــل التال ــوم العم ــاه ي ــد أقص ــي موع ــتثماري ف االس

 أن تبيــع مــن أســهم العميــل 
ً
حســابه االســتثماري فيحــق للشــركة فــي أي وقــت تــراه مناســبا

مايكفــي لســداد تكلفــة الشــراء علــى المكشــوف )ثمــن الشــراء + العمولــة + ضربيــة القيمــة 

المضافــة( أو ســحب أي مبلــغ تــم إضافتــه عــن طريــق الخطــأ لحســاب العميــل االســتثماري 

وال تترتــب أي حقــوق للعميــل ضــد الشــركة مــن جــراء أي خســارة يتكبدهــا أو فــوات أربــاح أو 

 برصيــد 
ً
منافــع تكــون ناتجــة عــن قيــام الشــركة بعمليــة البيــع، وأن يحتفــظ العميــل دومــا

دائــن فــي حســابه االســتثماري طــوال فتــرة ســريان العمــل بهــذه االتفاقيــة ومــن بعدهــا إلــى 

حيــن تســوية جميــع الديــون وااللتزامــات األخــرى المترتبــة فــي ذمتــه للشــركة وحصولــه علــى 

مخالصــة نهائيــة و/ أو شــهادة إبــراء ذمــة مــن جميــع الديــون وااللتزامــات.

)5-5( In case of the customer’s direct dealing in local shares, ARC’s responsibility, 
shall be within the limits of an agent who executes the instructions of its 
authorizer, i.e. its capacity is executionary only and not advisory, that is, 
the Company bears no liability unless there proves to be a transgression or 
negligence from its side. The Company will endeavor to exert all reasonable 
due diligence, in executing the securities sale and purchase transactions, and 
all other orders on behalf of the customer.

)5-6( The Company will not be obliged to execute a sale order / orders on behalf 
of the customer, unless its trading account contains the quantity to be sold 
without any restrictions, or any proving documents required by the Company 
with regard to the authorization of the customer, and the legality of the 
transaction, in addition to any other charges or fees.

)5-7( In choosing the validity period of an order, the customer will have either one of 
the following options: 

A. Specify the validity for one day, consequently, the validity of the order will 
expire by the end of the trading day in which the order has been placed.

B. In case the validity period of an order has not been decided, the period of the 
order will be specified or approved for one day only.

C. Specify the validity period of an order, by any period ranging from one day to 30 
calendar days from placing the order, as maximum.

)5-8( When the customer requests purchasing by the market price, this will result 
in seizing the maximum of the customer’s investment account against the 
price of the stocks, which is computed based on the stock’s closing price of 
the preceding day, plus the amount of the maximum permitted per cent age 
for the price intraday increase, as per the regulations, which is fixed by 10%, 
as amended in future, in addition to any other charges, commissions and 
/ or expenses, if any. When the customer requests an order )modification - 
cancellation(, the entering of the order of modification or cancellation, does 
not  mean that the order has been executed, Unless, Al Rajhi Capital obtains a 
confirmation thereof from Tadawul indicating the acceptance of modification 
or cancellation. 

  
)5-9( The customer recognizes that, in case that its stocks portfolio is managed by 

the Company as manager to his portfolio by virtue of the Investment Account 
Management Agreement, the Company will not be responsible and will not 
bear any loss resulting from this management, unless this is due to negligence 
or transgression from the Company’s part. 

)5-10( The Company may provide or disclose, the Customer’s data to another person, 
within the Kingdom or overseas, for the purpose of executing a transaction or 
deal that is governed by the provisions of this Agreement. The Customer hereby 
acknowledges that the Company may, from time to time, act as an agent for 
any other company, or may appoint sub - agents.

)5-11( The Company may correct any entries or transactions mistakenly executed on 
the investment account of the Customer and shall notify the Customer with the 
same to his / her latest mailing address, and if the Customer did not show any 
reservation within fifteen days from the date of mailing the notification, such 
corrective action shall be valid and it may not be appealed.

)5-12( If there is an unintentional mistake made by the company or by a defect in 
its automated system led to unlawfully adding any amount to the Customer’s 
investment account or enable them of purchase short, the Customer hereby 
acknowledges and undertakes to cover the indebtedness of their account 
investment no later than the next business day, If the client fails to cover 
the indebtedness of his investment account, the company may, at any time 
it deems appropriate, sell whatever shares of the client it wants, enough to 
pay the short purchase cost )purchase price + commission + value added tax( 
or withdraw any amount added by mistake to the client’s investment account 
There are no rights for the customer against the company as a result of any 
loss incurred or the loss of profits or benefits resulting from the company’s 
sale. and he shall always maintain credit balance in their investment account 
throughout the term of this agreement and thereafter, till the settlement of 
all debts and other obligations owes by the Customer to the Company and 
obtaining a final clearance and  / or certificate of discharge of all debts and 
obligations.
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ً
سادسا

خدمات الغير

)6-1( يحــق للشــركة أن تســتعين بخدمــات الغيــر )طــرف ثالــث( مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة أو أيــة 

شــركة عضــو فــي ســوق ماليــة داخــل أو خــارج المملكــة وفــق الشــروط التــي تراهــا مناســبة 

للتعاقــد معهــا بصفتهــا بنــك مراســل أو وســيط أوراق ماليــة أو أميــن حفــظ أو لتنفيــذ أيــة 

خدمــات أخــرى تتعلــق بالنقــد واألوراق الماليــة.

)6-2( يتحمــل العميــل الرســوم التــي تدفعهــا الشــركة لقــاء خدمــات الغيــر باإلضافــة إلــى الرســوم 

 مــا لــم تنــص األحــكام والضوابــط المنظمــة للخدمــة المطلوبــة 
ً
والعمــوالت المقــررة لهــا أصــال

علــى خــالف ذلــك.

)6-3( يجــوز للشــركة إبــرام ترتيبــات العمولــة الخاصــة شــريطة مراعــاة الضوابــط المنظمــة لهــا 

المنصــوص عليهــا فــي الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة و الئحــة صناديــق االســتثمار.

ــح العميــل مباشــرة وليــس بصفتــه  ــه لصال ــث يقــدم خدمات ــأن الطــرف الثال )6-4( يعلــم العميــل ب

 عــن الشــركة وبذلــك لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي خســائر أو اضــرار تلحــق 
ً
وكيــال

بالعميــل جــراء عــدم قيــام الطــرف الثالــث بمهــام عملــه علــى الوجــه المطلــوب أو بســبب 

الثالــث  الطــرف  اختيــار  عنــد  الحــرص  فــي   الشــركة  بواجبــات  االخــالل  إعســاره، وذلــك دون 

وتقويمــه. 

ً
سابعا

تضارب المصالح

)7-1( يعلــم العميــل بأنــه قــد يحــدث تضــارب فيمــا بيــن مصالحــه ومصالــح الشــركة وأنــه يقبــل بذلــك 

طالمــا أن الشــركة قــد اتخــذت الخطــوات المطلوبــة لضمــان معاملتــه معاملــة عادلــة بمــا يتفــق 

وأحــكام المــادة )41( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

)7-2( يقر العميل بأنه يجوز للشركة من وقت آلخر أن تحصل و/ أو تقوم باآلتي: 

الحصــول علــى منفعــة أو أن يكــون لهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي االســتثمارات   أ. 

التــي تنفذهــا بنــاًء علــى طلــب العميــل طالمــا أنهــا ال تضــر بمصلحتــه. 

شــراء و/أو بيــع االســتثمارات مــن خــالل محفظــة العميــل كأصيــل ولحســابها الخــاص أو ألي مــن   ب. 

عمالئهــا أو بصفتهــا وكيــل لطــرف آخــر صاحــب عالقــة. 

 

وأدوات  االســتثمارية  الصناديــق  وحــدات  فــي  العميــل  عــن  بالنيابــة  التصــرف  أو  االســتثمار  ج. 

االســتثمار الجماعــي األخــرى المعتمــدة لديهــا أو لــدى أحــد األطــراف ذات العالقــة أو التــي تقــوم 

بإدارتهــا.

الحصــول علــى أتعــاب لقــاء العمــل كوكيــل لطــرف نظيــر فــي صفقــة محــددة باإلضافــة إلــى   د. 

العمولــة المقــررة لهــا كوكيــل للعميــل.

 نيابــة 
ً
 خاصــا

ً
تنفيــذ صفقــات شــراء و بيــع األوراق الماليــة التــي ســبق وأن قامــت بطرحهــا طرحــا  ه. 

عــن العميــل. 

ً
ثامنا

تسديد قيمة الخدمات والرسوم والعموالت

)8-1( تســتقطع الشــركة عمولــة التــداول فــي الســوق الســعودي عــن كل تنفيــذ عمليــة بيع/شــراء 

 لأســعار التــي تحددهــا لعمالئهــا وبمــا يتالئــم مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة، 
ً
وفقــا

وهــذه النســب قابلــة للتعديــل والتغييــر بمــا يتفــق مــع التعليمــات والضوابــط المنظمــة لهــا 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة )تــداول(.

Sixth

Third party services

)6-1( The Company shall be entitled to hire third party services including banks, 
financial institutions or any company that is a member in a financial market, 
whether inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, under the conditions 
as it deems appropriate to contract therewith in its capacity as a correspondent 
bank, financial securities broker or custodian or to execute any other services 
related to cash and securities.

)6-2( The Customer shall incur the fees paid by the Company against third party 
services in addition to the prescribed ones, unless otherwise stated by the 
controls and regulations governing the required service.

)6-3( The Company shall be entitled to arrange for its own commissions taking into 
consideration the governing controls stipulated by Article )28( of the Capital 
Market Institutions Regulation and Article )28( of the Investment Funds 
Regulations.

)6-4( The Customer acknowledges that the third party shall provide services in favor 
of the customer directly rather than the capacity as a proxy of Al Rajhi Capital. 
Therefore, Al Rajhi Capital is not liable to any loss incurred to the Customer as 
a result of third party’s non - performance of his duties properly or due to third 
party insolvency. Without neglect of Al Rajhi Capital responsibilities in selecting 
a third party.

Seventh

Conflict of interests

)7-1( The Customer is aware that, conflict may arise between his / her interests and 
those of the Company and thereof accepts the probable occurrence of such 
conflict of interests, as long as the Company has taken the necessary actions to 
ensure treating him / her fairly in accordance with provisions of Article )41( of 
the Capital Market Institutions Regulation.

)7-2( The Customer acknowledges that the Company shall be entitled to perform and 
/ or collect, from time to time, the following:

A. To obtain a benefit or to have a direct or indirect interest in the investments 
executed by it upon the Customer’s request as long as his / her interest is not 
affected or harmed.

B. To purchase and / or sell the investments through the Customer’s portfolio as 
principle to its own account or to the account of any of its customers or in its 
capacity as a proxy to a related third party.

C. To invest or act on behalf of the Customer in the investment funds units and 
other group investment instruments authorized by it or by any of the relevant 
parties or those managed by it.

D. To obtain fees against acting as a proxy of a counterpart in a certain transaction 
in addition to those prescribed to it as a proxy of the Customer.

E. To execute the purchase and sale of transactions on securities that the Company 
had offered before on private basis on behalf of the Customer.

Eighth

Payment of services, fees and commissions value

)8-1( The Company will deduct the trading commission in the Saudi Capital Market, 
for each execution of a sale / purchase transaction, in accordance with the 
prices it specifies to its customers, and in compliance with the Capital Market 
Authority )CMA( instructions. These rates are subject to be modified and 
changed, in accordance with their organizing instructions and controls issued 
by the Capital Market Authority.
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)8-2( باإلضافــة إلــى عمولــة التــداول فــإن لــكل خدمــة رســومها الســنوية المقــررة وفــق مــا هــو محــدد 

ومعتمــد العمــل بموجبــه فــي تاريــخ توقيــع االتفاقيــة مــع حفــظ حــق الشــركة فــي تعديــل تلــك 

الرســوم مــن وقــت آلخــر وفــق تقديرهــا المطلــق بعــد إشــعار العميــل بذلــك التعديــل. وإذا مــا 

قــرر العميــل االشــتراك واالســتفادة مــن الخدمــة المتاحــة فإنــه يقبــل بدفــع رســومها ويفــوض 

الشــركة فــي تحصيلهــا ابتــداًء مــن حســابه االســتثماري عنــد تنفيــذ اشــتراكه أو فــي أي وقــت 

الحــق إذا لــم تقــم بتحصيلهــا أو لــم يتــم ذلــك عنــد تنفيــذ االشــتراك ألي ســبب مــن األســباب.

 

 جميــع المصاريــف 
ً
)8-3( باإلضافــة إلــى عمولــة التــداول ورســوم الخدمــات يتحمــل العميــل أيضــا

والضرائــب والتكاليــف واألتعــاب وأيــة التزامــات ماليــة أخــرى تتحملهــا الشــركة لقــاء إدارة حســابه 

االســتثماري ومــا يتفــرع منــه أو ينتــج عنــه والتــي منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

تكاليــف تنفيــذ أي حكــم أو قــرار أو تســوية وديــة وأيــة مصاريــف أخــرى بمــا فــي ذلــك التكاليــف   أ. 

القانونيــة التــي تتكبدهــا الشــركة بخصــوص أيــة دعــوى أو إجــراء قضائــي فعلــى أو محتمــل 

ــد باتخــاذه يتعلــق بحســابه االســتثماري. يتــم التهدي

رســوم التســجيل وغيرهــا مــن الرســوم المقــررة والتــي يتوجــب دفعهــا علــى عمليــات شــراء   ب. 

وبيــع األوراق الماليــة واالســتثمارات األخــرى.

جميــع التكاليــف والنفقــات األخــرى ذات العالقــة التــي تتكبدهــا الشــركة، شــامال ذلــك مــن غيــر   ج. 

ــة والتأميــن.  حصــر وال تخصيــص رســوم الحفــظ والوكال

)8-4( يســدد العميــل للشــركة حســب االتفــاق بينهمــا وكذلــك فــي اليــوم الــذي يتــم فيــه إقفــال 

ــم يســبق   يســاوى جميــع الرســوم والمصاريــف المســتحقة للشــركة والتــي ل
ً
حســابه مبلغــا

لهــا تحصيلهــا منــه أو خصمهــا مــن حســابه.

 ال رجعــة فيــه بتحصيــل 
ً
 منجــزا

ً
)8-5( بموجــب هــذه االتفاقيــة فــإن العميــل يفــوض الشــركة تفويضــا

ــرى  ــب أو رســوم أخ ــة ضرائ ــار أي ــذ باالعتب ــظ واألخ ــن أي أميــن حف ــتحقة م ــغ المس ــع المبال جمي

واجبــة االقتطــاع وبمــا يكفــل للشــركة أو أيــة جهــة أخــرى قامــت بالدفــع أن تحصــل علــى كامــل 

المبالــغ المســتحق لهــا.

ً
تاسعا
الحفظ

)9-1( يجــب علــى الشــركة التصــرف بصفتهــا أميــن الحفــظ، أو ترتيــب قيــام طــرف آخــر )ثالــث( بذلــك 

حســب متطلبــات لوائــح هيئــة الســوق الماليــة، أو إذا كان ترتيــب قيــام طــرف آخــر بمهــام 

ــاألوراق الماليــة خــارج المملكــة.  ألغــراض شــراء أو االحتفــاظ ب
ً
ــا أميــن الحفــظ ضروري

ــة أصــول أخــرى تعــود للعميــل يمكــن إيداعهــا لــدى شــركة  )9-2( األوراق الماليــة واالســتثمارات وأي

الماليــة  الســوق  لشــركة  بالكامــل  المملوكــة  تــداول  بشــركة  الماليــة  االوراق  ايــداع  مركــز 

الســعودية )“تــداول”( ســوف تــودع فــي حســاب باســم العميــل.

)9-3( تقبــل الشــركة مــن العميــل األوراق الماليــة التــي يرغــب إيداعهــا بحســابه االســتثماري ويلــزم 

عليهــا أن تقــوم بتســليمها / إرســالها إلــى مركــز اإليــداع بشــركة تــداول لهــذا الغــرض مــا لــم 

يشــترط مركــز اإليــداع أن يكــون ذلــك بمعرفــة العميــل. 

)9-4( بناًء على تعليمات العميل ومتطلبات تنفيذها تكون الشركة مسؤولة عما يلي: 

التصــرف بصفتهــا وكيــل عــن العميــل فــي المطالبــة واســتالم أيــة أربــاح نقديــة أو توزيعــات   أ. 

االســتثماري. حســابه  فــي  وإيداعهــا  أســهم 

ممارسة أي حق من حقوق التحويل أو االكتتاب.  ب. 

التعامل مع عروض االستحواذ وأنشطة إعادة تنظيم رأس المال.  ج. 

ممارسة حقوق التصويت.  د. 

)8-2( In addition to the trading commission, each service shall have its own 
prescribed annual fees as determined and authorized at the time of signing 
this Agreement without prejudice to the entitlement of the Company to change 
such fees from time to time upon its own discretion under a prior notice served 
to the Customer. And in case that the Customer has decided to subscribe and 
take advantage of the available service with all conditions satisfied, he / she 
acknowledges to accept to pay its fees and authorizes the Company to collect 
the same as of his / her investment account upon the execution of his /her 
subscription, or later on in case that these fees have not been collected upon 
the execution of the subscription for whatever reason.

)8-3( In addition to the trading commission and service fees, the Customer shall 
further incur all fees, taxes, costs and any other financial commitments incurred 
by the Company against his / her investment account and any consequences 
thereof including, but not limited to:

A. Costs of the execution of any ruling, decree, amicable settlement or any other 
costs including attorney fees incurred by the Company with regard to any claim 
or judicial proceedings, whether actual or probable in relation to his / her 
investment account.

B. Registration and other prescribed fees to be paid for purchase and sale 
operations of financial securities and other investments.

C. All the other related costs and expenditures incurred by the Company including, 
without limitation or specification, the fees of custody, proxy and insurance.

)8-4( The Customer shall pay to the Company, as per agreement between them, at 
the same day in which his / her account is being closed, an amount that equals 
all the Company’s due fees and expenditures, which have not been collected 
from him / her or deducted from his / her account.

)8-5( The customer hereby, irreversibly authorizes the Company to collect all the due 
amounts from any custodian, taking into consideration any other deductible 
taxes or fees in such a way that enables the Company or any other paying body 
to collect all its due amounts.

Ninth

Custody

)9-1( The Company shall act in its capacity as custodian or arrange with a third 
party to act as such, as per the CMA rules requirements, or if the arranging a 
third party to perform the tasks of a custodian, is necessary for the purposes of 
purchasing or keeping the financial securities outside the Kingdom.

)9-2( Any financial securities, investments and other assets that belong to Customer, 
which can be deposited at the Securities Depository Center Company in 
Tadawul, shall be deposited in an account in the name of the Customer.

)9-3( The Company shall accept from the Customer, the financial securities he / she 
wants to deposit in his / her investment account and shall be committed to 
deliver / send the same to the Depositary Center at Tadawul for such purpose, 
unless the Depositary Center requires them to be deposited through the 
Customer.

)9-4( Upon the Customer’s instructions and the requirements of the execution 
thereof, the Company shall be responsible for the following:

A. To act as a proxy of the Customer in claiming and receiving any cash profits or 
dividends, and depositing thereof in his / her investment account.

B. To exercise any of the rights of transfer or subscription.

C. To deal with the acquisition offers, and capital re-structuring activities.

D. To exercise voting rights.
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)9-5( The Customer is aware and agrees that, in case of any default by the custodian, 
the Customer may be required to proportionally take part in covering any 
shortfall or deficiency that occurs and is not possible to be settled.

Tenth

Customer’s money 

)10-1( The Company shall be committed to separate between its money & assets, and 
those of the Customer in all its books and records, and shall use those of the 
Customer in favor of its customers only as per the provisions of Article )69( of 
Capital Market Institutions Regulation.

)10-2( The Company shall be committed to deal with money and assets of the 
Customer as per the relevant governing rules, as stated in the provisions of 
Article )70( of the Capital Market Institutions Regulation, which necessitate 
separating them from those of the Company, unless the Agreement states 
otherwise.

)10-3(  As per the provisions of Article )73( of the Authorized Persons Regulations, the 
Company shall be committed to maintain the money of the Customer in an 
account in his / her name at any of the local banks the client agrees that Al 
Rajhi Capital is entitled to get all returns and benefits from keeping clients’ 
money in these accounts. Further, the Company may keep the money of 
the Customer in an external bank or to execute an external money transfer 
by deduction from his / her account at the local bank or from his / her other 
money at the Company in case of necessity to settle a financial securities 
transaction outside the Kingdom .  

)10-4(  Money shall not be treated as Customer’s money and AL Rajhi Capital shall 
not be held responsible for it in cases stipulated by the provisions of Article 
)76( of the Capital Market Institutions Regulations, including what has been 
paid to the Customer or to a third party as per Customer’s instructions, what 
has been deposited in a bank account in the name of the Customer, or what 
has become due to the Al Rajhi Capital and payable by the Customer.

Eleventh
Customer’s instructions and the approved channels of transaction

)11-1( The Company shall accept legitimate instructions informed to it by the 
Customer as a principle or by his / her legal proxy or by an authorized person of 
a corporate body, each within the limits of his / her own power of authorities 
and in accordance with the governing controls, whether being pursuant to 
the printed documents and orders, or via any of the other electronic channels 
certified for transaction including phone, internet and other channels.

)11-2(  The Customer is aware that his / her phone calls with the Company with 
regard to business of financial securities and instructions contained therein, 
shall be recorded and considered as if they were written instructions, and 
all operations and transactions performed thereupon shall be binding and 
forcible upon him / her unless he / she opposes them within no more than the 
next working day after the date of execution of the transaction.

)11-3(  The Company may, but not obligated or committed to, take necessary action 
as it finds appropriate in good faith to investigate and verify the personality 
and character of the caller. And in case that the Company has any minimal 
doubt about the caller, or suspects any violation of security procedures or 
password breakthrough, it shall have the right to refrain from executing his / 
her instructions and / or stop the suspected channel.

)11-4( The Customer is aware that, the services provided by the Company via the 
internet and Al Rajhi Tadawul service, shall be subject to its own discretion 
and diligence therein and that he / she hereby authorizes the Company to 
execute the instructions and operations issued by him / her via such channels 
and to affect his / her investment account by the corresponding accounting 
entries and further to document them all under username and password.

)9-5( يعلــم العميــل ويوافــق علــى أنــه إذا مــا حــدث أي تقصيــر مــن جانــب أميــن الحفــظ، فإنــه قــد 

يكــون مــن المتعيــن علــي العميــل المشــاركة بشــكل نســبي فــي تغطيــة أي عجــز )نقــص( 

يحــدث ويتعــذر تســويته.

ً
عاشرا

أموال العميل

)10-1( يجــب علــى الشــركة إجــراء الفصــل بيــن أموالهــا وأصولهــا وأمــوال وأصــول العميــل فــي 

جميــع دفاترهــا وســجالتها وأن تســتخدم مــا يخــص العميــل لمصلحــة عمالئهــا فقــط وذلــك 

 بنــص المــادة )69( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.
ً
عمــال

)10-2( يلــزم علــى الشــركة أن تتعامــل مــع أمــوال وأصــول العميــل وفــق القواعــد المنظمــة لذلــك 

الــواردة بالمــادة )70( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة والتــي توجــب فصلهــا عــن أصــول 

 علــى خــالف ذلــك.
ً
الشــركة مــا لــم تتضمــن االتفاقيــة نصــا

 بنــص المــادة )73( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة يلــزم علــى الشــركة االحتفــاظ 
ً
)10-3( عمــال

بأمــوال العميــل فــي حســاب باســمه لــدى أحــد البنــوك المحليــة ويوافــق العميــل علــى أحقيــة 

شــركة الراجحــي الماليــة بالحصــول علــى جميــع العوائــد واألربــاح العائــدة مــن االحتفــاظ 

بأمــوال العمــالء فــي هــذه الحســابات، ويجــوز للشــركة أن تحتفــظ بأمــوال العميــل لــدى بنــك 

 مــن حســابه لــدى البنــك المحلــي أو مــن أموالــه 
ً
خارجــي أو تنفيــذ تحويــل خارجــي خصمــا

 لتســوية صفقــة أوراق ماليــة خــارج المملكــة.
ً
ــا األخــرى لديهــا إذا كان ذلــك ضروري

)10-4( ال يتــم معاملــة األمــوال باعتبارهــا أمــوال عميــل وال تكــون الشــركة مســؤولة عنهــا فــي 

الحــاالت المنصــوص عليهــا بالمــادة )76( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة والمتمثلــة 

فيمــا تــم دفعــه للعميــل أو دفعــه لطــرف ثالــث بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو إيداعــه فــي 

حســاب مصرفــي باســم العميــل أو إذا كانــت مســتحقة وواجبــة الســداد للشــركة وتــم 

ســدادها لهــا.

حادي عشر
تعليمات العميل والقنوات المعتمدة للتعامل

)11-1( تقبــل الشــركة التعليمــات المشــروعة المبلغــة لهــا مــن العميــل الفــرد أصالــة أو مــن وكيلــه 

الشــرعي أو مــن الشــخص المفــوض عــن العميــل االعتبــاري كل فــي حــدود صالحياتــه ووفــق 

الضوابــط المنظمــة لهــا ســواًء كان ذلــك بموجــب األوامــر والمســتندات المطبوعــة أو عبــر أي 

مــن القنــوات االلكترونيــة األخــرى المعتمــدة للتعامــل مــن هاتــف وانترنــت وغيــره.

ومــا  الماليــة  األوراق  بأعمــال  الخاصــة  الشــركة  مــع  الهاتفيــة  أن مكالماتــه  العميــل  يعلــم   )2-11(

تتضمنــه مــن تعليمــات يتــم تســجيلها وأن تلــك التســجيالت تنتــج آثارهــا فــي مواجهتــه 

كمــا لــو كانــت تعليمــات مكتوبــة، وأن جميــع العمليــات والصفقــات التــي تتــم بموجبهــا 

ملزمــة لــه ونافــذة بحقــه مــا لــم يعتــرض عليهــا فــي موعــد أقصــاه يــوم العمــل التالــي لتاريــخ 

ــه. ــة اعتراض ــجالت صح ــالل الس ــن خ ــت م ــة ويثب ــذ الصفق تنفي

 بحســن نيــة اتخــاذ 
ً
ــراه مناســبا ــزام عليهــا أو التــزام منهــا وحســبما ت )11-3( يجــوز للشــركة دون إل

الخطــوات الالزمــة للتحــري والتحقــق عــن الشــخص المتصــل وصفتــه، وإذا مــا ســاورها أدنــى 

شــك تجاهــه أو اشــتبهت بوجــود انتهــاك إلجــراءات األمــان أو اختــراق لكلمــة الســر فلهــا أن 

تمتنــع عــن تنفيــذ تعليماتــه و/أو توقــف القنــاة المشــتبه باختراقهــا.

)11-4( يعلــم العميــل أن مــا تقدمــه الشــركة عبــر موقعهــا عبــر شــبكة االنترنــت من خدمــات وكذلك 

خدمــة الراجحــي تــداول خاضــع لتقديرهــا واجتهادهــا فــي ذلــك وأنــه يفــوض الشــركة بتنفيــذ 

التعليمــات والعمليــات الصــادرة منــه عبــر هــذه القنــوات والتأثيــر علــى حســابه االســتثماري 

 بموجــب اســم المســتخدم والرقــم 
ً
بالقيــود المحاســبية المقابلــة لهــا وتوثيقهــا جميعــا

الســري.
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المحتملــة  المخاطــر  أبلغتــه وأحاطتــه علمــا وحذرتــه مــن  الشــركة قــد  بــأن  العميــل  )11-5( يقــر 

الخلــل  ألوجــه  تمامــا  مــدرك  وأنــه  اختراقهــا،  وإمكانيــة  االلكترونيــة  القنــوات  الســتخدام 

وجوانــب القصــور المرتبطــة باســتخدام هــذه التقنيــات والضوابــط والقيــود التــي تحكــم 

اســتخدامها وأنــه يعفــي الشــركة ويبــرئ ذمتهــا بشــكل كامــل مــن جميــع المطالبــات 

وااللتزامــات المرتبطــة أو الناتجــة عــن عــدم القــدرة علــى اســتخدام هــذه القنــوات أو التعامــل 

مــن خاللهــا ألي ســبب مــن األســباب.

ــة  ــة والمحافظ ــه االلكتروني ــي تعامالت ــذر ف ــة والح ــذ الحيط ــه أخ ــزم علي ــه يل ــل بأن ــر العمي يق  )6-11(

علــى كلمــة المــرور وعــدم إفشــائها ألي شــخص كان بمــن فيهــم موظفــي الشــركة وأنــه ال 

يحــق لــه الرجــوع علــى الشــركة أو مطالبتهــا بأيــة خســائر أو أضــرار قــد تلحــق بــه جــراء إفصاحــه 

 كافــة التبعــات، 
ً
أو معرفــة الغيــر لكلمــة المــرور وتنفيــذ أي عمليــة بموجبــه وبتحملــه منفــردا

مــع التــزام المســتخدم بإبــالغ الشــركة بشــكل فــوري بموجــب اخطــار كتابــي أو مكالمــة 

هاتفيــة مســجلة فــي حــال افصاحــه عــن أو معرفــة الغيــر لكلمــة المــرور واســم المســتخدم 

 عــن جميــع العمليــات 
ً
حتــى تتمكــن الشــركة مــن اجــراء الــالزم ويكــون العميــل مســؤوال

المنفــذه والتعليمــات الصــادرة بموجــب اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الــي حيــن تســلم 

الشــركة لإلبــالغ الرســمي )بعــد البــالغ بمــدة ســاعتين بحــد أقصــى( حتــى تتمكــن الشــركة 

مــن اتخــاذ اجراءاتهــا وايقــاف العمــل بإســم المســتخدم وكلمــة المــرور.

التــزم العميــل و/أو المســتخدم بــأن يبلــغ الشــركة وبصفــة فوريــة وعاجلــة عــن أي عمليــات   )7-11(

ــة دائنــة و/أو مدينــة مقابلــة لهــا   وشــراء وأي قيــود نقدي
ً
تــداول نفــذت فــي محفظتــه بيعــا

منفــذه فــي حســابة االســتثماري لــم يصــدر أي تعليمــات بشــأنها مــن قبلــه أو مــن قبــل 

ــن  ــا م ــا يقابله ــات وم ــك العملي ــر تل ــه وتعتب ــف لتعليمات ــكل مخال ــت بش ــتخدم أو تم المس

قيــود نقديــة نهائيــة عنــد مــرور يومــي عمــل مــن تاريــخ تنفيذهــا، وفــي هــذه الحالــه يقــر 

العميــل و أي مــن وكالئــه المفوضيــن بــإدارة الحســاب أن تلــك العمليــات وقيودهــا النقديــة 

تعــد بمثابــة الموافــق عليهــا مــن قبــل العميــل وعلــى صحتهــا وال يمكــن قبــول أي اعتــراض 

 بــأي شــكل مــن األشــكال كمــا يتعهــد بعــدم تقديــم أي شــكوى أو رفــع أي 
ً
عليهــا مســتقبال

منازعــه امــام جهــات االختصــاص حيالهــا.

المنظمــة  الشــروط واألحــكام  أو تغييــر  المطلــق تعديــل  يجــوز للشــركة وفــق تقديرهــا   )8-11(

اســتخدام  فــإن  الموقــع  علــى  حــال عرضهــا  وفــي  تــداول  الراجحــي  عبــر خدمــة  للتــداول 

 منــه بالتعديــالت والتغييــرات التــي أجريــت 
ً
العميــل لتلــك الخدمــة يعــد موافقــة وقبــوال

عليهــا.

)11-9( تحتفــظ الشــركة لنفســها بالحــق فــي رفــض أيــة تعليمــات أو استفســارات تســتقبلها أو 

تردهــا مــن العميــل أو المســتخدم عبــر موقــع الراجحــي تــداول ألي ســبب مــن األســباب تــراه 

 .
ً
مقنعــا

االلتــزام   لضمــان 
ً
إجــراء تعتبــره ضروريــا أي  اتخــاذ  عــن  االمتنــاع  أو  اتخــاذ  للشــركة  يجــوز   )10-11(

ســأل عــن ذلــك طالمــا أنهــا لــم تتعــد أو تفــرط ويكــون هــذا 
ُ
باألنظمــة والتعليمــات وال ت

 فــي مواجهتــه.
ً
 للعميــل ونافــذا

ً
 ملزمــا

ً
 وســلبا

ً
اإلجــراء إيجابــا

التــي تســتقبلها  اليوميــة  يــدرك العميــل أحقيــة الشــركة فــي تحديــد عــدد االتصــاالت   )11-11(

الشــركة مــن المســتخدم )فــي حــال اســتخدام قنــاة الهاتــف االلكترونيــة(، وتغييــر هــذا 

العــدد مــن وقــت ألخــر وفــق تقديرهــا الشــخصي المطلــق، كمــا يجــوز لهــا رفــض اســتقبال 

أي مكالمــات تتجــاوز ذلــك العــدد فــي اليــوم الواحــد

يجــوز للشــركة إلغــاء أو إيقــاف أي خدمــات إلكترونيــة أو خدمــات التــداول مــن خــالل الهاتــف   )12-11(

والتــي تقدمهــا للعمــالء بموجــب اخطــار رســمي يرســل للعميــل أو ينشــر مــن خــالل القنــاة 

المزمــع ايقافهــا أو إلغائهــا أو بواســطة مكالمــة مســجلة أو بواســطة رســالة نصيــة ترســل 

للعميــل وذلــك قبــل ســبعة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ اإليقــاف أو اإللغــاء كمــا يحــق للعميــل 

إلغــاء اشــتراكه فــي أي خدمــة إلكترونيــة مــن خــالل خطــاب رســمي أو مكالمــة مســجلة 

مــع اســتمرار تحملــه لمســؤولية أي عمليــات تــم تنفيذهــا حتــى تاريــخ اشــعاره مــن قبــل 

الشــركة بقبــول إلغــاء االشــتراك.

)11-5(  The Customer acknowledges that, the Company has informed him / her, made 
him / her aware of and warned him / her of the possible risks of using the 
electronic channels and the possibility of a breakthrough to these channels, 
and that he / she is fully aware of the aspects of defects and deficiencies 
related to the usage of such technologies as well as controls and restrictions 
governing their usages. He / she further hereby completely holds the 
Company harmless and exempts it from all claims and commitments related 
to or resulting from his / her inability to use such channels or dealing through 
them for any reason.

)11-6(  The Customer acknowledges that he / she shall be committed to be careful 
and cautious in his / her electronic transactions and to maintain his / her 
password and not to disclose it to any person whoever including the Company 
employees. He / she further acknowledges that he / she shall not refer to the 
Company to claim for any loss that may be incurred by him / her as a result 
of getting his / her password disclosed to other persons and executing any 
transaction using it and shall further solely bear all consequences. Further, 
the customer undertakes to inform the company immediately by a written 
notification, or a recorded telephone call in case of disclosing his password 
or if another person get access to his password and the username, in order 
to enable the company take the necessary action, and in such case, the 
customer shall be responsible for all the executed transactions and the 
instructions issued through the usage of the password and / or the user name 
and the password, until the company receives the official notification )two 
hours after the notification as maximum(, so as to enable the company to take 
the necessary actions and stop any action in the name of the user and the 
password. 

)11-7(  The customer and / or the user, undertakes to notify the company, 
immediately and promptly, about any trading transactions that have been 
executed in his portfolio, including sale, purchase, and any corresponding 
credit and / or debit entries, executed in his investment account, for which 
he or the user did not issue any instructions, or which were done contrary 
to his instructions. Such transactions and their corresponding cash entries, 
are deemed to be final after the passing of two working days from the date of 
their execution. In this case, the customer and any one of its agents who are 
authorized to operate the account, acknowledge that, such transactions and 
their corresponding cash entries, are deemed to be approved and certified 
correct by the customer, and that no rejection thereof can be accepted in 
future by any means. Moreover, the customer undertakes that, he will not 
submit any complaint or raise any conflict at the competent jurisdictions with 
regard to the same.

)11-8(  The Company may, upon its own absolute discretion, to modify or change the 
conditions and rules governing trading via Al Rajhi Tadawul service. And in 
case of being displayed on the website of the Company, the Customer’s use 
of such service shall be deemed an approval and consent by him / her of the 
modifications or alterations done on these conditions and rules.

)11-9(  The Company reserves its own right in rejecting any instructions or inquiries 
received or conveyed to it from the Customer or the User, via Al Rajhi Tadawul 
website, for any reason it finds convincing.

)11-10( The Company may take, or refrain from taking, any action as it considers 
necessary to ensure commitment to the regulations and instructions, 
and shall not be held accountable thereof as long as it has not acted in a 
transgressive or violative manner. And such action, whether positive or 
negative, shall be binding and forcible upon the Customer.

)11-11( The customer recognizes the company’s right in determining the number 
of daily calls it receives from the user )in case of using the electronic phone 
channel( and in changing this number of calls from time to time according 
to its own absolute discretion. Moreover, it may refuse receiving, any calls in 
excess of that number of calls in one day.

)11-12( The Company may, cancel or stop the provision of any electronic services 
it provides, by virtue of an official notification to be sent to the customer or 
published through the electronic channel that is intended to be stopped or 
cancelled, or through a recorded call, or by text message sent to the customer 
seven )7( days at least prior to the date of stopping or cancelling the services. 
Further, the customer shall have the right to cancel its subscription in any 
electronic service by serving an official letter or a recorded phone call, and he 
will continue to be responsible for any transactions that have been executed 
till the date he had been notified by the Company with respect to accepting 
the cancelation of the subscription.
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يجــوز للشــركة تعديــل أي خدمــات الكترونيــة تقدمهــا بموجــب اخطــار رســمي يرســل   )13-11( 

للعميــل أو ينشــر مــن خــالل القنــاة االلكترونيــة المزمــع تعديلهــا أو بواســطة مكالمــة 

مســجلة وذلــك قبــل ســبعة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ نفــاذ أو تطبيــق التعديــل، و يعــد 

اســتخدام العميــل للقنــاة االلكترونيــة بعــد نفــاذ تاريــخ التعديــل بمثابــة قبــول ضمنــي 

للتعديــل.، وفــي حــال قيــام العميــل بإشــعار الشــركة بعــدم الموافقــة علــى التعديــل يعــد 

ذلــك بمثابــة الرفــض وطلــب إللغــاء االشــتراك فــي الخدمــة، ويلغــى بذلــك مباشــرة اشــتراكه 

وحقــه فــي االســتفاده مــن الخدمــة وفــي هــذه الحالــة يجــوز للشــركة دون أي الــزام عليهــا 

تنفيــذ أي عمليــات يطلبهــا العميــل قبــل تفعيــل الشــركة إللغــاء دخــول العميــل علــى 

تلــك القنــاة االلكترونيــة.

 
ً
ــا  أي

ً
يــدرك العميــل آن آليــة وضوابــط الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة للعميــل إلكترونيــا  )14-11(

كانــت وســيلتها أو مــن خــالل موظفيهــا أنهــا تختلــف باختــالف القنــاة المســتخدمة التــي 

قــام باالشــتراك فيهــا وفــق الشــروط والضوابــط المنظمــة لذلــك وال يعنــي اشــتراكه فــي أي 

قنــاة إلكترونيــة اشــتراكه فــي القنــوات األخــرى بــل لــكل قنــاة اســتقاللها عــن غيرهــا.

علــى المســتخدم التأكــد فــي جميــع األحــوال مــن صحــة دخولــه ووصولــه إلــى الخدمــة   )15-11(

 كانــت قناتهــا وأن يدخــل رقــم أو عنــوان الخدمــة بنفســه كإدخــال 
ً
اإللكترونيــة المطلوبــة أيــا

رقــم الهاتــف المجانــي أو كتابــة اســم الموقــع اإللكترونــي علــى شــبكة االنترنــت أو إدخــال 

ــأ  ــات خط  تبع
ً
ــردا ــل منف ــل العمي ــوال، ويتحم ــذ بالج ــر التنفي ــه أوام ــل إلي ــذي ترس ــم ال الرق

 
ً
ــا ــات بشــكل خاطــيء أي ــى العنــوان الصحيــح أو ادخــال البيان المســتخدم فــي الوصــول إل

كانــت تلــك التبعــات.

القنــوات اإللكترونيــة أصالــة،  يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن اســتخدام أي مــن   )16-11(

ومســئوليته الكاملــة عــن تصرفاتــه و/أو تصرفــات وكيلــه الشــرعي، كمــا يقــر بمســئوليته 

الكاملــة عــن رمــز المســتخدم والرقــم الســري والتزامــه بالمحافظــة التامــة عليهمــا، وعــدم 

 بالشــركة كمــا يقــر العميــل 
ً
اإلفصــاح عنهمــا ألي جهــة أو ألي شــخص ولــو كان موظفــا

ــن  ــة أو م ــه أصال ــن قبل ــة م ــذه الخدم ــتخدامه له ــى اس ــب عل ــا يترت ــن كل م ــؤوليته ع بمس

قبــل وكيلــه الشــرعي وأن يتحمــل تبعــة أيــة تعــدي أو تفريــط أو اهمــال فــي ذلــك ودونمــا 

أدنــى مســئولية علــى الشــركة بهــذا الشــأن مــا دام ذلــك االســتخدام أو الدخــول للخدمــة 

كان بنــاًء علــى الدخــول باســم المســتخدم وكلمــة المــرور، وال تلتــزم وال تقــوم الشــركة 

بالتأكــد مــن شــخص العميــل أو مطابقــة األصــوات مــا دام الدخــول للخدمــة تــم عــن طريــق 

الرقــم الســري.

يوافــق العميــل ويقــر بأنــه يحــق للشــركة تســجيل كافــة المحادثــات الهاتفيــة بيــن الشــركة   )17-11(

والعميــل أو وكيلــه الشــرعي علــى وســائط إلكترونيــة تحتفــظ بهــا الشــركة وذلــك وفــق 

المــادة )51( مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

لالســتفادة مــن القنــاة االلكترونيــة المطلوبــة يتطلــب مــن العميــل حيــازة أجهــزة حاســب   )18-11(

آلــي أو جــوال أو هاتــف تكــون متوافقــة مــع المتطلبــات الالزمــة لالســتفادة مــن القنــاة 

اإللكترونيــة المطلوبــة وتنفيــذ أوامــر التــداول التــي يرغبهــا، ومــع ذلــك يجــوز للشــركة 

إجــراء كل مــا تــراه مــن تطويــر للنظــام اآللــي وبرامجــه وتعديلهــا أو إيقافهــا لتطويرهــا أو 

إيقافهــا وتحديــث نســخ مــن برامجهــا، ويــدرك العميــل أن الشــركة ال تتحمــل أي مســؤولية 

عــن كل مــا يترتــب علــى هــذا اإليقــاف أو التحديــث مــن نتائــج ومســؤوليات ويشــمل ذلــك 

عــدم توافــق أي مــن األجهــزة الخاصــة بالعميــل مــع كل أو بعــض خدماتهــا ومــا يطــرأ عليهــا 

مــن تحديثــات.

يــدرك العميــل أن بإمكانــه االطــالع علــى حــركات حســابه و طباعــة كشــوف لهــا مــن خــالل   )19-11(

هــذه الخدمــة، وبذلــك ســتوقف جميــع الكشــوف الورقيــة ويعتبــر طلبــه وموافقتــه علــى 

هــذه الخدمــة موافقــة علــى ذلــك. 

يوافــق العميــل علــى تفويــض الشــركة بإرســال كافــة المراســالت واإلشــعارات المتعلقــة   )20-11(

إلــى بريــد وهاتــف  البريــد اإللكترونــي أو الرســائل القصيــرة  بهــذه الخدمــة عــن طريــق 

الالزمــة  باتخــاذ كافــة االحتياطــات  الماليــة ويلتــزم  الراجحــي  المســجل بأنظمــة  العميــل 

لســرية المراســالت، ويكــون مســؤول عــن أي انتهــاكات لهــذا االلتــزام.

)11-13(  The Company may, modify any electronic services it provides, by virtue of 
an official notification to be sent to the customer or published through the 
electronic channel that is intended to be modified, or through a recorded 
call, seven )7( days at least prior to the date of effecting or applying the 
modification. The usage of the customer to the electronic channel after 
the date of effecting the modification, shall be considered as an implicit 
acceptance of the modification. In case that the customer has notified the 
Company of his disapproval to the modification, this will be considered as 
a no acceptance or rejection and a request for cancelling the subscription 
in the service, and this will consequently cancel its subscription and right in 
benefitting from the service. In this case, the Company may, without bearing 
any liability, execute any transactions to be demanded by the customer, 
prior to activating the cancellation of the customer’s access to that electronic 
channel.

)11-14( The customer recognizes that, the mechanism and controls of the services 
provided by the Company to the customer electronically, irrespective of 
the means used for providing this service, or through its employees, differs 
according to the channel used in which he has subscribed pursuant to 
the organizing conditions and controls, and that his / her subscription in 
any electronic channel, does not mean his / her subscription to the other 
channels, as each channel is independent from others.

)11-15( The user must make sure in all cases, of the validity of his logging in and 
access to the required electronic service, irrespective of the channel used for 
obtaining this service, and he must enter the number or title of the service 
by himself, e.g. entering the toll - free phone number, or writing the web-site 
name, or writing the number to which the execution orders are sent via the 
cell phone. The customer alone, shall bear the consequences resulting from 
the error committed by the user in accessing the right address or title, or in 
entering the data wrongly, whatsoever those consequences might be.

)11-16( The customer acknowledges his own and full responsibility of using any 
electronic channel, and his full responsibility of his actions and / or the 
actions of his agent, and also acknowledges his full responsibility of the 
customer;s code and password, and undertakes to fully maintain them, and 
not to disclose them to any other body or person, even if he is a company 
employee. Moreover, the customer acknowledges his full responsibility for 
any consequences resulting from his usage of this service by himself or by his 
legal agent, and that he will bear the consequence of any transgression or 
negligence, without the Company being liable to any responsibility as long 
as this usage or access to the service has been done, based on using the 
user code and the password. The Company does not undertake to verify the 
personality of the customer, or match the voices, as long as the access to the 
service was done through the password.

)11-17( The customer agrees and acknowledges that, the Company shall have the 
right to record all the telephone calls which take place between the Company 
and the customer, or his Agent, in electronic medias to be maintained by 
the Company, pursuant to Article )51( of the Capital Market Institutions 
Regulation.

)11-18( To benefit from the required electronic channel, the customer is required 
to acquire computer devices or mobile phones or fixed phones, that are 
compatible with the requirements of benefitting from the required electronic 
channel, and executing the trading orders the customer is interested in. 
Nevertheless, the Company may carry out all whatever it sees as appropriate, 
such as developing the computer system and its programs, and modifying 
and stopping  the same for upgrading purposes, or stopping them and update 
versions of their programs. The customer acknowledges that, the Company 
does not bear any responsibility for all consequences that might result from 
this logging off, or upgrading, including the non-compatibility of any of the 
customer’s devices, with all or part of the Company’s services, and their 
updates.

)11-19( Customer agrees to view and print account statements from this service 
and allows the Al Rajhi Capital to discontinue periodic paper statements 
dispatched by post. Continuing to use this service is considered acceptance 
to this clause.

)11-20( Customer agrees to authorize the Corp. to send all correspondence related 
to this service through e-mail or SMS to client’s phone and email that are 
recorded on ARC’s systems  and undertakes to take all necessary precautions 
for confidentiality of correspondence and shall be responsible for the 
violations of this undertaking.
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لــن تكــون شــركة الراجحــي الماليــة مســئولة عــن أي مشــكالت ذات عالقــة بالمعلومــات   )21-11(

المقدمــة التــي يكــون منشــأها طــرف ثالــث مــزود للخدمــة او المعلومــات علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر تأخــر الرقــم الســري الثنائــي مــن الوصــول الــى هاتــف العميــل، كمــا ال 

تتحمــل الراجحــي الماليــة أي مســؤولية عــن أي اختــراق أو قرصنــة ألجهــزة العميــل.

يقــر العميــل بعــدم ملكيتــه للحقــوق الفكريــة لبرامــج ومســتندات الخدمــات اإللكترونيــة   )22-11(

ويوافــق علــى عــدم الســماح لمســتخدميه بنســخ أو تعديــل البرامــج أو خالفــه أو تحميــل أو 

نقــل برامــج الخدمــات اإللكترونيــة إلــى جهــاز إلكترونــي مماثــل.

ســيتم تحصيــل رســم ســنوي مــن العميــل غيــر قابــل لالســترداد مقابــل رســوم االشــتراك   )23-11(

والصيانــة فــي اســتخدام تــداول الراجحــي والخدمــة الهاتفيــة وتحتفــظ الشــركة لنفســها 

بالحــق فــي تعديــل تلــك الرســوم فــي أي وقــت بعــد إخطــار العميــل.

ثاني عشر
التفويضات الداخلية والتوكيالت الشرعية

يعلــم العميــل بــأن تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة تحظــر قبــول التفويضــات الداخليــة فــي   )1-12(

بيــع وشــراء األســهم المحليــة وتنفيــذ أيــة تعليمــات تتعلــق بــإدارة المحافــظ االســتثمارية. 

بموجــب  االســتثمارية  المحافــظ  إلدارة  المنظمــة  الماليــة  الســوق  لتعليمــات هيئــة   
ً
إنفــاذا  )2-12(

 بمعنــى أن ال يكــون وكيــال عــن وكيــل.
ً
الــوكاالت الشــرعية يلــزم أن يكــون الوكيــل أصيــال

تكــون  وأن   
ً
حقيقيــا  

ً
وكيــال عنــه  الشــرعي  الوكيــل  يكــون  أن  يلــزم  أنــه  العميــل  يعلــم   )3-12(

وجميــع  الماليــة  واألوراق  االســتثمار  بمحفظــة  العالقــة  ذات  لــه  الممنوحــة  الصالحيــات 

الشــركة. قبــل  مــن  للتطبيــق  قابلــة  تكــون  وأن  فيهــا  لبــس  ال  واضحــة  األخــرى  االســتثمارات 

 
ً
 علــى مطبوعــات ومتضمنــا

ً
يقــر العميــل بأنــه إذا مــا كان صــك الوكالــة المنســوب إليــه محــررا  )4-12(

أيــة  الصــك فإنهــا ال تتحمــل  الشــركة بصحــة هــذا  لــدى  االعتقــاد  لبيانــات وتواقيــع تولــد 
 خــالف ذلــك 

ً
مســؤولية عــن التصريــح للوكيــل العمــل بموجبــه إذا مــا ثبــت أو تبيــن الحقــا

ــذة  ــوم ناف ــل المزع ــب الوكي ــى طل ــاًء عل ــذة بن ــات المنف ــات والعملي ــع التعليم ــون جمي وتك
ــه. ــة ل ــل وملزم ــق العمي بح

 عنــد قيامــه بفســخ الوكالــة الصــادرة 
ً
يعلــم العميــل أنــه يلــزم عليــه إشــعار الشــركة خطيــا  )5-12(

منــه للوكيــل وتســليمها صــورة مطابقــة ألصــل صــك الفســخ ويقــر بــأن جميــع التعليمــات 

ــخ اســتالم الشــركة  والعمليــات المنفــذة بمعرفــة الوكيــل و/ أو بنــاًء علــى طلبــه حتــى تاري

ــه. ــة تعــد نافــذة بحقــه )العميــل( وملزمــة ل اإلشــعار الخطــي بفســخ صــك الوكال

يــدرك العميــل ويقــر بعلمــه أنــه وبنــاء علــى تعليمــات الحســابات االســتثمارية الصــادرة عــن   )6-12(

ــإدارة حســاباته االســتثمارية،  هيئــة الســوق الماليــة، ال يمكــن للعميــل توكيــل أي شــخص ب

مالــم يكــن الوكيــل مــن أقــارب العميــل مــن الوالديــن أو األوالد مــا عــال ومــا نــزل )اب، ام، جــد، 

جــده، ابــن ،ابنــه ،حفيــد أو حفيــدة( ، أو الــزوج والزوجــة، أو األخ واألخــت، أو أن يكــون وكيــال 

 مــن قبــل ورثــة لتصفيــة الحســاب االســتثماري الخــاص بمورثهــم 
ً
 مــن غيــر ذلــك معينــا

ً
شــرعيا

ومــن ثــم إقفالــه.

 

ثالث عشر
إقراض العميل

)13-1( يعلــم العميــل أن الشــركة ال تقــدم أيــة قــروض نقديــة لــه مــن قبلهــا مباشــرة أو عــن طريــق 

غيــر مباشــر وذلــك بالدخــول فــي ترتيبــات مــع شــخص آخــر ليقــوم بإقــراض العميــل. 

باألجــل بضمــان موجــودات  أســهم  بيــع  منتــج  العمــالء  مــن  يرغــب  لمــن  الشــركة  تقــدم   )2-13(

للعميــل  الشــركة  تقييــم  وفــق  نقــد  مــن  االســتثماري  وحســابه  أســهم  مــن  محفظتــه 

والضوابــط واألحــكام المنظمــة لذلــك المنصــوص عليهــا بعقــد بيــع أســهم باألجــل والقابلــة 

للتعديــل مــن آن آلخــر بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام االقتــراض المنصــوص عليهــا بالمــادة )44( 

مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة ومتطلبــات الصفقــة بهامــش تغطيــة المنصــوص 

عليهــا بالمــادة )45( مــن ذات الالئحــة.

)11-21(  Al Rajhi Capital will not be responsible for any problems related to the 
information provided that originates from a third party is provider of the 
service or information, including but not limited to the delay of the OTP to 
customer’s phone, and Al Rajhi Capital does not bear any responsibility for 
any hacking of Client devices.

)11-22(  Customer acknowledges that he has no patent rights regarding the Electronic 
services software and documents and agrees not to allow his /her users to 
copy or amend such software or others to download or transfer the Electronic 
Banking software to similar electronic devices.

)11-23(  An annual fee will be collected from the customer and non-refundable fee for 
the subscription and maintenance fees in the use of Al Rajhi trading and the 
telephone service and the company reserves the right to amend such fees at 
any time after notifying the customer.

Twelfth
Internal authorizations and legal proxies

)12-1( The Customer is aware that, the instructions of the Capital Market Authority 
)CMA( prohibits internal authorizations in selling and purchasing local shares 
and in executing any instructions related to management of investment 
portfolios.

)12-2( As per instructions of Capital Market Authority )CMA( governing the 
administration of investment portfolios under legal proxies, the proxy shall be 
a principle, i.e. not a proxy of a proxy.

)12-3( The Customer is aware that his / her legal proxy shall be a real one and that all 
powers granted to him / her in relation to investment portfolio and financial 
securities as well as all the other investment, shall be clear, unambiguous and 
applicable by the Company.

)12-4( The Customer acknowledges that, in case that the proxy deed attributed to him 
/ her is edited on letter headed papers and includes data and signatures that 
generate Company’s belief in the validity of such deed, the Company shall not 
be held accountable for authorizing the proxy to work thereupon, if otherwise 
is proved or shown later on. And all instructions and operations executed upon 
request of the alleged proxy shall be binding and forcible upon the Customer.

)12-5( The Customer is aware that he / she shall be committed to serve a written 
notice to the Company in case that he / she terminates the proxy issued by 
him / her and to provide it with an exact copy of the original termination deed, 
and further acknowledges that all instructions and operations executed by 
the proxy or upon his / her request till the date of the written notice of the 
termination of proxy deed received by the Company, shall be binding and 
forcible upon the Customer.

)12-6( The customer is aware and acknowledges that, according to the instructions 
governing the investment accounts, issued by the CMA, the customer may not 
authorize any person to manage his investment accounts, unless the agent 
is a relative of the customer on his parents’ side, or the offspring, ascending 
or descending )father, mother, grandfather, grandmother, son, daughter, 
grandson, or granddaughter( or the husband and the wife, or the brother and 
the sister, or otherwise being a proxy who is appointed by heirs to liquidate the 
investment account of their testator, and then close the account.

Thirteenth

Lending the Customer

)13-1( The Customer is aware that the Company does not provide any cash loans to 
him / her whether directly or indirectly by entering into arrangements with a 
third party to lend the Customer.

)13-2( The Company provides the desiring customers, credit shares product 
guaranteed by assets of their portfolios from shares as well as cash in their 
investment account as per the assessment of the Customer by the Company 
as well as governing controls and rules as stipulated in the shares sale - on - 
credit contract and their modifications from time to time without prejudice to 
the provisions of borrowing stipulated by the provisions of Article )44( of the 
Capital Market Institutions Regulation and requirements of the transaction 
with the coverage margin as stipulated by provisions of Article )45( of the same 
Regulation.
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رابع عشر
الرهن

)14-1( يقــر العميــل بأنــه إذا مــا قــام برهــن أيــة أصــول أو أوراق ماليــة موجــودة بحســابه االســتثماري 

 
ً
 باتــا

ً
 علــى الرهــن )أميــن حفــظ( ويفوضهــا تفويضــا

ً
فإنــه يــأذن للشــركة بصفتهــا أمينــا

 أن تأتمــر 
ً
 أو مســتقبال

ً
 ال رجــوع فيــه غيــر قابــل للنقــض أو اإللغــاء أو التعديــل حــاال

ً
ونهائيــا

 لتوجيهــات المرتهــن وأنــه يخلــي مســؤوليتها عــن أي تبعــات تتعلــق بذلــك 
ً
وتتصــرف طبقــا

 بفــك الرهــن وإبــراء 
ً
 خطيــا

ً
إلــى أن يردهــا مــن المرتهــن أو مــن المرتهــن والعميــل معــا إشــعارا

ذمــة العميــل.

)14-2( يعلــم العميــل أنــه إذا مــا كانــت األصــول واألوراق الماليــة التــي يرغــب فــي رهنهــا مودعــة 

فــي حســاب باســمه لــدى شــركة إيــداع لــأوراق الماليــة فــإن إيقــاع الرهــن عليهــا وفــك الرهــن 

يلزمــه مخاطبــة شــركة إيــداع لــأوراق الماليــة مــن قبــل الشــركة بصفتهــا أميــن الحفــظ وأنهــا 

ال تتحمــل تبعــات أي تأخيــر قــد يحــدث فــي إيقــاع الرهــن أو فكــه ألي ســبب كان طالمــا أنهــا 

لــم تتعــد أو تفــرط.

خامس عشر
المقاصة وبيع أصول العميل

)15-1( مــن غيــر اإلخــالل بأيــة حقــوق للشــركة فــي مواجهــة العميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة أو 

بموجــب أيــة اتفاقيــات أو عقــود أخــرى ذات عالقــة فقــد فــوض العميــل الشــركة بالقيــد علــى 

حســابه االســتثماري أو علــى أي حســابات أخــرى لــه تحتفــظ بهــا نيابــة عنــه أي مبلــغ أو أيــة 

مديونيــة تكــون مســتحقة لهــا عليــه. 

 أن تتحصــل علــى 
ً
)15-2( يقــر العميــل بأنــه يحــق للشــركة دون الرجــوع إليــه أو إشــعاره مســبقا

 مــن أيــة أرصــدة دائنــة بحســاباته 
ً
كافــة مســتحقاتها لديــه عــن طريــق المقاصــة وذلــك خصمــا

علــى أن تبــدأ بالحســاب المتضمــن لعملــة االلتــزام )الريــال الســعودي( ومــن ثــم الحســابات 

بالعمــالت األخــرى وفــق ســعر الصــرف فــي تاريــخ إجــراء المقاصــة.

ــد  ــمياتها تع ــا ومس ــالف أنواعه ــى اخت ــركة عل ــدى الش ــاباته ل ــع حس ــل أن جمي ــم العمي يعل  )3-15(

بمثابــة حســاب اســتثماري واحــد ويقــر بأحقيــة الشــركة فــي دمــج وتوحيــد جميــع أموالــه 

وأصولــه لديهــا وأيــة حســابات فرعيــة لــه لســداد وتحصيــل أيــة مديونيــات مســتحقة لهــا 

عليــه وفــي حــال عــدم كفايــة األرصــدة النقديــة بحســاباته لتســديد تلــك المديونيــات يحــق 

للشــركة اســتيفائها مــن أيــة أصــول أخــرى لــه لديهــا ولهــا فــي ســبيل ذلــك بيــع األوراق 

الماليــة العائــدة إليــه دونمــا حاجــة إلــى إشــعاره أو الحصــول علــى إذن مســبق بذلــك مــن 

جهــات االختصــاص أو اصــدار أي حكــم قضائــي مــن أي جهــة قضائيــة بهــذا الشــأن، وال يعنــي 

منــح هــذا الحــق للشــركة أن عليهــا اســتخدامه بــل إن االلتــزام فــي األصــل يقــع علــى العميــل 

بتســديد المبالــغ المســتحقه وتغطيــة أي ارصــده مدينــه عليــه.

ذات  اخــرى  جهــة  أي  أو  الماليــة  الســوق  هيئــة  مــن  تعليمــات  علــى  بنــاء  للشــركة  يحــق   )4-15(

اختصــاص بتنفيــذ طلبــات الحجــز وتجميــد أمــوال و/ أو أصــول العميــل لــدى الشــركة بشــكل 

فــوري دون أي التــزام علــى الشــركة بإخطــار العميــل، وال يحــق للعميــل الطلــب مــن الشــركة 

االفصــاح عــن تفاصيــل تعليمــات الحجــز و/ أو التجميــد، وعليــه فــي حــال رغبتــه التواصــل مــع 

الجهــة المصــدرة لقــرار الحجــز أو التجميــد، وال يحــق للعميــل مطالبــة الشــركة بــأي تعويــض أو 

مصاريــف أو التزامــات عــن أي خســائر أو اضــرار يتعــرض لهــا أو قــد يتعــرض لهــا نتيجــة اللتــزام 

الشــركة بتنفيــذ هــذه التعليمــات.

سادس عشر
التعديل والتعويض واإلعفاء واإلنهاء

)16-1( التعديــل: يحــق للشــركة بإرادتهــا المنفــرده ووفــق ســلطتها التقديريــة إجــراء مــا تــراه 

 مــن تعديــالت علــى أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة وإلغــاء مــا تــرى عــدم جــدواه أو 
ً
مناســبا

عــدم الحاجــة إليــه علــى أن تشــعر العميــل بذلــك وقبــل اعتمــاد العمــل بموجبهــا بخمســة 

أيــام عمــل، وفــي حــال عــرض تلــك التعديــالت بطريقــة آليــة مــن خــالل موقــع الراجحــي الماليــة 

االلكترونــي فــإن اســتخدام العميــل للموقــع والتعامــل مــن خاللــه يعــد بمثابــة موافقــة منــه 

ــر بشــروطه  علــى تلــك التعديــالت ،وفــي جميــع األحــوال فــإن مــا يحــدث مــن تعديــل وتطوي

 ال يتجــزأ منهــا.
ً
 لهــذه االتفاقيــة وجــزءا

ً
 مكمــال

ً
وأحكامــه يعــد ملحقــا

Fourteenth
Pledge

)14-1( The Customer acknowledges that, in case that he / she has pledge any assets 
or financial securities existing in his / her investment account, he / she shall 
permit the Company and irreversibly authorize it, in its capacity as custodian 
of the mortgage, such an authorization that is irrevocable whether currently 
or in the future, to order and act as per directives of the mortgagee, and shall 
further exempt the Company from any liability for any consequences related 
thereof until it receives from the mortgagee or from both the pledge and the 
Customer a written notice of mortgage release and Customer quittance.

)14-2( The Customer is aware that, in case that the assets and financial securities 
he / she wants to mortgage are deposited in an account in his / her name at 
the Depositary and Settlement Center in Tadawul, the application of pledge 
and release thereof shall necessitate addressing the Depositary Center by the 
Company in its capacity as custodian, and that the Company shall not incur 
any consequences of delay in the application or release of pledge for whatever 
reason as long as it has not committed any transgression or negligence.

Fifteenth
Clearing and selling Customer’s assets

)15-1( Without prejudice to any of the Company’s entitlements in face of the 
Customer under this Agreement or any other relevant agreements or contracts, 
the Customer hereby authorizes the Company to debit his / her investment 
account or any other account of the Customer it keeps on behalf of him / her, 
with any amount or indebtedness that may be due to it by the Customer.

)15-2( The Customer acknowledges that the Company shall be entitled, without any 
need to refer to him / her or to serve a prior notice to him / her, to collect all 
its due amounts from him / her by clearing through deduction from any credit 
balances in his / her accounts starting from the account that contains the 
commitment currency )Saudi Riyals( and then the accounts in other currencies 
as per exchange rate at the data of clearing.

)15-3( The Customer is aware that, all his / her accounts at the Company, of different 
types and names, shall be deemed as one investment account. He / she further 
acknowledges that the Company shall be entitled to merge and unify all his 
/ her money and assets at the Company as well as any of his sub accounts in 
order to pay and collect any debts due for it by him / her. In case of insufficiency 
of the cash balances in his / her accounts to pay such debts, the Company shall 
be entitled to collect the same from any other assets of the Customer at the 
Company for such purpose, including selling financial securities that belong 
to him / her without any need for serving prior notice to him / her or get prior 
permission from competent or concerned authorities. Granting this right to 
the Company, does not mean that it must use it, but the commitment primarily 
rests on the customer who must pay the due amounts and cover any of his 
indebted balances. 

)15-4( The Company shall have the right, based on instructions from the CMA, or any 
other competent body, to execute the orders for seizure and freezing of the 
customer’s monies and / or assets with the Company, immediately, without 
any obligation on the Company to notify the customer, and the customer 
has no right to ask the Company to disclose the details of the seizure and / 
or the freezing of monies, and if he is interested to know these details, he 
should communicate with the body which issues the seizure or freezing of 
monies decision. The customer shall have no right, to claim from the company, 
any indemnity or expenses or liabilities for any losses or damages that he is 
exposed to, or may be exposed to, as a result of the Company’s commitment to 
execute these instructions.

Sixteenth
Alteration, compensation, exemption and termination

)16-1( Alteration: The Company shall be entitled to make the alterations it finds 
appropriate on the terms and conditions of this Agreement and to cancel 
what it deems futile or ineffectual, upon prior notice served to the Customer 
5 working days before authorization of work thereupon. And in case of being 
displayed on the website of ARC, the Customer’s use of the website and dealing 
through it shall be deemed an approval and consent by him / her of such 
modifications or alterations. And in all cases, alterations and developments 
along with their terms and conditions shall be a complementary attachment 
of this Agreement and part and parcel thereof.
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)16-2( التعويــض: التــزم العميــل بالتعويــض عــن أيــة تكاليــف أو أعبــاء ماليــة تتكبدهــا الشــركة 

فــي ســبيل مباشــرة وممارســة الحقــوق والصالحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة 

ذلــك  مــرد  كان  إذا  لديهــا  المعتمــدة  للخدمــات  المنظمــة  األخــرى  والعقــود  واالتفاقيــات 

ومرجعــه إخاللــه )العميــل( بالتزاماتــه التعاقديــة معهــا.

)16-3( اإلعفــاء: يعلــم العميــل أن عــدم قيــام الشــركة بممارســة أي مــن الصالحيــات والحقــوق 

 مــن جانبهــا عــن ذلــك الحــق و/ أو تلــك 
ً
المكفولــة لهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة ال يعــد تنــازال

الصالحيــة.

ــى حيــن إنهائهــا  ــاء: هــذه االتفاقيــة غيــر محــددة المــدة يســري العمــل بموجبهــا إل )16-4( اإلنه

مــن قبــل أحــد الطرفيــن ألي ســبب وفــي أي وقــت يحــدده بموجــب إشــعار خطــي مســبق 

ــخ االنهــاء الفعلــي.   مــن تاري
ً
ــا ــك مرســل للطــرف االخــر بمــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يوم بذل

)16-5( يعلــم العميــل أنــه إذا مــا قــرر إنهــاء العمــل بهــذه االتفاقيــة وتــم تصفيــة موجــودات حســابه 

االســتثماري مــن األوراق الماليــة والتحقــق مــن عــدم وجــود أيــة حقــوق مســتقبلية مرتبطــة 

بهــا ناتجــة عــن إجــراءات الشــركات فــإن الشــركة ســتقوم باغــالق حســابه االســتثماري بصفــة 

نهائيــة.

 
ً
)16-6( يقــر العميــل بأحقيــة الشــركة فــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة وقفــل حســابه االســتثماري فــورا

دون مراعــاة مــدة اإلشــعار المذكــورة بالفقــرة )16-4( إذا اكتشــفت أي اســتخدام للحســاب فــي 

ــة أخــرى توصــف و / أو فعــل  ــة حال ــة مــن حــاالت التالعــب أو االحتيــال أو التدليــس أو أي أي حال

يصنــف وفــق تقديرهــا مخالفــة لنظــام الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة.

)16-7( مــن المعلــوم للطرفيــن أن إنهــاء هــذه االتفاقيــة ال يوقــف تنفيــذ أيــة صفقــة تــم البــدء فيهــا 

قبــل اإلنهــاء وال يؤثــر علــى الحقــوق وااللتزامــات المتبادلــة والمســتحقة حتــى تاريــخ اإلنهــاء. 

سابع عشر
نفاذ أحكام االتفاقية في مواجهة ورثة العميل وخلفه العام والخاص

ال  االتفاقيــة  أن هــذه  االعتبــاري كل حســب مســماه وصفتــه  الكيــان  العميــل صاحــب  أقــر   )1-17(

تنتهــي بوفــاة الشــريك بالشــركة أو تصفيتهــا أو زوال صفــة الشــخص المفــوض مــن قبلــه 

وأنهــا تســرى علــى الخلــف بمــا ال يتعــارض مــع عقــد تأســيس الشــركة أو نظامهــا األساســي 

ونظــام الشــركات أو القــرارات والتصاريــح والصكــوك المنشــئة والكاشــفة والمقــررة للكيــان 

االعتبــاري صاحــب الحســاب مــن هيئــات وأوقــاف وجمعيــات خيريــة وغيرهــا.

)17-2( يحــق للشــركة وفــق تقديرهــا تعليــق التعامــل فــي األوراق الماليــة واالمتنــاع عــن قبــول أيــة 

تعليمــات تتعلــق بهــا أو بــأي اســتثمار آخــر تنظمــه أحــكام هــذه االتفاقيــة، وذلــك إلــى حيــن 

 أو اســتالمها تعليمــات مــن الخلــف الخــاص والعــام 
ً
 مــن الجهــة المختصــة نظامــا

ً
تلقيهــا أمــرا

للعميــل كل فيمــا يخصــه صــادرة بشــكل مناســب وصيغــة مقنعــة للشــركة وأن تكــون 

قابلــة للتنفيــذ.

ثامن عشر
التحويالت النقدية

)18-1( يحــق للعميــل أن يطلــب مــن الشــركة تحويــل أي مبلــغ مــن حســابه االســتثماري إلــى حســابه 

الجــاري المربــوط بالمحفظــة بموجــب النمــاذج المطبوعــة المخصصــة لهــذا الغــرض أو أن 

يقــوم بهــذا اإلجــراء مــن قبلــه مباشــرة عبــر االنترنــت أو أي مــن القنــوات االلكترونيــة األخــرى 

المعتمــدة لــدى الشــركة. 

)18-2( يلــزم لتنفيــذ التحويــل النقــدي مــن الحســاب االســتثماري إلــى الحســاب الجــاري أن يكــون 

 لتغطيــة أيــة صفقــة قائمــة لــم يتــم تســويتها بعــد.
ً
الرصيــد المتبقــي بالحســاب كافيــا

)18-3( يحــق للشــركة أن ترفــض تنفيــذ أيــة عمليــات أو تعليمــات للعميــل إذا رأت وفــق تقديرهــا 

 فــي 
ً
المطلــق أن الرصيــد الدائــن بحســابه االســتثماري ال يكفــي لذلــك أو لــن يكــون كافيــا

تاريــخ تنفيــذ العمليــة.

)16-2( Compensation: The Customer shall be committed to compensate the 
Company for any costs or financial burdens incurred by it for the sake of 
exercising and proceeding of rights and powers granted to it under this 
Agreement as well as other agreements and contracts that organize the 
services certified by it, if this is caused by the Customer’s breach or violation of 
his / her contractual commitments with the Company.

)16-3( Exemption: The Customer is aware that the non – exercising by the Company 
of any of its powers and rights guaranteed to it under this Agreement, shall not 
be deemed waiver by the Company of such right or power.

)16-4( Termination: This Agreement is an open-ended agreement, and shall be 

valid until it is terminated by one of the two parties for any reason and at any 
time determined by this party, upon serving a prior written notice to the other 
party, within a period not falling less than 15 days before termination.

)16-5( The Customer is aware that if he / she decides to terminate this Agreement, and 
the assets of his / her investment account, including financial securities, have 
been liquidated, and it is verified that no future entitlements related to them 
exist as a result of the Company’s procedures, the Company shall permanently 
close his / her investment account.

)16-6( The customer acknowledges the company’s right to terminate this Agreement 
and )Close( his investment account immediately, without taking into account 
the notice period mentioned in Item )17-4( of this Agreement, if the Company, 
has detected the use of the account in any case of manipulation, fraud, or 
any other case that is described and / or act is classifies in the company’s own 
discretion, as  a violation of the Capital market Law and its Regulations.

)16-7( It is understood by both parties, that the termination of this Agreement shall 
not discontinue the execution of any transaction that was commenced before 
the termination, and shall not affect the mutual rights and commitments till 
the date of termination.

Seventeenth
Enforcement of the provisions of this Agreement against the Customer’s 
heirs and his public and private successors

)17-1( The body corporate Customer, each as per his / her title and capacity, 
acknowledges that this Agreement shall not be terminated upon the death 
of the partner in the company, or the liquidation of the corporation or 
vanishing of the capacity of the person authorized by him / her, and that it 
shall be applicable to the successors without prejudice to the company’s 
articles of association or articles of incorporation, or the Companies Act, or 
the resolutions, licenses and deeds, which establish the artificial body which 
hold the account ,such as the public organizations, endowments, charitable 
associations, etc.

)17-2( The Company shall be entitled, upon its own discretion, to suspend dealing 
in financial securities and to refrain from accepting any instructions related 
to them or to any other investment that is governed by the provisions of this 
Agreement, until it receives an order from the competent and authorized 
body, or receives instructions from the private and public successors of the 
Customer, each in his / her own area of concern, issued in such appropriate 
format and convincing manner to the Company, and shall be enforceable .

Eighteenth

Cash transfers

)18-1( The Customer shall have the right to ask the Company to transfer any amount 
from his / her investment account to his / her current account linked to the 
portfolio using printed forms prepared for this purpose and can further 
carryout this action directly by himself via the internet or any of the other 
electronic channels authorized by the Company.

)18-2( In order to execute the cash transfer from the investment account to the 
current account, the remaining balance in the account, must be sufficient to 
cover any existing transaction that has not yet been settled.

)18-3( The Company shall have the right to refuse the execution of any operations or 
instructions of the Customer if it finds, as per its own and absolute discretion, 
that the credit balance in his / her investment account is not sufficient, or will 
not be sufficient at the date of executing of the operation.
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، يكــون للشــركة الحــق فــي تحويــل أي عملــة مــن حســاب العميــل دون 
ً
)18-4( حيثمــا كان مناســبا

إشــعاره بذلــك لتنفيــذ أي صفقــة وفــق أحــكام هــذه االتفاقيــة وتســديد التزاماتــه الماليــة 

ــعار  ــة واألس ــس الطريق ــم بنف ــب أن يت ــل يج ــذا القبي ــن ه ــل م ــا وأن أي تحوي ــة عليه المترتب

التــي تحددهــا الشــركة وفــق تقديرهــا )مــع األخــذ فــي االعتبــار أســعار صــرف العمــالت فــي 

ــل(.  ــخ التحوي تاري

 بعملــة أجنبيــة معتمــدة لــدى الشــركة فــإن جميــع العمليــات 
ً
)18-5( إذا كان الحســاب مفتوحــا

التــي تتــم عليــه أو تنفــذ مــن خاللــه تكــون بــذات العملــة وفــي حــال عــدم التمكــن مــن إجــراء 

ــال الســعودي حســب ســعر الصــرف فــي ذات  العمليــة بعملــة الحســاب يتــم تنفيذهــا بالري

ــخ.  التاري

 لتقلبــات أســعار الصــرف 
ً
)18-6( يعلــم العميــل أن فتــح الحســاب بعملــة أجنبيــة يجعلــه خاضعــا

واحتماليــة تعرضــه لخســارة كبيــرة عنــد التحويــل منــه للعملــة المحليــة والعكــس وأنــه 

ــى  ــؤولية عل ــى مس ــات دون أدن ــة التبع  كاف
ً
ــردا ــل منف ــاب يتحم ــذا الحس ــب ه ــه صاح بصفت

الشــركة. 

)18-7( تلتــزم الشــركة بنقــل األوراق الماليــة مــن محفظــة العميــل لــدى الشــركة إلــى محفظــة 

العميــل لــدى مؤسســة ســوق ماليــة لــه اخــر بعــد التأكــد مــن جميــع األوراق الثبوتيــة الالزمــة 

)تــداول( فالشــركة ال  تتــم عــن طريــق  التحويــل  النقــل. وحيــث أن عمليــة  إلتمــام عمليــة 

تتحمــل أي مســئولية عــن أي تأخيــر فــي تنفيــذ عمليــة نقــل األوراق الماليــة يعــود لنقــص 

فــي المســتندات أو لطلبــات اضافيــة مــن تــداول أو ألي اســباب اخــرى خارجــة عــن ارادة شــركة 

الراجحــي الماليــة.

تاسع عشر
السرية واإلفصاح

 
ــك  ــرية: يتعيــن علــى الشــركة أن تحافــظ علــى ســرية معلومــات العميــل بمــا فــي ذل )19-1( الس

بياناتــه لديهــا والمعلومــات التــي حصلــت عليهــا منــه وتعامالتــه معهــا وعــدم إفشــائها أو 

 بأحــكام 
ً
 عمــال

ً
اإلفصــاح عنهــا للغيــر واالســتثناء مــن ذلــك إذا كان اإلفصــاح عنهــا مطلوبــا

نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة أو أيــة أنظمــة أخــرى مرعيــة ذات عالقــة أو إذا كان 

 لتنفيــذ عمليــة أو أداء خدمــة للعميــل أو إذا وافــق العميــل علــى ذلــك صراحــة.
ً
ــا ذلــك ضروري

)19-2( اإلفصــاح: يجــوز للشــركة اإلفصــاح عــن تفاصيــل عالقــة العميــل بهــا إلــى أطــراف آخريــن 

تتعامــل معهــم إذا كان ذلــك فــي إطــار قيامهــم بالخدمــات االســتثمارية المتفــق عليهــا 

نيابــة عــن العميــل.

)19-3( يقــر العميــل أن للشــركة الحــق فــي اإلفصــاح عــن معلوماتــه الشــخصية وأرصدتــه الماليــة 

ألغــراض اإللتــزام بمتطلبــات منظمــة الفاتــكا فــي حــال كــون موجوداتــه اإلســتثمارية لــدى 

الشــركة خاضعــة لضريبــة دولــة أجنبيــة.

)19-4( يقــر العمــالء اللذيــن تخضــع أصولهــم لــدى الشــركة لضرائــب دول أجنبيــة بالســماح للشــركة 

وتفويضهــا بالقيــام بــأي خصــم ضريبــي مــن أصولهــم، هــذا فــي حــال صــدرت تغيــرات فــي 

التشــريعات مــن قبــل الجهــات التنظيميــة تنــص علــى وجــوب قيــام مؤسســات الســوق 

الماليــة باالســتقطاع الضريبــي فــإن الشــركة فــي هــذه الحالــه ســوف تقــوم بذلــك.

الماليــة تخلــي مســؤوليتها مــن أي مترتبــات قانونيــة وتحمــل العميــل كامــل  الراجحــي   )5-19(

المســؤولية والتعويــض فــي حــال إخفــاء أي معلومــات أو مســتندات أو تقديمهــا بشــكل 

غيــر صحيــح ممــا قــد يــؤدي إلــى الفشــل فــي تحديــد مــدى خضــوع أصولــه لــدى الشــركة 

أجنبيــة. لضرائــب دول 

عشرون
اإلشعارات وكشوف الحسابات والتقارير الدورية

)20-1( ترســل الشــركة كشــوف حســاب االســتثمار وتقاريــر التقويــم الدوريــة وجميــع اإلشــعارات 
الوســائل  أي مــن  أو عــن طريــق  األخيــر للعميــل  العنــوان  العالقــة علــى  والمكاتبــات ذات 
االلكترونيــة المتاحــة -مثــل البريــد اإللكترونــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -وفــق آخــر 
الشــركة  مــن  يطلــب  أن  للعميــل  ويجــوز  لديهــا،  االســتثماري  حســابه  لبيانــات  تحديــث 
االحتفــاظ بكشــوف الحســاب االســتثماري لديهــا إلــى حيــن اســتالمها بنفســه شــريطة قيامــه 

بتعبئــة النمــوذج المخصــص لذلــك.

)18-4( Where appropriate, the Company shall have the right to transfer any currency 
from the Customer’s account, without notifying him  /  her, in order to execute 
any transaction, as per the provisions of this Agreement, and to pay his / her 
subsequent financial obligations. And any transfer of this kind, shall be made 
in the same method and rates determined by the Company upon its own 
discretion )taking into consideration the currency exchange rates prevailing 
at the date of exchange(.

)18-5( In case that the account is opened in a foreign currency certified by the 
Company, all operations performed on it or through it shall be in the same 
currency. And in case that it is not possible to perform the operation in the 
same currency of the account, it shall be performed in Saudi Riyal as per the 
exchange rate prevailing in the same date.

)18-6( The Customer is aware that, opening the account in a foreign currency makes 
it subject to exchange rate fluctuations and that it is possible to be exposed 
to a big loss upon exchange into local currency and vice versa. The Customer 
further acknowledges that, in his / her capacity as owner of this account, he 
/ she shall solely incur all consequences without any minimal liability on the 
Company.

)18-7( The Company undertakes to transfer the financial securities, from the 
Customer’s portfolio with the Company, to the customer’s portfolio 
maintained with another Capital Market institution, after verifying all the 
confirmatory documents required for accomplishing the transfer process. As 
the transfer operation is done through )Tadawul(, the Company shall not bear 
any responsibility for any delay in the execution of transferring the financial 
securities, that is attributed to insufficient documents, or to additional orders 
from Tadawul, or to any other reasons which are beyond the control of ARC. 

 

Nineteenth

Confidentiality and disclosure

)19-1( Confidentiality: The Company shall be committed to maintain confidentiality 
of Customer’s information including his / her data with it as well as the 
information it obtained from him / her and his / her transactions with it. It shall 
further be committed not to disclose the same to any other third party except 
if such disclosure is required by law under provisions of the Capital Market 
Law and its Executive Regulations as well as any other relevant applicable 
regulations and except if such disclosure is necessary for the execution of an 
operation or the performance of a service to the Customer or in case that the 
Customer explicitly approves that.

)19-2( The Disclosure: The Company may disclose the details of its relationship with 
the Customer to third parties with whom it deals in case that such disclosure 
falls within the framework of the agreed investment services performed by 
them on behalf of the Customer.

)19-3( The customer acknowledges that, the Company has the right to disclose his 
personal information and financial balances, for the purposes of committing 
to FATCA requirements, in the event that his investment assets at the Company 
are subject to a foreign country tax.

)19-4( Customers whose assets at the Company are subject to a foreign countries’ 
taxes, acknowledge that, they allow and authorize the Company, to make any 
tax deduction from their assets. In the event that, some changes in legislations 
have been made by the organizing bodies which stipulate that, he Capital 
Market Institutions must make the tax deduction. In this case the Company 
will perform the same.

)19-5( Al Rajhi Capital, releases itself from any legal consequences, and shoulders 
the customer the entire responsibility and indemnity, in the event that he / 
she concealed any information or documents, or in case of submitting them in 
improper manner, which may lead to failure in determining whether its assets 
with the Company, are subject to foreign countries tax, or not.

Twentieth
Notifications, account statements and periodic reports 

)20-1( The Company shall send investment account statements, periodic evaluation 
reports and all related notifications and correspondences to the last address 
of the Customer, or through any of the available electronic devices - such as 
the E-Mail, as an example - as per the latest update of the data of his / her 
investment account at the Company. The Customer may ask the Company to 
keep the investment account statements with it, until he / she receives them 
by himself / herself, provided that he / she shall fill - in the form prepared for 
this purpose.
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)20-2( يقــر العميــل بأنــه ال يحــق لــه الطعــن علــى كشــوف الحســاب وتقاريــر التقويــم الدوريــة بعــد 

مضــى خمســة عشــرة يومــا مــن تاريــخ إرســالها لــه أوصدورهــا فــي حــال االحتفــاظ بهــا لــدى 

ــا  ــه بصحته  من
ً
ــا  نهائي

ً
ــرارا ــة إق ــد بمثاب ــدة يع ــك الم ــوات تل ــه وأن ف ــى طلب ــاًء عل ــركة بن الش

.
ً
جملــة وتفصيــال

)20-3( يقــر العميــل بــأن المســتندات وكشــوف الحســاب والتســجيالت الهاتفيــة ومســتخرجات 

وبيانــات البرامــج التقنيــة الخاصــة بالشــركة والمتعلقــه بالعمليــات المنفــذة علــى الحســاب 

الــذي  األســاس  المرجــع  هــي  الشــركة  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  القنــوات  مــن  أي  عبــر 

يعتمــد عليــه كال الطرفيــن فــي حــال وجــود أي منازعــه أو خــالف، ويقــع علــى العميــل عــبء 

مراجعــة الشــركة فــي حــال وجــود أي خطــأ للتأكــد مــن صحــة ودقــة تلــك العمليــات المنفــذة 

والمســتندات والبيانــات والتســجيالت الهاتفيــة المثبتــة لهــا.

)20-4( ترســل الشــركة كافــة المراســالت و اإلشــعارات المتعلقــة بهــذه الخدمــة وتوابعهــا عن طريق 

البريــد اإللكترونــي للعميــل أو الفاكــس أو الهاتــف الجــوال أو أي وســيلة اتصــال أخــرى لــه 

محفوظــة لــدى الشــركة أو علــى عنوانــه المســجل لديهــا فــي محفظته وحســابه االســتثماري 

ويحــق لهــا إشــعاره عبــر أي مــن وســائل اإلخطــار األخــرى المتاحــة ومنهــا المكالمــات الهاتفيــة 

المســجلة ورســائل الجــوال النصيــة.

)20-5( ال يعتبــر عــدم وصــول أي إشــعار إلــى العميــل عــن أي عمليــة نفــذت أن تلــك العمليــة لــم تنفذ، 

ويجــب علــى العميــل أن يتأكــد مــن تنفيــذ العملية بواســطة الطــرق اإللكترونيــة األخرى.

واحد وعشرون
اإلفصاح عن المخاطر

الماليــة  األوراق  فــي  لالســتثمار  المصاحبــة  المخاطــر  علــى  واطالعــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   )1-21(

مــن  وأنــه  يرتفــع  أو  ينخفــض  أن  يمكــن  منهــا  يتحقــق  دخــل  أي  وأن  والعالميــة  المحليــة 

المحتمــل أن تنخفــض قيمتهــا لتصبــح دون مســتوى االســتثمارات األصليــة وقــد يكــون 

مرجــع ذلــك ومــرده مــا يحــدث مــن تغييــرات فــي أســعار التبــادل وذلــك فــي حــال االحتفــاظ 

المملكــة. الماليــة خــارج  بــاألوراق 

)21-2( يــدرك العميــل أن بعــض األوراق الماليــة التــي قــد تكــون موضــوع هــذه االتفاقيــة بشــكل 

كلــي أو جزئــي ليســت مضمونــة أو مؤمــن عليهــا وأنهــا عرضــة للمخاطــر والخســارة. 

فــي  المصاحبــة لالســتثمار  بالمخاطــر  قــد أطلعتــه وأفهمتــه  الشــركة  بــأن  العميــل  يقــر   )3-21(

األوراق الماليــة المحليــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر أســعار التحويــل والصــرف األجنبــي وأن احتمــال 

خســارته رأس مالــه أمــر وارد.

)21-4( يــدرك العميــل أن بعــض االســتثمارات قــد تخضــع لقيــود معينــة مــن حيــث المــدة وإمكانيــة 

الخــروج والبيــع واالســترداد والتســييل والتحويــل والتقييــم.

اثنان وعشرون
البرامج واألجهزة االلكترونية

)22-1( يــدرك العميــل بــأن حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى البرامــج والوثائــق والمعلومــات ذات الصلــة 

المصــرح  مــن غيــر  وأنــه  اإللكترونيــة مصونــة  االســتثمار  الماليــة وخدمــات  األوراق  بأعمــال 

لــه وللمفوضيــن مــن قبلــه إجــراء أي تحســين أو تطويــر عليهــا أو نســخها أو هندســتها 

 أو تســجيلها أو تحميلهــا أو نقلهــا إلــى أجهــزة أخــرى.
ً
عكســيا

)22-2( يعلــم العميــل أن أي نظــام آلــي أو حاســب آلــي شــخصي، أو شــبكة هاتــف، و/ أو أيــة أجهــزة 

أو تجهيــزات إلكترونيــة أخــرى تقدمهــا الشــركة لــه هــي ملــك للشــركة وتبقــى كذلــك فــي 

جميــع األحــوال واألوقــات، ويقــر بالتزامــه المحافظــة عليهــا وأن يعيدهــا للشــركة فــور طلبهــا 

منــه وبنفــس الحالــة التــي اســتلمها عليهــا.

)20-2( The Customer acknowledges that he / she shall not be entitled to appeal on 
the account statements or periodic evaluation reports after the elapsing of 15 
days from the date of being sent to him / her or the date of their issuance, in 
case of being maintained by the Company upon his / her request and that the 
expiration of such duration shall be deemed a final acknowledgement by him 
/ her of their validity altogether.

)20-3( The customer acknowledges that, the documents, the account statements, 
the phone records, the outputs and data of the technological programs of the 
company, which relate to the transactions executed on the account via any 
of the electronic channels provided by the Company, constitute the main 
reference on which both parties rely, in case any dispute or disagreement arise. 
It is the customer’s burden, to refer to the Company in case of existence of any 
error, to ensure the correctness and accuracy of those executed transactions, 
and their proving documents, data and recorded phone calls. 

)20-4( The Company shall send all the correspondences and notifications of relevance 
to this service, and their supplements, through the e-mail of the customer, or 
his fax or mobile phone, or through any other means of communication related 
to the customer and maintained at the Company, or to his address registered 
with the Company in his / her portfolio and investment account. Moreover, 
the Company may notify the customer via any of the other available means of 
notification, including the recorded phone calls and the SMSs.

)20-5( Failure of receiving any notification by the customer on any executed 
transaction, does not mean that, this transaction was not executed, and the 
customer must ensure the execution of the transaction through the other 
electronic methods.

Twenty first
Disclosure of risks

)21-1( The Customer acknowledges his / her awareness and knowledge of risks 
accompanying investment in local and international financial securities, and 
that any income resulting from them, may increase or decrease. He / she is 
further aware that,the value of these securities, may decline to be below the 
level of the original investments, and this may be attributed to the changes 
that take place in the exchange rates, in case of keeping the financial securities 
outside the Kingdom.

)21-2( The Customer is aware that, some financial securities which may be the subject 
of this Agreement, whether partially or wholly, are not guaranteed or covered 
by insurance, and are vulnerable to risks and loss.

)21-3( The Customer acknowledges that, the Company has made him / her informed 
and aware of the associated risks of investment in local financial securities, 
including risks of transfer rates and foreign exchange, and that it is possible for 
him / her to lose his / her capital.

)21-4( The Customer is aware that some investments may be subject to certain 
restrictions in terms of duration, possibility of exit, sale and redemption, 
liquidation, transfer and valuation.

Twenty second
Hardware and software

)22-1( The Customer is aware that intellectual property rights of software, documents 
and information related to financial securities and electronic investment 
services, are preserved and that neither he / she not his / her Capital Market 
Institutions shall be entitled to make any upgrading or development on them, 
or to copy, reverse engineer, record, download or transfer them to other 
hardware.

)22-2( The Customer is aware that any automatic system, personal computer, phone 
network and / or any other devices or electronic supplies provided by the 
Company to him / her are properties of the Company and shall remain as such 
at all times and in all cases. He / she further acknowledges his commitment to 
maintain them, and to return them back to the Company immediately after 
being requested by it, and in the same status he / she originally received them.
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ثالثة وعشرون
إقرارات وتعهدات العميل

ــه قــد وقــع علــى هــذه االتفاقيــة وهــو بكامــل األهليــة واألوصــاف المعتبــرة  )23-1( يقــر العميــل بأن

 ألي محظــور شــرعي أو قانونــي يحظــر عليــه توقيعهــا وأن المعلومــات 
ً
 وأنــه ليــس محــال

ً
شــرعا

صحيحــة  معلومــات  جميعهــا  وغيرهــا  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  للشــركة  منــه  المقدمــة 

وموثــوق بهــا وتحــت كامــل مســؤوليته مــن جميــع الوجــوه.

واإلجــراءات  األصــول  حســب  ومنشــأ  مؤســس  أنــه  االعتبــاري  الكيــان  صاحــب  العميــل  يقــر   )2-23(

النظاميــة المعتمــدة وأن الشــخص و/ أو األشــخاص الذيــن قامــوا بالتوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة 

والمســتندات األخــرى ذات العالقــة أصحــاب صالحيــة حســب األصــول واألنظمــة المرعيــة.

)23-3( يقــر العميــل صاحــب الكيــان االعتبــاري مــن جهــات حكوميــة وهيئات ومؤسســات غيــر هادفة 

للربــح أن ســريان العمــل بهــذه االتفاقيــة واعتمــاد العمــل بموجبهــا مرهــون بالحصــول علــى 

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة بقبولــه عميــل وفتــح حســاب باســمه وأن المرجــع فــي تحديــد 

هــؤالء العمــالء ومــن فــي حكمهــم للمــادة الثامنــة مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب والتعليمــات األخــرى المنظمــة لذلــك.

)23-4( يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة أمــام جهــات االختصــاص عــن األمــوال واألوراق الماليــة 

 أو مــن قبــل أشــخاص آخريــن بعلمــه أو بــدون 
ً
المودعــة فــي حســاباته بمعرفتــه شــخصيا

 وأنهــا 
ً
علمــه حتــى ولــو تــم إنفاقهــا فــي وقــت الحــق طالمــا أنــه لــم يقــم بالتبليــغ عنهــا رســميا

 مــن مصــادر وأنشــطة مشــروعة.
ً
جميعــا

)23-5( يقــر العميــل بأنــه علــى علــم بالتعليمــات المنظمــة لتحديــث بيانــات حســابه االســتثماري 
ويــدرك أنــه ملــزم ومتعهــد بتحديثهــا مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثــالث ســنوات أو حســب 
المتطلبــات النظاميــة أو توجيهــات هيئــة الســوق الماليــة مــن وقــت ألخــر أو عندمــا تطلــب 
 )1( رقــم  الملحــق   وبموجــب 

ً
الماليــة الســوق  تحــدده هيئــة  لمــا   

ً
الشــركة منــه ذلــك وفقــا

 تجديــد بطاقــة هويتــه أو اقامتــه أو ســجله التجــاري قبــل انتهــاء 
ً
وأنــه يتعيــن عليــه أيضــا

صالحيتهــا، و فــي حــال عــدم التزامــه بالمتطلبــات النظاميــة بمــا فــي ذلــك تجديــد هويتــه 
إكمــال  إلــى حيــن  االســتثماري  فــي حســابه  التعامــل  الشــركة بتعليــق وإيقــاف  ســتقوم 

المطلــوب. 

)23-6( يقــر العميــل بأحقيــة الشــركة فــي االستفســار عنــه لــدى البنــوك المحليــة والشــركات الماليــة 

التــي يتعامــل معهــا أو الجهــات الرقابيــة المختصــة بغــرض التحقــق مــن صحــة البيانــات 

والمعلومــات التــي صــرح بهــا مــن خــالل هــذه االتفاقيــة أو بموجبهــا أو بموجــب أي اتفاقيــة أو 

عقــد ســابق لــم ينتــه العمــل بموجبــه بعــد.

المرفقــة بهــا، وإشــعار  االتفاقيــة والمالحــق والنمــاذج  اطلــع علــى  قــد  بأنــه  العميــل  يقــر   )7-23(

 https://www.alrajhi-capital.com/privacy-policy الخصوصيــة المنشــور علــى الرابــط التالــي

ومــع اإلقــرار المســبق بــأن كافــة هــذه النمــاذج والمالحــق هــي عرضــة للتعديــل أو الحــذف أو 

 ال يتجــزأ مــن هــذه 
ً
 وقبــل بهــا جــزءا

ً
 مــن وقــت ألخــر وتفهمهــا جيــدا

ً
اإلضافــة كليــا أو جزئيــا

ــا  ــا وم ــات حقوله ــة بيان ــول ودق ــريان مفع ــال وس ــؤول عــن صحــة واكتم ــه مس ــة وأن االتفاقي

تضمنتــه مــن معلومــات والتزامــه بإرفــاق وتســليم المســتندات والوثائــق الثبوتيــة المؤيــدة 

ــك. والمؤكــدة لذل

)23-8( يقــر ويتعهــد العميــل بتعويــض شــركة الراجحــي الماليــة عــن أي تبعــات أو مســؤوليات أو 

إلتزامــات أو خســائر أو نفقــات أو مصروفــات تكــون ناشــئة عــن أي مطالبــات مــن قبــل الغيــر 

 عــن تعــد أو 
ً
أو مطالبــات أو متطلبــات مــن جهــات إشــرافية مالــم يكــن تحمــل مــا ســبق ناتجــا

تفريــط مــن قبــل الشــركة.

ماليــة  اعبــاء  أي  و  وتكاليــف  وتبعــات  مســؤولية  وحــده  بتحملــه  العميــل  ويتعهــد  يقــر   )9-23(

أو نفقــات تترتــب علــى تنفيــذ شــركة الراجحــي الماليــة أوامــره بالبيــع أو الشــراء أيــا كان 

مصدرهــا.

)23-10( يقــر ويتعهــد العميــل بالتزامــه بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة، واألنظمــة 

اإلرهــاب وتمويلــه  المملكــة ال ســيما نظــام جرائــم  المعمــول بهــا فــي  األخــرى  واللوائــح 

ونظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه التنفيذيــة وأي تحديثــات تطــرأ علــى مــا ســبق مــن 

وقــت ألخــر.

Twenty third
Customer’s acknowledgements and undertakings

)23-1( The Customer acknowledges that he / she has signed this Agreement in his full 
eligibility and legal and legitimate capacities and that he / she is not under any 
legal or legitimate prohibition that prevents from signing it. He / she further 
acknowledges that the information submitted by him / her to the Company 
under this Agreement as well as any other information are all valid, reliable 
and that he is entirely responsible for them in all aspects.

)23-2( The corporate body Customer acknowledges that, it is established as per the 
applicable regulatory rules and procedures, and that the person)s( who signed 
this Agreement and the other relevant documents, are competent and Capital 
Market Institutions as per the applicable rules and regulations.

)23-3( The corporate body Customer, including governmental authorities, bodies and 
non - profit organizations, acknowledges that, the validity of this Agreement 
and approving working according to it, shall depend upon receiving the 
approval of the Capital Market Authority )CMA( accepting him / her as a 
Customer and opening an account in his / her name and that the reference 
in determining such customers and their similars, shall be the provisions of 
Article )8( of Money Laundering and Terrorism Finance Control Codes and the 
other governing instructions.

)23-4( The Customer acknowledges his / her complete liability before the competent 
authorities, for the monies and financial securities deposited in his / her 
accounts either by him / herself or by other persons with or without his / her 
knowledge even if they were spent at a later time as long as he / she has not 
officially informed about  them,and that all his / her money and securities are 
from legal sources and activities.

)23-5( The Customer acknowledges that he / she is fully aware of the instructions 
organizing the update of the data of his / her investment account and that he 
/ she shall be committed to update them at least once per every three year or 
according to the regulatory instructions or the directives of the Capital Market 
Authority )CMA( and upon Attachments No. )1(. He / she further undertakes 
to renew his ID card or CR before its expiration. And in case of his / her non 
- commitment to the regulatory requirements, including renewal of his / 
her ID card, the Company will suspend and discontinue dealing on his / her 
investment account until he / she completes the requirements.

)23-6( The Customer acknowledges that, the Company shall have the right in 
inquiring about him / her at local banks and financial institutions he / she 
deals with as well as at the concerned control authorities in order to verify the 
validity of information and data stated by him / her through this Agreement or 
pursuant to it or even under any previous agreement or contract that has not 
yet expired.

)23-7( The Customer acknowledges that he / she has reviewed this Agreement and 
its attachments and formats and The Privacy Notice published in the following 
link https://www.alrajhi-capital.com/privacy-policy and has acknowledged 
that, he is aware that, all these formats and attachments, are subject to be 
modified or omitted or added to, wholly or partially, from time to time, and 
has understood them perfectly, and accepted them as part and parcel of this 
Agreement. He / she further acknowledges that he / she shall be responsible 
for the validity and accuracy of the data of their fields as well as the information 
included therein and for attaching and submitting the proving and supporting 
documents thereof.

)23-8( The Customer acknowledges and pledges that, he / she, will compensate Al 
Rajhi Capital, for any consequences, or liabilities, or obligations, or losses, that 
arise from any claims made by third parties, or claims or requirements from 
supervisory bodies, unless the bearing of the aforementioned, has resulted 
from transgression or negligence on the part of the Company.

)23-9( The Customer acknowledges and pledges that, he/she, will bear alone, the 
responsibility, consequences, costs, and any financial burdens or expenses, 
as a result of the execution of Al Rajhi Capital, to his sale or purchase orders, 
regardless of their source.

)23-10( The Customer acknowledges and undertakes, to abide by the Capital Market 
Law, and its executive regulations, as well as the other regulations and rules 
applicable in the Kingdom of Saudi Arabia, especially, the Terrorism Crimes 
& Financing Act, and the Anti - Money Laundering Act, and its Executive Rule, 
as well any updates affecting the aforementioned, from time to time.
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ً
يقــر ويتعهــد العميــل فــي حــال كونــه شــخص اعتبــاري غيــر مــدرج بإبــالغ الشــركة فــورا  )10-23(

عنــد حــدوث تغييــر فــي أي مــن المســتندات التــي تــم تقديمهــا فــي ســبيل فتــح حســاب 

التأســيس  عقــد  أو  االســاس  )النظــام  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا  للعميــل، 

الخــاص  الهويــة  مســتند  التجــاري،  الســجل  عليهمــا،  تطــرأ  تعديــالت  وأي  ومالحقهمــا 

بالمديــر المســؤول واألشــخاص المفوضيــن، قــرار تعييــن اعضــاء مجلــس اإلدارة، قائمــة 

األشــخاص المفوضيــن بــإدارة الحســاب، قــرار مجلــس اإلدارة أو صاحــب الصالحيــة بالموافقــة 

علــى فتــح حســاب اســتثماري بإســم العميــل ومنــح الصالحيــات للمفــوض لهــم تشــغيل 

الحســاب االســتثماري، أي تراخيــص مصــدره للشــركة مــن أي جهــة حكوميــة مرخــص لهــا 

لممارســة نشــاط معيــن(

أربعة وعشرون
مسئولية الشركة

)24-1( ال تتحمــل الشــركة أو أي مــن مســؤوليها وموظفيهــا وتابعيهــا ووكالئهــا علــى اإلطــالق أي 

 
ً
مســؤولية عــن أي خســائر قــد يتكبدهــا العميــل أو أي ضــرر قــد يلحــق بــه- مــا لــم يكــن ناجمــا

عــن ســلوك احتيالــي أو تقصيــر متعمــد أو تعــد مقصــود مــن جانــب الشــركة- وعلــى وجــه 

الخصــوص مــا ينتــج عمــا يلــي:

فقــد أو تلــف أو عــدم تســليم أو ضيــاع األوراق الماليــة الصــادرة بالريال الســعودي، أو شــهادات   أ. 

األســهم أو أي وثائــق ملكيــة أخــرى. 

 وشــراًء، أو فــي اســتالم األربــاح 
ً
التــداول فــي األســهم بيعــا التأخيــر فــي تنفيــذ عمليــات   ب. 

العمــوم. وجــه  علــى  باالســتثمارات  أو  بهــا  مرتبطــة  أخــرى  حقــوق  أيــة  أو  واإليــرادات  والعوائــد 

إنهاء، إيقاف أو تعليق التداول في أحد، جزء أو كل األوراق المالية ألي سبب من األسباب.  ج. 

مــا يحــدث مــن تقلبــات وتغيــرات بالســوق أو نقــص فــي الســيولة وغيــره ممــا يؤثــر علــى   د. 

واالســتثمارات. الماليــة  األوراق  أســعار 

مــا يحــدث مــن خلــل أو عطــل فنــي كلــي أو جزئــي أو توقــف طــارئ فــي شــبكات االتصــاالت،   ه. 

الخلــل  وأوجــه  األعطــال  جميــع  المجمــل  وفــي  وأجهزتهــا  االلكترونــي  التعامــل  وقنــوات 

التقنيــة.

التقصيــر فــي أو التقاعــس عــن تنفيــذ المطلــوب مــن غــرف المقاصة والمراســلين والوســطاء   و. 

والمؤسســات األعضــاء فــي بورصــات األوراق الماليــة أو المؤسســات الماليــة المختــارة مــن قبــل 

الشــركة.

الغش أو التزوير أو األعمال االحتيالية المتعلقة بتعامالت األوراق المالية وأعمال االستثمار.  ز. 

أية خسائر أو أضرار ناجمة عن وقائع وأحداث أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة.  ح. 

أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة أو مترتبة على أي مما ذكر في البنود أعاله.  ط. 

خمسة وعشرون
المتطلبات الشرعية

)25-1( يعلــم العميــل بــأن هــذه االتفاقيــة وجميــع مــا ذكــر فيهــا مــن أحــكام ولوائــح وأنظمــة ومــا 

تقدمــه الشــركة لعمالئهــا والمتعامليــن معهــا مــن منتجــات وخدمــات داخــل المملكــة 

وخارجهــا تخضــع ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وفــق الضوابــط والقــرارات الصــادرة بذلــك عــن 

ــه  ــق في ــهم ال تتحق ــأي س ــداول ب ــاف الت ــركة ايق ــق للش ــا يح ــركة. كم ــرعية للش ــة الش الهيئ

الضوابــط الشــرعية.

 أن الشــركة تحظــر التــداول فــي أســهم الشــركات 
ً
)25-2( يقــر العميــل بأنــه مــن المعلــوم لــه يقينــا

غيــر المجــازة مــن الهيئــة الشــرعية للشــركة وفــق القائمــة التــي تصدرهــا بهــذا الشــأن والتــي 

ــه اإلطــالع عليهــا عبــر الموقــع  ــه بإمكان ــة أشــهر وأن ــة كل ثالث تقــوم بتحديثهــا بصفــة دوري

االلكترونــي للشــركة أو لــدى أي مــن مراكــز االســتثمار.

)23-11( The Customer acknowledges and undertakes that, in case it is a non-listed 
body corporate, it will inform the Company immediately upon the occurrence 
of change in any of the documents submitted for the purpose of opening 
an account for the customer, including, but not limited to )the Articles of 
Association and the Articles of Incorporation, and their appendixes, with 
any modifications to them, the C.R., the IDs of the manager in charge and 
the Capital Market Institutions, the resolution for appointing the board 
members, list of persons authorized to manage the account, the decision 
of the board or the authorized person regarding the approval to open an 
investment account in the name of the customer, and granting authorities 
to the Capital Market Institutions to operate the investment account, in 
addition to any licenses issued to the Company from any government body 
authorized to practice a certain activity( .

Twenty fourth

Company’s liability

)24-1(  Neither the Company nor any of its officials, employees, affiliates or agents, 
shall be responsible by any means for any losses that may be incurred by the 
Customer, unless such loss or harm is a direct result of fraudulent behavior, 
intentional default or purposeful infringement of the Company, especially as 
a result of the following:

A. Loss, damage, non-submitting or missing of financial securities issued in 

Saudi Riyals or shares certificates or any other possession documents.

B. Delay in the execution of trading operations in shares by sale or purchase or 
delay in receiving profits, revenues, returns or any other entitlements related 
to them or to investments in general.

C. Termination, stopping or suspension of trading, in one security, part of or all 
securities, for whatever reason.

D. Fluctuations and changes in the market, deficiency in liquidity or any other 
events that might influence the rates of financial securities and investments.

E. Any interruption or technical breakdown, whether totally or partially in the 
telecom networks as well as the sudden stoppage that occurs in electronic 
transaction channels and devices and all breakdowns and aspects of 
technical interruptions in general.

F. Negligence and slackening in the executing the requirements of the clearing 
houses, correspondents, brokers and institutions that are members in 
Securities Exchange, or the financial institutions selected by the Company.

G. Fraud, forgery or fraudulent actions related to transactions of financial 
securities and investment works.

H. Any losses or damages resulting from incidents and events beyond the 
control of the Company.

I. Any direct or indirect losses resulting from or consequential of any of the 
above items.

Twenty fifth
Shariah requirements

)25-1(  The Customer is aware that, this Agreement and all the provisions, 
regulations and codes mentioned therein, as well as the products and 
services provided by the Company to its customers and those who deal with 
it, inside and outside the Kingdom, are subject to Islamic Shariah provisions 
as per the controls and resolutions issued in this regard by the Company’s 
Shariah Board. Moreover, the Company, shall have the right, to suspend the 
trading in any stock that does not fulfil or abide by the sharia controls.

)25-2(  The Customer acknowledges that he / she is certainly aware that, the 
Company prohibits trading in the shares of the companies that are not 
approved by the Company’s Shariah Board as per the list issued by it in this 
regard, and which the Board updates periodically on quarterly basis, and 
that he / she can review the same through the Company’s website or at any 
of the investment centers.
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)25-3( يــدرك العميــل أن بعــض األوراق الماليــة  الموافقــة للضوابــط الشــرعية )المختلطــة( يجــوز 

االســتثمار والمتاجــرة بأســهمها ووحداتهــا شــريطة اســتبعاد اإليــراد المحــرم الناتــج عنهــا 

عــت أرباحهــا أو لــم 
ّ

فــي أوجــه البــر بنيــة التخلــص ســواء ربحــت الورقــة الماليــة أو خســرت، ُوز

تــوزع.

)25-4( يقــر العميــل بــأن الشــركة لــن تقــوم بإخــراج الــزكاة الشــرعية علــى أمــوال حســابه االســتثماري 

واســتثماراته فــي المحافــظ والصناديــق؛ وإنمــا يتولــى العميــل اســتخراج زكاة مالــه بنفســه.

ستة وعشرون
المالحظات والشكاوي

)26-1( تحــرص الشــركة علــى التقيــد بأحــكام النظــام والتعليمــات المشــروعة للعميــل وأن تعمــل 

جاهــدة علــى تقديــم خدمــة متميــزة لــه وفــي حــال وجــود مالحظــة أو شــكوى لديــه فإنــه يحــق 

 أو عبــر الهاتــف المجانــي مــن داخــل المملكــة ومــن خارجهــا 
ً
لــه تقديمهــا للشــركة خطيــا

حســب مــا هــو موضــح فــي موقــع الشــركة اإللكترونــي، أو أي ارقــام قــد تخصصهــا الشــركة 

 بنــص المــادة 63 مــن الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة تتعهــد 
ً
 لهــذا الغــرض. عمــال

ً
مســتقبال

الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة إلزالــة المالحظــات ومعالجــة الشــكاوى فــي 

أســرع وقــت ممكــن، وإذا مــا كانــت الشــكوى ناتجــة عــن تصــرف طــرف ثالــث يعمــل لديهــا 

 فــي تســوية الشــكوى ومعالجــة 
ً
أو أوصــت بــه فإنهــا لــن تتوانــي عــن التواصــل معــه أمــال

أســبابها. 

يراعــي فــي معالجــة وتســوية شــكاوى العمــالء أحــكام نظــام الســوق الماليــة الســعودية   

ولوائحهــا التنفيذيــة، والقواعــد المعتمــدة لــدى األســواق الماليــة العالميــة وجميــع القوانيــن 

عبــارة  يطلــق عليهــا مجتمعــة  والتــي  العالقــة  ذات  األخــرى  المرعيــة  والقواعــد  واألنظمــة 

)التشــريعات( ومــن ثــم العــرف.

سبعة وعشرون
التوقيع اإللكتروني والنماذج والعقود المرسلة عبر الوسائل االلكترونية

)27-1( يــدرك، يقــر ويوافــق العميــل علــى أنــه يمكنــه التوقيــع اليــدوي الورقــي أو عبــر أي وســيلة 

الكترونيــة علــى أي اتفاقيــات أو نمــاذج تكــون مطلوبــة مــن الشــركة، كمــا يمكــن للشــركة 

اشــتراط التوقيــع اإللكترونــي فــي أي وقــت، وكمــا يقــر ويوافــق العميــل علــى أن التوقيــع 

اليــدوي و/أو االلكترونــي ملــزم لــه فــي مواجهــة الشــركة وامــام أي جهــات اخــرى، ومــن خــالل 

 بكافــة الشــروط واألحــكام الــواردة 
ً
التوقيــع أو الموافقــة بــأي وســيلة كانــت يكــون ملتزمــا

فــي االتفاقيــة أو النمــوذج الموقــع عليــه ومــا يحتويــه مــن شــروط واحــكام، كمــا يقــر ويوافــق 

علــى عــدم اشــتراطه أو مطالبتــه بشــهادة مصادقــة علــى التوقيــع االلكترونــي أو مصادقــة 

ــة الشــخص الموقــع، وعــدم وجــود  ــث، للتحقــق مــن صحــة التوقيــع أو هوي مــن أي طــرف ثال

ــام  ــل أم ــزام العمي ــع أو الت ــة التوقي ــات حجي ــي اثب ــر ف ــن يؤث ــاله ل ــور اع ــن المذك ــر أي م أو توف

الشــركة، ويوافــق العميــل ويقــر بإكتفائــه بوســائل التحقــق مــن الهويــة المطبقــة لــدى 

شــركة الراجحــي الماليــة، كمــا يقــر العميــل بأنــه يملــك صالحيــة التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة 

 للحســاب 
ً
 فعليــا

ً
، وأن أي شــخص ســواء كان مالــكا

ً
وأي نمــاذج ملحقــة بهــا االن أو مســتقبال

ــه ســيكون ملزمــا بكافــة الشــروط  ــإدارة الحســاب فإن ــك الحســاب ب  مــن قبــل مال
ً
أو مفوضــا

ــواردة فــي االتفاقيــة أو فــي أي مــن نماذجهــا ومســتنداتها الملحقــة. واألحــكام ال

)27-2( يقــر ويوافــق العميــل علــى إلزاميــة وحجيــة أي اتفاقيــات، مســتندات، نمــاذج تكــون موقعــة 

 مــن قبــل العميــل و/ أو أي اشــعارات أو اخطــارات يتــم ارســالها للشــركة 
ً
 أو الكترونيــا

ً
يدويــا

أو للعميــل عبــر أي وســيلة الكترونيــة كانــت )البريــد االلكترونــي أو نظــام الشــركة الداخلــي 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( كمــا يــدرك ويوافــق علــى أن أي اشــعارات أو اخطــارات يتــم 

 مــن قبــل 
ً
 ومقبــوال

ُ
 كامــال

ً
ارســالها عبــر أي وســيلة الكترونيــة مــن قبــل الشــركة تمثــل تجاوبــا

.
ً
 أو مكتوبــا

ً
العميــل مــع أي التــزام نظامــي أو تعاقــدي يشــترط اشــعارا خطيــا

)27-3( يحــق للعميــل طلــب نســخ ورقيــة مــن أي مســتندات اضافيــة وتزيــد علــى متطلبــات الجهــات 

التشــريعية والتــي يتــم ارســالها لــه أو ارســالها مــن قبلــه للشــركة عبــر أي وســيلة الكترونية، 

مــع احتفــاظ الشــركة بحقهــا الكامــل فــي فــرض و/أو الحصــول علــى رســوم لقــاء ذلــك.

)25-3(  The Customer acknowledges that, some of the securities that comply with the 
Sharia controls )whose companies have mixed activities(, may be invested in, 
and traded in their shares & units, provided that the illicit income resulting 
from these stocks, be removed with the intention of spending it in good 
deeds )e.g. charitable deeds(, whether the security made gains or incurred 
losses, and whether it has distributed dividends or not.

)25-4( The Customer acknowledges that, the company will not pay Zakat for monies 
in his investment account, as well as for investments in the portfolios& funds, 
and he will pay the Zakat of his monies, by himself.

Twenty sixth
Observations and complaints

)26-1(  The Company is keen to abide by the provisions of the Regulations and 
the legitimate instructions of the Customer. It will also make every effort 
to provide him / her with an outstanding service. And in case that the 
Customer has any observation or complaint, he shall be entitled to submit 
it to the Company in a written form or via the free phone number from 
inside and outside the Kingdom, as shown in the Company’s website, or any 
numbers the Company may assign for this purpose in future. Pursuant to the 
provision of Article No. )63( of the Capital Market Institutions Regulation, the 
Company undertakes to take the appropriate corrective actions, to clear the 
observations and deal with the complaints, in the nearest possible time. In 
the event that, the complaints are resultant of acts of a third party working 
with it, or which it had recommended, the Company will not slacken to 
communicate with him, hoping to settle the complaint and deal with its 
causes.

 And as per the provisions of Article )63( of the Capital Market Institutions 
Regulations, the Company undertakes to take appropriate corrective actions 
in order to clear the observations and handle the complaints as soon as 
possible. And in case that the complaint is a result of the conduct or action 
of a third party working at the Company or recommended by it, it shall not 
hesitate to contact it in the hope of settling the complaint and handling its 
reasons.

Twenty seventh
Electronic signature, and the formats and contracts sent via the electronic 
means 

)27-1(  The customer is aware, acknowledges and agrees that, he /she can sign 
manually on papers, or through any electronic means, on any agreements 
or formats that are required by the Company, and the Company may make 
the electronic signature mandatory at any time. Moreover, the customer 
acknowledges and agrees that, the manual and / or the electronic signature, 
is obligatory to him /her when dealing with the Company and against any 
other bodies. The customer acknowledges that, by signing or agreeing 
through any means whatsoever, he / she shall abide by all the terms and 
conditions stipulated in the Agreement, or in the signed Format, and the 
terms and conditions it contains. The customer also, acknowledges and 
agrees that, he / she will not put as a condition or ask for a tally certificate 
on the electronic signature, or endorsement from a third party, to verify the 
correctness of the signature or the identity of the signatory, and that the non-
existence of any of the aforementioned, will not affect proving the validity 
of the signature or the customer’s undertaking to the Company. In addition, 
The customer agrees and  acknowledges that he / she will be satisfied with 
the ID verification means applied at Al Rajhi Company, and also he / she, 
acknowledges that, he / she is authorized to sign this Agreement and any 
other formats annexed to it, currently or in future, and that any person, 
whether he is the actual owner of the account, or a person authorized from 
the account owner to manage the account, shall be bound by all the terms 
and conditions stipulated in the Agreement, or in any one of its annexed 
forms and documents.

)27-2(  The customer acknowledges and agrees that, any agreements, documents, 
forms that are signed manually or electronically by the customer, or / and 
any other notifications or advices, to be sent to the Company or to the 
customer via any means, whether being electronic )e-mail, or through the 
Company’s internal system, as examples only(, shall be deemed obligatory 
and convincing. Moreover, he / she, acknowledges and agrees that, any 
notifications or advices, to be sent by the Company via any electronic means, 
represent a complete and acceptable compliance by the customer with any 
regulatory or contractual obligation, which requires a written notification.

)27-3( The customer shall have the right to ask for paper copies of any additional 
documents, required by him in excess of the jurisdiction bodies requirements, 
which are sent to him or sent by him to the Company, through any electronic 
means, and the Company reserves its full right, to charge and / or obtain, fees 
for the same. 
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ــه  )27-4( يقــر العميــل ويوافــق علــى أن البريــد االلكترونــي الخــاص بــه والــذي تــم تزويــد الشــركة ب

يعــد جــزء أساســي مــن معلومــات العميــل الشــخصية ويمثــل جــزء مــن عنــوان العميــل 

 وارســال أي اشــعارات أو 
ً
والــذي ســتعتمد عليــه الشــركة فــي تواصلهــا مــع العميــل الكترونيــا

، ويتعهــد 
ً
 أو الكترونيــا

ً
اخطــارات أو نســخ مــن اتفاقيــات العميــل أو نماذجــه الموقعــة يدويــا

 عــن 
ً
، فــور فقدانــه لبريــده اإللكترونــي، ســواء كان ذلــك ناتجــا

ً
العميــل بإخطــار الشــركة فــورا

اختــراق البريــد أو نســيان كلمــة الســر وعــدم القــدرة علــى اســترجاعها أو ايقــاف مقــدم خدمــة 

ــركة  ــد الش ــد بتزوي ــا يتعه ــر، كم ــبب اخ ــل أو ألي س ــى العمي ــة عل ــي الخدم ــد االلكترون البري

بريــد  علــى  المرســلة  واالخطــارات  االشــعارات  كافــة  وتعــد  بديــل،  الكترونــي  ببريــد   
ً
فــورا

العميــل االلكترونــي صحيحــه قبــل تبليــغ العميــل للشــركة بفقدانــه وتزويــده لهــا بعنــوان 

بريــد الكترونــي بديــل.

ثمانية وعشرون

تسوية النزاعات والخالفات والنظام الواجب التطبيق

)28-1( فــي حــال نشــوء أي نــزاع أو خــالف بيــن الطرفيــن - ال قــدر اهلل- بشــأن تنفيــذ أحــكام هــذه 

االتفاقيــة وتفســيرها وكل مــا يتعلــق فيهــا أو يرتبــط بهــا إذا لــم يمكــن حلــه فيمــا بينهمــا 

بالطــرق الوديــة يتــم نظــره والفصــل فيــه مــن الجهــة القضائيــة المختصــة بالمملكــة العربيــة 

ــه نــص فــي  ــرد ب ــم ي الســعودية مــع مراعــاة اإلجــراءات والمواعيــد المنظمــة لذلــك، وكل مال

هــذه االتفاقيــة فإنــه يخضــع لأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبمــا ال 

يخالــف أحــكام الشــريعة االســالمية.

)28-2( إذا كانــت الوقائــع محــل النــزاع أو نشــوء الخــالف يختــص بنظرهــا والفصــل فيهــا جهــة خــارج 

المملكــة العربيــة الســعودية، فيجــب أن يكــون الحكــم أو القــرار الصــادر عنهــا نهائــي وبــات 

وواجــب النفــاذ، مــع عــدم وجــود أي اتفاقيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية تنــص صراحــة 

علــى منــع تنفيــذ حكــم/ قــرار مــن هــذا القبيــل وإال فإنــه ســيتم بنــاًء علــى تقديــر الشــركة 

وحدهــا تحديــد الجهــة أو المحكمــة المختصــة ويقــر العميــل صراحــة بتنازلــه عــن أي دفــع 

ودفــاع شــكلي أو إجرائــي يتعلــق بذلــك.

تسعة وعشرون

لغة االتفاقية

)29-1( لغــة االتفاقيــة هــي العربيــة وفــي حــال ترجمتهــا إلــى اللغــة االنجليزيــة فــان اللغــة العربيــة 

هــي األصــل وهــي النــص الــذي يســود فــي مواجهــة نــص أي لغــة اخــرى.

ثالثون

 التعارض بين النصوص

ــة،  ــذه االتفاقي ــن ه ــزأ م ــزء ال يتج ــو ج ــركة ه ــع الش ــا م ــع الحق ــوذج يوق ــة أو نم ــد أي اتفاقي )30-1( تع

وفــي حــال وجــود أي اختــالف أو تناقــض بيــن نــص هــذه االتفاقيــة وذلــك النمــوذج أو االتفاقيــة 

، فيتــم العمــل بنــص هــذه االتفاقيــة مالــم تنــص تلــك االتفاقيــة أو النمــوذج 
ً
الموقعــة الحقــا

علــى غيــر ذلــك.

واحد وثالثون
العلــم و االطــالع علــى مخاطــر االســتثمار فــي الســوق الموازيــة )نمــو( فــي حــال طلــب 

األهلية 

إشــارة إلــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 

الماليــة بموجــب القــرار رقــم )3-123-2017( و تاريــخ 1439/4/9 هـــ، الموافــق 2017/12/27م، والمعدلــة 

بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-7-2021( وتاريــخ 1442/6/1 هـــ ، الموافــق 2021/1/14م، 

حيــث أشــار الفقــرة )هـــ( مــن البــاب الثامــن مــن هــذه الالئحــة إلــى اقتصــار الطــرح فــي الســوق الموازيــة 

علــى فئــة المســتثمرين المؤهليــن.

)27-4( The customer acknowledges and agrees that, his / her e-mail provided to the 
Company, shall be considered a main and essential part of the customer’s 
personal information, and represents part of his/her address, which the 
Company will rely on in communicating electronically with the customer, 
and in sending any advices, notifications or copies of the customer’s 
electronically or manually signed agreements or forms. The customer pledges 
to notify the Company immediately upon the loss of his / her e-mail, whether 
this occurs through hacking, forgetting the password and failure to retrieve 
it, or due to stopping the provision of the e-mail service to the customer 
by the service provider or for any other reason. Moreover, , the customer 
pledges to provide the Company immediately, with an alternative e-mail. All 
the advices and notifications, sent to the customer’s e-mail, shall be deemed 
correct and valid, before the customer notifies the Company of his / her loss 
of his / her e-mail and providing the Company with an alternative e-mail.

Twenty Eighth
Settlement of disputes and conflicts, and the applicable regulations

)28-1(  In case that any dispute or conflict arises between the two parties, may 
Allah forbid, regarding the application of the provisions of this Agreement, 
the interpretation thereof and everything related or connected to it, and the 
parties failed to solve it amicably, the dispute or conflict shall be looked into 
and judged by the competent court in the Kingdom of Saudi Arabia, taking 
into consideration the governing procedures and dates thereof. All whatever 
was not stipulated in this Agreement, shall be subject to the applicable 
regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, provided that they are not in 
contradiction with the Sharia Principles. 

)28-2(  In case that the incidents of disputes or conflicts, are supposed to be judged 
by competent bodies outside the Kingdom of Saudi Arabia, the verdict issued 
by this competent body shall be final and enforceable, provided that there 
is no agreement with the Kingdom of Saudi Arabia, that explicitly states 
the prevention of executing any ruling / decision of this kind, otherwise the 
competent authority or court shall be determined upon the Company’s own 
discretion. The Customer hereby, explicitly acknowledges that he gives up 
any claim and formal or procedural defense related thereof.

Twenty Nineth
The language of the Agreement

)29-1(  This Agreement has been executed into the Arabic language, and in case 

that it is translated into the English language, the Arabic language text shall 

prevail against the text of any other language. 

Thirty
Discrepancies between texts 

)30-1(  Any agreement, or format to be signed later with the Company, shall be 
deemed part and parcel of this Agreement. However, in case of the existence 
of any discrepancy or contradiction between the text of this Agreement, 
and that format or the agreement that is signed later, the provisions of this 
Agreement shall be applicable, unless this Agreement or format, provides 
otherwise. 

 
Thirty one
Acknowledgment of being informed about, and aware of, the risks of 
investing in the Parallel Market “Nomu” upon qualification request

With reference to the Rules on The Offer of Securities and Continuing Obligations, 
issued by the Board of the Capital Market Authority, pursuant to its resolution 
No. )3-123-2017( dated 9/4/1439H corresponding to 27/12/2017G, as amended by 
resolution of the CMA board No. )2021-7-1( dated 1/6/1442H corresponding to 
14/1/2021G , where point )E( in Part eight of these Rules, indicated that the offer of 
securities in the parallel market ) Nomu (, will be confined to  the category of the 
Qualified Investors. 
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طــرح  قواعــد  مــن  الثامــن  البــاب  فــي  ســبعون  المــادة  مــن   ) و  الفقــرة)  لمتطلبــات  واســتجابة 

المرتبطــة  المخاطــر  اقــر بعلمــي و إطالعــي علــى  فأنــي  المســتمرة،  الماليــة وااللتزامــات  األوراق 

باإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة،  و تشــمل هــذه المخاطــر – ولكــن ال تقتصــر – علــى اآلتــي: )1( 

مخاطــر حداثــة الســوق الموازيــة لأســهم حيــث أنــه ســوق جديــد لــم يكــن لــه وجــود مســبقا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، و إذا لــم يتطــور الســوق وينشــط بالشــكل المطلــوب، قــد تتأثــر 

ســيولة و ســعر تــداول أســهم الشــركة المصــدرة بشــكل ســلبي، )2( مخاطــر عــدم وجــود ســوق 

ســابق ألســهم الشــركة المطروحــة حيــث لــم يتــم تــداول اســهم الشــركة فــي أي ســوق مالــي مــن 

قبــل وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح، فقــد تتأثــر 

ســيولة و ســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي، )3( مخاطــر تذبــذب ســعر الســهم فــي 

ــدرة  ــركة المص ــيطرة الش ــن س ــة ع ــل خارج ــر بعوام ــد يتأث ــرح ق ــد الط ــعر بع ــث ان الس ــوق حي الس

بمــا فــي ذلــك الوضــع العــام لالقتصــاد الســعودي، او تغييــر االنظمــة الحكوميــة او اداء الشــركة و 

نتائجهــا او أي احــداث خارجــة عــن ســيطرة الشــركة، أو ظــروف العــرض والطلــب، )4( مخاطــر توزيــع 

ــاح االســهم فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا الوضــع  ــع ارب ــاح حيــث يعتمــد توزي األرب

المالــي للشــركة واالربــاح المســتقبلية، و متطلبــات راس المــال ، واالحتياطــات القابلــة للتوزيــع فــي 

الشــركة، و الظــروف االقتصاديــة العامــة وبالتالــي فإنــه ال توجــد ضمانــات بتوزيــع أي اربــاح مســتقبال، 

ــهم  ــدار أس ــدرة إص ــركة المص ــررت الش ــال ق ــي ح ــه ف ــث أن ــدة حي ــهم الجدي ــدار األس ــر إص )5( مخاط

جديــدة فــي المســتقبل ، فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلبا علــى ســعر الســهم فــي 

الســوق أو يــؤدي إلــى تدنــي نســبة ملكيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم 

المســاهمين  قبــل  مــن  الفعليــة  الســيطرة  مخاطــر   )6( طرحهــا،  عنــد  الجديــدة  األســهم  فــي 

المؤسســين حيــث أن المســاهمين الذيــن يمتلكــون عــدد كبيــرا مــن أســهم الشــركة بمقدورهــم 

التأثيــر علــى جميــع المســائل التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين، و ممارســة هــذه القــدرة علــى 

نحــو يمكــن ان يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا، 

وقــد تســتخدم هــذه الســيطرة بطريقــة قــد تؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وأرباحهــا و نتائجهــا 

الماليــة وبالتالــي ســعر أســهمها، )7( مخاطــر الســوق الماليــة حيــث قــد يتــم إيقــاف او تعليــق العمــل 

بالســوق او التــداول بأســهم الشــركة المصــدرة بشــكل دائــم أو مؤقــت لظــرف قهــري أو لمبــرر 

نظامــي، )8( و مخاطــر محدوديــة المؤهليــن للتــداول حيــث يمكــن تعــذر بيــع األســهم بفئــة ســعرية 

مناســبة بعــد تملكهــا لقلــة الطلــب علــى الشــراء بســبب محدوديــة عــدد المســتثمرين المؤهليــن 

فــي الســوق والراغبيــن فــي تملــك اســهم هــذه الشــركة المتداولــة.

و يتوجــب علــي – كمســتثمر مؤهــل لديــة الرغبــة فــي شــراء االســهم المطروحــة – تحــري و دراســة 

المعلومــات المفصــح عنهــا فــي نشــرة اإلصــدار، و فــي حــال تعــذر فهمــي ألي  مــن محتويــات نشــرة 

االصــدار، فإنــي ســأقوم باستشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري. 

 وقبلــت بمــا تضمنتــه 
ً
أقــر بأننــي قــرأت االتفاقيــة أعــاله ومالحقهــا وتفهمتهــا جيــدا

 
ً

مــن شــروط وأحــكام و أوافــق علــى التقيــد بهــا والعمــل بمــا جــاء فيهــا جملــة
ــك. ــع بذل  وأوق

ً
ــال  وعم

ً
ــا  واقع

ً
ــال وتفصي

In fulfilment of the requirements of Para )F( of Chapter eight, article seventy of the 
Rules on The Offer of Securities and Continuing Obligations, I hereby confirm that 
I am well aware of the risks associated and involved in investing in the Parallel 
Market, which include – but are not limited to – the following: 1( the risks of 
recentness of Securities Parallel Market, as it is a new market which was not existing 
at all in the Kingdom of Saudi Arabia, and in case that this market has not developed 
and becomes vibrant in the manner required, the liquidity and trading price of the 
issuing company’s stock, may be negatively impacted, 2( the risks relating to the 
non-existence of a prior market for the stocks of the issuing company, as the stocks 
of the company have not been traded in any capital market before, and in the event 
that no vibrant market has developed for trading in the company’s shares after the 
closing of the issue period, the liquidity and price of the issuing company’s stock, 
may be negatively impacted, 3( risks associated with the stock price fluctuation in 
the market, as the post issuance price might be affected by factors out of the issuing 
company’s control, including the general status of the Saudi economy, or changes 
in the government regimes, or the company’s performance and results, or any 
incidents out of the company’s control, or the supply and demand situations, 4( risks 
associated with dividends’ payouts, as the future dividends payouts depends on 
many factors such as the company’s financial position and the capital requirements, 
the distributable reserves in the company, the general economic conditions ,which 
means that there are no guarantees for future dividends distributions, 5( risks 
associated with issuance of new shares: in the event that the issuing  company has 
decided to issue new shares in future, this might adversely impact the stock’s price 
in the market, or might cause a decline in the shareholders’ ownership share in 
the company in case they did not invest in the new shares when they were issued, 
6( risks associated with the actual control by the founding shareholders, as the 
shareholders who own a large number of the company’s shares, can influence all 
the matters which require the shareholders’ approval, and consequently exercising 
this power may significantly affect the company’s business, financial position and 
the results of its operations. Moreover, this control might be used in such a manner 
that might negatively affect the company’s business, profits, financial results and 
consequently its stock price, 7( the capital market risks: this happens when the 
operation of the market is stopped or suspended, on permanent or temporary basis 
for a compulsory or a regulatory reason, 8( the risks of limited number of qualified 
traders: it might be difficult to sell the stocks at a suitable price category after being 
owned, due to low demand for purchase caused by the limited number of qualified 
investors who are interested to own stocks in the traded company.

As a qualified investor who is interested in purchasing the issued shares, I have 
to inquire into and study, the information released in the prospectus, and in case 
that it becomes difficult to understand any of the prospectus contents, I will seek 
the advice of an authorized financial consultant, prior to taking any investment 
decision.

In witness thereof, the Customer hereby acknowledges that he / she has 
read and understood very well the above Agreement and its attachments, 
and has accepted its contained terms, conditions and provisions and has 
agreed to abide thereby and work therewith altogether, actually and 
practically.

ATTORNEY                      المفوض بالتوقيع

 Date                                          التاريخ    Signature                     التوقيع ID No.                            رقم الهوية  Legal Position         الصفة          Name                              االسم

EMPLOYEE IN CHARGE                                      الموظف المختص

ختم المصادقةختم المصادقة

STAMP

Date                                                              التاريخ  Signature                                               التوقيع              Name                                                  االسم
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نموذج )أ(
يعبأ فقط من قبل الموظف المختص

توضيح مهم للموظف

)FATF( تعتمــد اجابــة األســئلة التاليــة علــى إفصــاح العميــل وتوصيــات مجموعــة العمــل الماليــة

تقييــم مســؤول أو موظــف شــركة الراجحــي الماليــة الــذي قابــل العميــل تمــت المقابلــة الشــخصية 

فــي:........................................................................................................................................... 

بتاريخ:...........................................................................................................................................

تقييم مستوى مخاطر غسل األموال     
هل العميل شخصية عامة أو سياسية؟ 

        نعم           

  ال

تجارة عالية الخطورة
 تنــدرج تحــت األعمــال المصنفــة بأنهــا عاليــة 

ً
هــل العميــل يمــارس فــي طبيعــة عملــه أعمــاال

الخطورة حسب تصنيف الئحة اعرف عميلك؟ 

        نعم           

  ال

إذا كانت اإلجابة نعم، أذكر هذه األعمال:........................................................................................

هل نشاطات العميل المتوقعة تتماشى مع دخل العميل السنوي؟ 

        نعم           

  ال

الرجاء التوضيح:...........................................................................................................................

التقييم النهائي لمستوى المخاطرة  

        مخاطرة منخفضة  

        مخاطرة متوسطة    

  مخاطرة عالية

تصنيف العميل

        عميل تجزئة 

        عميل مؤهل 

  عميل مؤسسي 

للمراجعة والتدقيق

علــى  الحصــول  المهــم  مــن  فإنــه  الماليــة،  الراجحــي  لشــركة  مناســب  العميــل  أن  مــن  للتأكــد 

المعلومــات الســابقة بشــكل صحيــح وكامــل والتأكــد مــن صحتهــا وأنهــا موثوقــة ومعتمــدة.

Form )A(
To be only filled by respective employee     
   

Important clarification to the employee

The answer to the following questions, depends on the customer’s disclosure , and 

FATF recommendations Assessment of ARC Employee who met the customer, the 

meeting with the client took place on:.................................................................................

Date:..........................................................................................................................................

AML Risk Level Assessment 
Is the client a public or political person?           

       Yes            

 No

High risk Trading 
Does the client practice within the nature of his business, businesses that 

are classified as high risk as per KYC rules and regulations?            

       Yes             

 No

If the answer is yes, please list these businesses:...............................................................

Do the client’s expected activities match his annual income?            

       Yes            

 No

Please specify:..........................................................................................................................

Risk Level Final Assessment

       Low Risk                 
       Medium Risk              

 High Risk

Client Categorization
       Retail client 
       Qualified client

 Institutional client 

For Review and Verification 

To make sure that the client is suitable to ARC, it is important that we get the above 
information in a complete and accurate manner, and confirm that it is certified and 
reliable. 

    APPROVALS                    الموافقات

Department                                                                                                                                                               اإلدارةSignature                               التوقيعDate                                              التاريخ

Respective DepartmentRespective Department                                                                                                                                 اإلدارة المختصة

Operations DepartmentOperations Department                                                                                                                                  إدارة العمليات

ONLY IF THE CLIENT IS CLASSIFIED AS A HIGH RISK CLIENTONLY IF THE CLIENT IS CLASSIFIED AS A HIGH RISK CLIENT           فقط في حال أن العميل عالي المخاطر

Compliance DepartmentCompliance Department                                                                                                                                     إدارة االلتزام
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شهادة اإلقرار ضريبي ذاتي للكيانات )فاتكا والمعيار المشترك(

لماذا استلمت / استلمنا هذا النموذج؟
تفــرض الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى المؤسســات الماليــة متطلبــات جديــدة متزايــدة 

متعلقــة بجمــع المعلومــات واإلبــالغ عنهــا مــن أجــل حمايــة مصداقيــة األنظمــة الضريبيــة فــي 

مختلــف الــدول. تشــمل أنظمــة تبــادل المعلومــات قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة 

)فاتــكا( العائــد للواليــات المتحــدة، ومعيــار اإلبــالغ المشــترك )المعيــار المشــترك( العائــد لمنظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

المملكــة  فــي  الماليــة  المؤسســات  والتــزام  التزامهــا  أبــدت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إن 

هــذه. الدوليــة  الضريبيــة  الشــفافية  لمبــادرات  باالمتثــال 

لقــد اســتلمت هــذا النمــوذج ألنــك كيــان تتملــك حســابا مــع الراجحــي الماليــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية )»المملكــة«(. ويغطــي مفهــوم »الكيــان« جميــع األشــخاص القانونييــن )مثــل شــركة 

أو مؤسســة ماليــة أو هيئــة حكوميــة( وجميــع الترتيبــات القانونيــة )مثــل مشــروع مشــترك أو 

اتفاقيــة قانونيــة )Trust( أو الوقــف(. ولكنــه ال يشــمل األفــراد )األشــخاص الطبيعييــن( واألشــخاص 

االعتبارييــن.

بموجــب فاتــكا، الراجحــي الماليــة ملزمــة بتحديــد مــا إذا كنــت كيــان مملــوك مــن قبــل شــخص مــن 

 فــي الواليــات 
ً
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )أي مواطنــا أمريكيــا أو شــخص مقيــم لأغــراض ضريبيــا

المتحــدة(. فــي حيــن أنــه بموجــب المعيــار المشــترك، الراجحــي الماليــة ملزمــة بتحديــد الــدول حيــث 

. إذا كان الكيــان مقيــم ضريبيــا 
ً
قــد تكــون الكيــان صاحــب حســاب مقيــم فيهــا لأغــراض ضريبيــا

خــارج البلــد الــذي تحتفــظ فيــه بحســابه / اســتثماره، فــإن الراجحــي الماليــة قــد تحتــاج إلــى إبــالغ 

الســلطة الضريبيــة المحليــة هــذه المعلومــات، باإلضافــة إلــى معلومــات ذات صلــة بحســاباته / 

باســتثماراته.

إن إكمــال هــذا النمــوذج يضمــن ان الراجحــي الماليــة لديهــا معلومــات دقيقــة وحديثــة عــن الكيــان 

وعــن حالــة اإلقامــة الضريبيــة العائــدة لهــا. إذا طــرئ تغييــر بظــروف الكيــان، ونتيجــة لذلــك، اصبحــت 

أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج غيــر صحيحــة، يتوجــب عليكــم خــالل ثالثيــن يــوم 

تقديــم نمــوذج محــدث عــن شــهادة اإلقــرار الضريبــي الذاتــي.

من ينبغي أن يكمل هذا النموذج؟
ســيطلب مــن جميــع حاملــي الحســابات الذيــن هــم مــن الكيانــات إكمــال هــذا النمــوذج. كمــا 

وينبغــي، عنــد االقتضــاء، إدراج المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص المســيطرين على تلــك الكيانات، 

المشــتركة،  الحســابات  ألصحــاب  بالنســبة   .)5 رقــم  )الجــزء  المســيطرين  األشــخاص  قســم  فــي 

ينبغــي إكمــال نمــوذج منفصــل لــكل كيــان/ شــخص.

يتوجــب عليــك توفيــر للراجحــي الماليــة المعلومــات كمــا هــي مطلوبــة فــي هــذا النمــوذج بغــض 

النظــر عمــا إذا كنــت قــد قدمــت معلومــات متعلقــة بفاتــكا فــي مرحلــة ســابقة، باإلضافــة الــى 

القبــول بالتوقيــع علــى االقــرارات المبينــة فــي نهايــة هــذا النمــوذج.

إذا كنــت تقــوم بإكمــال هــذا النمــوذج نيابــة عــن طــرف آخــر، يرجــى التأكــد مــن اعالمهــم وإبــالغ 

الراجحــي الماليــة بالصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا النمــوذج. باإلضافــة إلــى ذلــك، يرجــى 

ــذا  ــي ه ــارة ف ــا اإلش ــى أيض ــر. ويرج ــرف اآلخ ــن الط ــة ع ــع نياب ــض بالتوقي ــن التفوي ــخة م ــم نس تقدي

 
ً
النمــوذج إلــى الصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا النمــوذج )بمعنــى أنــك قــد تكــون ممثــال

معتمــدا عــن الكيــان(.

ما الذي يجب أن أفعله بالنسبة لهذا النموذج؟
فــي حــال كان صاحــب الحســاب هــو فــرد أو مؤسســة فرديــة، ينبغــي اكمــال نمــوذج شــهادة اإلقــرار 

الضريبــي الذاتــي )فاتــكا والمعيــار المشــترك( المخصصــة للعمــالء مــن األفــراد أو المؤسســات 

 عــن هــذا النمــوذج.
ً
ــة، عوضــا الفردي

Self-Certification & Declaration Form )FATCA & CRS( - Entities

Why have I / we received this form?
Governments around the world are imposing ever-increasingly new information 
gathering and reporting requirements for financial institutions to protect the 
integrity of the tax systems in various jurisdictions. These informational exchange 
regimes include the Foreign Account Tax Compliance Act )FATCA( of the US, and the 
Common Reporting Standard )CRS( of the OECD.

The Kingdom of Saudi Arabia has committed itself and its Financial Intuitions to 
comply with these international tax transparency initiatives. 

You have received this form because you are an Entity holding an account with 
Al Rajhi Capital in the Kingdom of Saudi Arabia )”KSA“(. The concept of an ‘Entity’ 
covers all legal persons )such as a company, a financial institution or a governmental 
body( and all legal arrangements )such as a joint enterprise, a trust or a waqf(.  
However, it excludes individuals )also known as natural persons( and Entities.

Under FATCA, Al Rajhi Capital is required to determine whether you are an entity 
beneficially owned by United States Persons i.e. a US citizens or US residents for 
tax purposes. Whereas under CRS, Al Rajhi Capital is required to determine the 
jurisdictions you are an Account Holder tax resident in. If you are a tax resident 
outside the country where your account / investment is held, Al Rajhi Capital may 
need to report to the national tax authority this information, along with information 
related to your accounts / investments.

Completing this form will ensure that Al Rajhi Capital holds accurate and up-to-date 
information about you and your corporate tax residencies. If your circumstances 
change and, as a result, any of the information provided in this form becomes 
incorrect, please let us know immediately and provide us with an updated Self-
Certification and Declaration Form within 30 days.

Who should complete this form?
All Account Holders that are entities will be required to complete this form. 

Information about persons in control of entities, where required, should be 

included in the Controlling Persons section )Part 5(. For joint account holders, each 

entity / individual needs to complete a separate form. 

Regardless of whether you may have provided Al Rajhi Capital information related 
to FATCA at an earlier stage, you still need to provide the additional information 
required in this form and accept by signing the declarations outlined at the end of 
this form.

If you are completing this form on behalf of someone else, please ensure to inform 
them and advise Al Rajhi Capital as to in which capacity you are signing this form. In 
addition, please provide a copy of the authority to sign on behalf of the other party. 
Please also indicate in this form in what capacity you are signing )i.e. you may be an 
authorized officer of the business(.

What must I / We do with this form?
Please note that if the Account Holder is an Individual or a Sole Proprietorship, 
the Self-Certification and Declaration Form )FATCA & CRS( – Individual is to be 
completed, and not this form.
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جميع أجزاء هذا النموذج إلزامية ويرجى عدم استخدام االختصارات.

يرجى المراجعة واإلجابة على األجزاء من 	 إلى ٥ في النموذج أدناه.

يجــب علــى جميــع الكيانــات التــي لديهــا حســاب لــدى الراجحــي الماليــة اختيــار تصنيــف واحــد 

لأســئلة مــن 1 إلــى 14 فيمــا يتعلــق باســتبيان فاتــكا وتصنيــف واحــد لأســئلة مــن 15 إلــى 27 فيمــا 

يتعلــق باســتبيان المعيــار المشــترك.

باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا قمــت بوضــع عالمــة فــي مربــع الســؤال 13 أو 18 أو 26 مــن االســتبيان، يرجــى 

مراجعــة واكمــال الجــزء 5، »األشــخاص المســيطرين«.

ان التعاريــف المتعلقــة بفاتــكا والمعيــار المشــترك مدرجــة فــي الملحــق 1 و2 علــى التوالــي لهــذا 

إليــه ككيــان، يرجــى  الــذي تنتمــي  النمــوذج. إذا كنــت ال تعــرف، أو غيــر متأكــد، مــن التصنيــف 

استشــارة مستشــار ضرائــب مرخــص فــي المملكــة.

تعليمات إضافية
لمزيــد مــن المعلومــات عــن اإلقامــة لأغــراض الضريبيــة، يرجــى استشــارة مستشــارك الضريبــي أو 

االطــالع علــى المعلومــات الموجــودة علــى الرابــط االلكترونــي  التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة فيمــا يتعلــق بالمعيــار المشــترك، او الرابــط االلكترونــي  التابــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة 

األميركيــة فيمــا يتعلــق بفاتــكا.

مالحظة مهمة
يرجــى المالحظــة أن الراجحــي الماليــة ال تقــدم اي استشــارة ضريبيــة فيمــا يتعلــق بهــذا النمــوذج. 

المعلومــات التــي تقدمهــا فــي هــذا النمــوذج الــى الراجحــي الماليــة بصفتــك صاحــب حســاب هــي 

الزاميــة لالمتثــال للمتطلبــات الدوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

القسم 1:

معلومات صاحب الحساب

أ. االسم القانوني للكيان / الفرع:........................................................................................

ب. بلد التأسيس/ االنشاء

المدينة:........................................................................................................................................

البلد:............................................................................................................................................

ج. العنوان المسجل الحالي

رقم المبنى:.................................................................................................................................

اسم الشارع:................................................................................................................................

المدينة:.......................................................................................................................................

الرمز البريدي والرقم االضافي ) اذا وجد(:......................................................................................

البلد:...........................................................................................................................................

)الرجاء تعبئة هذه الفقرة فقط إذا كان العنوان البريدي  العنوان البريدي/ المراسلة  د. 
مختلفا عن العنوان المحدد في الفقرة “ج”)

رقم المبنى:.................................................................................................................................

اسم الشارع:................................................................................................................................

المنطقة / المدينة:.......................................................................................................................

الرمز البريدي والرقم االضافي ) اذا وجد(.......................................................................................

البلد:...........................................................................................................................................

All parts of this form are mandatory and please do not use abbreviations. 
Please review and respond to Parts 1 through 5 in the form below. 
 

All Entities holding an account with the Bank must choose one classification 

for Questions 1 through 14 in the FATCA questionnaire and one classification for 

Questions 15 through 27 in the CRS questionnaire.

In addition, if you ticked the box in response to Question 13, 18 or 26 in the 
questionnaires, please review and respond to Part 5, ‘Controlling Person’s.

The definitions related to FATCA and CRS are set out in Appendix 1 and Appendix 2 
respectively to this form.  If you do not know, or are unsure of, the classification to 
which you as an Entity belongs, please obtain the advice of a licensed tax advisor in 
the KSA.

Additional Instructions

For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the 

information at the OECD automatic exchange of information portal for CRS and the 

Internal Revenue Service for FATCA.

Important Note
Please note that Al Rajhi Capital is not providing tax advice in connection with this 
form. The information that you as an account holder provide to Al Rajhi Capital 
in this form is required for compliance with governmental requirements in the 
Kingdom of Saudi Arabia.

   
Section 1: 

Account Holder information 

A. Full Legal name of the Entity / Branch:....................................................................

B. Country of Incorporation or Organization

City:............................................................................................................................................

Country:.................................................................................................................................... 
   

C. Current Registered Address 

Building  Number:.....................................................................................................................

Street Name:............................................................................................................................

City:............................................................................................................................................

Postal Code and additional number )if any(:.......................................................................

Country:.................................................................................................................................... 

D. Mailing Address (complete only if different from Section C(

Building Number:....................................................................................................................

Street Name:............................................................................................................................

District / City:............................................................................................................................

Postal Code and additional number )if any(:.......................................................................

Country:....................................................................................................................................
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القسم 2:

معلومات تتعلق باإلقامة لألغراض الضريبية

ــة  ــراض الضريبي ــاب لأغ ــب الحس ــة صاح ــدان إقام ــن )i( بلد/بل ــي ذاكري ــدول التال ــة الج ــى تعبئ يرج

و )ii( رقــم المعــرف الضريبــي او مــا يعادلــه )المشــار اليــه فيمــا يلــي بـــ TIN( لصاحــب الحســاب لــكل 

بلــد مذكــور.

فــي حــال عــدم وجــود رقــم المعــرف الضريبــي )TIN(، يرجــى اختيــار الســبب المناســب أ، ب أو ج، كمــا 

مذكــور ادنــاه:

ــبب أ - البلد\االقليــم حيــث يقيــم صاحــب الحســاب لأغــراض الضريبيــة ال يصــدر أرقــام معــرف  س
ضريبيــة لمقيميــه. 

ســبب ب - صاحــب الحســاب ال يمكنــه الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي او مــا يعادلــه )يرجــى 
شــرح ســبب عــدم تمكنــك مــن الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي فــي الجــدول التالــي فــي حــال 

اختيــارك هــذا الســبب(.

ــبب ج - رقــم المعــرف الضريبــي غيــر مطلــوب. )مالحظــة. الرجــاء اختيــار هــذا الســبب فقــط إذا  س
كانــت القانــون المحلــي للبــالد او االقليــم ال توجــب اإلفصــاح عــن رقــم المعــرف الضريبــي(.

في حال عدم وجود رقم المعرف 
الضريبي اختر سبب »أ«، »ب« او 
»ج« )في حال اختيار سبب »ب«، 

يرجى شرح السبب)

رقم المعرف الضريبي )TIN) أو 
السجل التجاري أو الترخيص او ما 

يعادله
بلد / نطاق  االقامة ألغراض  

ضريبية

إذا كان صاحــب الحســاب مقيمــا لأغــراض ضريبيــا فــي أكثــر مــن ثالثــة بلــدان / اقاليــم، الرجــاء 

منفصلــة. صفحــة  اســتعمال 

مالحظة:
إذا لــم يكــن صاحــب الحســاب مقيمــا لأغــراض ضريبيــا فــي أي بلــد )بســبب كونــه شــفاف مــن 

الناحيــة الماليــة(، عندهــا علــى صاحــب الحســاب اإلشــارة الــى هــذه الحقيقــة واعطــاء مــكان اإلدارة 

الفعليــة أو اإلدارة القضائيــة الــذي يقــع فيــه مكتبــه الرئيســي.

القسم 3:

استبيان فاتكا

تصنيف فاتكا )الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك(

لمزيــد مــن المعلومــات حــول تصنيــف صاحــب الحســاب بحســب فاتــكا مذكــورة فــي الملحــق 1. 

فــي حــال كان صاحــب الحســاب ال يعلــم او غيــر واثــق مــن التصنيــف المناســب، يرجــى استشــارة 

الملخصــة  المعانــي  بعــض  علــى  الحصــول  يمكــن  المملكــة.  فــي  ــص 
ّ

مرخ ضرائــب  مستشــار 

كمعنــى صاحــب حســاب ومعانــي أخــرى فــي الملحــق.

الكيانات والمؤسسات المالية األمريكية

1.   هل صاحب الحساب شخص أمريكي محدد؟        
        نعم               

  ال 

US TIN 

2.   هل صاحب الحساب شخص أمريكي غير محدد؟          
        نعم  

  ال

Section 2:

Tax Residence Information

Please complete the following table indicating )i( the country )or countries( in which 
the Account Holder is a resident for tax purposes and )ii( the Account Holder’s 
Taxpayer Identification Number or functional equivalent )hereafter referred to as 
‘TIN’( for each country indicated.

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where 
indicated below: 

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not 
issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent 
number )Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you 
have selected this reason(

Reason C - No TIN is required. )Note. Only select this reason if the domestic law of 
the relevant country/jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by 
such country/jurisdiction

 Country / Jurisdiction of tax
residence

 Tax Identification Number
 (TIN( or its Functional

Equivalent

 If no TIN available enter the
 reason A, B, or C (if ”B“ is

)entered, please type the reason

If the Account Holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions, 
please use a separate sheet.

Please Note: 
If the Account Holder is not tax resident in any country )e.g., because the Account 
Holder is fiscally transparent(, then Account Holder should indicate this fact and 
provide the place of effective management or jurisdiction in which its principal 
office is located.

Section 3: 

Fatca Questionnaire

FATCA Classification (only tick one classification where applicable(

Further details about the classifications of Account Holder under FATCA is set out 
in Appendix 1 to this form.  If you do not know, or are unsure of, the classification to 
which you as an Entity belong, please obtain the advice of a licensed tax advisor in 
the KSA. You can find summaries of defined terms such as an Account Holder, and 
other terms, in the Appendix.

US Entities & US Financial Institutions
 
1.  Are you a Specified US Person?          

       Yes 

 No           

  US TIN     
                 

2.  Are you a US Person who is not a Specified US Person?           
       Yes

 No
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المؤسسات المالية األجنبية غير األمريكية

أو  إنشاؤها  أو مؤسسة مالية تم  الحساب مؤسسة مالية سعودية  هل صاحب   .3
تأسيسها في دولة وقعت اتفاقية حكومية دولية مع الواليات المتحدة بخصوص 

قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية؟  
         نعم   

   ال )يرجــى ذكــر ســبب عــدم وجــود(...........................................................................................

  GIIN  

هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة؟           .4
  نعم 

         ال

  GIIN  

هــل صاحــب الحســاب مؤسســة ماليــة تعتبــر- ممتثلــة مســجلة أو مؤسســة   .5
أجنبيــة ماليــة غيــر ملزمــة باإلبــالغ؟             

         نعم                 

   ال

   مؤسسة مالية أجنبية ذات قاعدة عمالء محليين

مؤسســة ماليــة أجنبيــة غيــر ملزمــة باإلبــالغ ضمــن مجموعــة مؤسســات ماليــة أجنبيــة تقــع فــي    
دولــة مشــاركة

   هيئة االستثمار الجماعي

   صندوق حصري

   جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة

   مؤسسة استثمارية مدعومة

   مؤسسة استثمارية اجنبية مسيطرة مدعومة

 GIIN  

مالية  مؤسسة  او  تعتبر-ممتثلة  مصدقة  مالية  مؤسسة  الحساب  صاحب  هل   .6
غير ملزمة باإلبالغ )هذا التعريف يشمل مؤسسة مالية مسجلة تعتبر-ممتثلة او 
بين  االتفاقية  من   11 رقم  بالملحق  المذكورين  باإلبالغ  ملزمة  غير  مالية  مؤسسة 
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين 

االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية(؟
         نعم

   ال

   مصارف محلية غير مسجلة

   مؤسسة أجنبية مالية حساباتها متدنية القيمة

   هيئة استثمار مدعومة

   مؤسسة استثمار مدينة قصيرة األجل

   مستشارين ومدراء استثمارات

)Owner Documented( مؤسسة مالية أجنبية موثقة من ناحية المالك   

    مؤسسة مالية أجنبية غير ملزمة بالبالغ، النوع:......................................................................

7.     هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير مشاركة؟
         نعم

   ال

8.     هل صاحب الحساب في اتفاقية قانونية موثقة )Trustee Documented Trust؟)
         نعم

............................%..................................................................................Trustee ال - اسم الـ   

 GIIN  

Non-US Financial Institutions

3.  Are you a KSA Financial Institution or a Financial Institution organized 
in a country with an intergovernmental agreement with the US regarding 
FATCA?

       Yes            

 No )Please state the reason for not having a GIIN:(...................................................... 

  GIIN

4. Are you a Participating Non-US Financial Institution?

       Yes            

 No

  GIIN 

5. Are you a Registered Deemed-Compliant Financial Institution? )other 
than a reporting Model 1 FFI, Sponsored FFI, Non-reporting IGA FFI(

       Yes
 No

 Local FFI )FI with local client base( 

 Non-reporting member of PFFI group

 Qualified collective investment vehicles 

 Restricted Funds

 Qualified Credit Card Issuers    

 Sponsored Investment Entities 

 Sponsored Controlled Foreign Corporation

  GIIN

6. Are you a Certified Deemed-Compliant Financial Institution or a Non-

Reporting FFI )including a deemed compliant Financial Institution a 

Non-Reporting FFI under Annex II of the IGA Agreement(?            

       Yes            

 No

 Non-registering local bank

 FFI with only low value accounts    

    Sponsored, closely held investment vehicles

 Limited life debt investment entities     

 Investment Advisors & Investment Managers

 Owner Documented FFIs     

 Non-Reporting FFI, Provide the type:..............................................................................

7.  Are you a Non-Participating Financial Institution?         

       Yes      

 No

8.  Are you a Trustee Documented Trust?          
       Yes               

 No - Trustees name: .......................................................................................................... 

  GIIN
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مؤسسة معفاة

9.     هل صاحب الحساب مالك مستفيد معفي؟
          نعم

    ال

    مؤسسة حكومية “أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل منها”

البنك المركزي المصدر  

منظمة دولية “أو وكالة مملوكة بالكامل أو أداة كاملة”  

صنــدوق التقاعــد )كمــا هــو موصــوف فــي االتفاقيــة الحكوميــة الدوليــة فــي ملحــق 2 فــي   

المملكــة(

مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل من مالك مستفيد معفى  

مؤسسة غير أمريكية ليست مؤسسة مالية

ــذا  ــرف ه ــاة )يع ــة معف ــر مالي ــة وغي ــر أمريكي ــة غي ــاب مؤسس ــب الحس ــل صاح ه  .10
ــة)                 ــر المالي ــاة غي ــة المعف ــات األجنبي ــا بالمؤسس ــف أيض التصني

          نعم           

    ال

هذا  )يعرف  نشطة؟  مالية  وغير  أمريكية  غير  مؤسسة  الحساب  صاحب  هل   .11
التصنيف  ايضا بالمؤسسات األجنبية الغير المالية النشطة أيضا اكمال ملحق رقم 	)          

          نعم            

    ال

12.    هل انت مدير أو مؤسسة غير مالية أجنبية مدعومة ملزمة بالتبليغ؟           
          نعم           

    ال

 GIIN  

مؤسسة غير أمريكية غير نشطة ليست مؤسسة مالية

هذا  )يعرف  نشطة؟  غير  مالية  وغير  أمريكية  غير  مؤسسة  الحساب  صاحب  هل   .13
التصنيف ايضا بالمؤسسات األجنبية الغير المالية غير النشطة، في هذه الحال يرجى 

اكمال ملحق رقم ٥(

          نعم           

    ال

يرجــى تزويــد المعلومــات المطلوبــة فــي القســم رقــم 5 – جــزء األشــخاص المســيطرين بالنســبة 

للمالكيــن األمريكييــن الذيــن هــم اشــخاص مســيطرين. يعتبرالشــخص األمريكــي المســيطر امــا 

مواطــن أمريكــي أو مقيــم فــي الواليــات المتحــدة لأغــراض ضريبيــا، الــذي يملــك أكثــر مــن 10% مــن 

االصــوات أو القيمــة فــي صاحــب الحســاب.

القسم 4:
تصنيف المعيار المشترك CRS )الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك(

ــد مــن المعلومــات حــول تصنيــف صاحــب الحســاب بحســب المعيــار المشــترك مذكــورة فــي  لمزي

ــق مــن التصنيــف المناســب، يرجــى  الملحــق 2. فــي حــال كان صاحــب الحســاب ال يعلــم او غيــر واث

ــص فــي المملكــة.
ّ

استشــارة مستشــار ضرائــب مرخ

يمكــن الحصــول علــى بعــض المعانــي الملخصــة كمعنــى صاحــب حســاب ومعانــي أخــرى فــي 

الملحــق.

Exempt Entities
 
9.   Are you an Exempt Beneficial Owner?          

   Yes               

   No

   Governmental Entity ”or wholly owned agency or instrumentality of the same“

   Central Bank of Issue  

  International Organization ”or wholly owned agency or instrumentality of the 
same“

  Retirement Fund )as defined in the KSA IGA Annex II(

  Investment entity wholly owned by Exempt Beneficial Owners

Non-US Entity that is not a Financial Institution

10. Are you an Excepted Non-Financial Non-US Entity? (This classification is 
also commonly known as an Excepted NFFE(           

         Yes

   No

11.  Are you an Active Non-Financial Non-US Entity? (This classification is also 
commonly known as an Active NFFE, also complete Appendix 1(           

         Yes                 

   No

12. Are you a Direct or a Sponsored Reporting Non-Financial Foreign Entity )NFFE(?           
         Yes  

   No

  GIIN

Passive Non-US Entity that is not a Financial Institution

13. Are you a Passive Non-Financial Non-US Entity? (This classification is also 

commonly known as an Passive NFFE, if yes, please complete Part 5(           

         Yes

   No

Please also provide in full the details requested in Part 5 – Controlling Persons 
section with respect to any of your owners who are US Controlling Persons. A US 
Controlling Person is any individual who is either a US citizen or a resident of the 
US for tax purposes, who in either case holds more than a 10% stake in you by vote 
or value.

Section 4: 

CRS Classification (only tick one classification where applicable( 

Further details about the classifications of Account-Holder under CRS is set out in 
Appendix 2 to this form.  If you do not know, or are unsure of, the classification to 
which you as an Entity belong, please obtain the advice of a licensed tax advisor in 
the KSA

You can find summaries of defined terms such as an Account Holder, and other 
terms, in the Appendix.
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)FI( المؤسسات المالية

اذا كان صاحــب الحســاب مؤسســة ماليــة ملزمــة باإلبــالغ بحســب المعيــار المشــترك، 
يرجــى اختيــار التصنيــف المناســب ادنــاه:

هل صاحب الحساب مؤسسة ايداع؟  .14
         نعم

   ال

هل صاحب الحساب مؤسسة حفظ أموال؟  .15
         نعم

   ال

هل صاحب الحساب شركة تأمين محددة؟  .16
         نعم

   ال

هل صاحب الحساب مؤسسة استثمارية؟  .17
         نعم

   ال - يرجى اختيار نوع المؤسسة االستثمارية  ادناه:

   نــوع أ: إيراداتهــا االجماليــة )≤ 50%( تأتــي مــن أنشــطة االســتثمار التجــاري )مقايضــة/

اســتثمار فــي أصــول ماليــة، إدارة محفظــة ماليــة، اســتثمار / ادارة أموال/أصــول ماليــة/

صنــدوق مالــي( بالنيابــة عــن العميــل.

    نــوع ب: ايراداتهــا االجماليــة )≤ 50%( تأتــي مــن اســتثمارات فــي أصــول ماليــة ويتــم ادارتهــا 

مــن قبــل مؤسســة مالية.

هـل انـت مؤسسـة اسـتثمارية مقيمـة فـي دولـة / اقليـم غيـر مشـاركة وتـدار من   .	٨

عـن  بمعلومـات  التزويـد  يرجـى  التعريـف،  هـذا  اختيـار  حـال  )فـي  أخـرى.  ماليـة  مؤسسـة 
ادنـاه(  5 رقـم  القسـم  فـي  المسـيطرين  األشـخاص 

         نعم

   ال

مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ

هــل صاحــب الحســاب مؤسســة ماليــة غيــر ملزمــة باإلبــالغ بحســب المعيــار   .19
ادنــاه المناســب  التصنيــف  اختيــار  المشــترك؟ يرجــى 

   مؤسسة حكومية

   منظمة دولية

   مصرف مركزي

   صندوق تقاعد واسع المشاركة

   صندوق تقاعد محدود المشاركة

   صندوق المعاشات التقاعدية لمؤسسة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي.

   هيئة االستثمار جماعي معفاة

   اتفاقيــة قانونيــة )Trust( التــي يقــوم الـــ Trustee بإبــالغ جميــع المعلومــات المطلوبــة عــن جهــة 

إلصــدار بطاقــات االئتمــان تكــون مؤهلــة

   مؤسســة اخــرى معّرفــة بموجــب القانــون المحلــي بمؤسســة متدنيــة الخطــر الســتخدامها 

ــب. ــن لضرائ ــرب م للته

   تحديد النوع المعرف بموجب القانون المحلي.........................................................................

)NFE( كيان غير مالي نشط

20.هــل صاحــب الحســاب كيــان غيــر مالــي نشــط )Active NFE( - كيــان يتــم تــداول 
أســهمه بانتظــام فــي ســوق مالــي منظــم، او كيــان ذات صلــة بكيــان يتــم تــداول 

أســهمه بانتظــام فــي ســوق مالــي منظــم؟
  نعم

  ال - يرجى تحديد اسم السوق المالي الذي يتم من خالله التداول باسهم صاحب الحساب/ 

          الكان.....................................................................................................................................

Financial Institutions )FI(

If you are a Reporting Financial Institution under CRS, please tick the 
classification below:

14. Are you a Depository Institution?           
         Yes                

   No

15. Are you a Custodial Institution?           
         Yes               

   No

16. Are you a Specified Insurance Company?           
         Yes             

   No

17. Are you an Investment Entity?          
         Yes             

   No - Please tick the type of investment entity below

    Type A: Gross income primarily )≥50%( from business investment activities 

)trading/investing in Financial Assets, portfolio management, investing/

administering / managing FA/funds( on behalf of customers; or

    Type B: Gross income primarily )≥50%( from investment in Financial Assets 
and managed by a Financial Institution

18. Are you an Investment Entity resident in a Non-Participating Country / 
Jurisdiction and managed by another Financial Institution? (If this box is 
ticked, please provide details of the controlling persons in Part 5 below(

         Yes                

   No

Non-Reporting Financial Institution

19. Are you a Non-Reporting Financial Institution under CRS? Specify the 
type of Non-Reporting Financial Institution below:

   Governmental Entity

   International Organization

   Central Bank

   Broad Participation Retirement Fund

   Narrow Participation Retirement Fund

   Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization, or Central 
Bank

   Exempt Collective Investment Vehicle

   Trust whose trustee reports all required information with respect to all CRS 
Reportable Accounts

   Qualified Credit Card Issuer

   Other Entity defined under the domestic law as low risk of being used to evade 
tax. 

    Specify the type provided in the domestic law:............................................................

Active Non-Financial Entity )NFE(

20. Are you an Active NFE – a corporation the stock of which is regularly 
traded on an established securities market, or a corporation which is a 
related entity of such a corporation?

 Yes

 No - )please provide the name of the securities market in which the corporation 

                    is traded(:..................................................................................................................
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20.1. السوق المالي................................................................................................................

20.2. إذا كنت كيان ذات صلة بشركة يتم تداول أسهمها بانتظام في سوق مالي 
منظم، يرجى تزويد اسم هذه الشركة.........................................................................

هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة )Active NFE( - مؤسسة حكومية؟           .21
         نعم            

   ال

هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة )Active NFE( - مصرف مركزي؟           .22
         نعم            

   ال

هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة )Active NFE( - منظمة دولية؟          .23
         نعم           

   ال

الغير  الكيانات  احدى  من  مملوكة  مالية  غير  مؤسسة  الحساب  صاحب  هل  أو   .24
المالية المعرف عنهم في ”21، 22 و 23“ أعاله؟        

         نعم           

   ال

هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة )Active NFE( غير معّرفة بالفقرات   .25
15 الى 17 أعاله؟ يرجى اختيار التصنيف المناسب أدناه.          

         نعم            

     ال  -  تاريخ التأسيس.................................................................................................................

مؤسسة غير مالية نشطة جراء اإليرادات واألصول  o

شركة قابضة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية  o

خزينة مركزية لمؤسسة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية  o

مؤسسة غير مالية حديثة التأسيس - تاريخ التأسيس..........................................................  o

مؤسسة غير مالية تحت التصفية  o

مؤسسة ال تهدف للربح  o

خر، شرح السبب لهذا االختيار:...............................................................................
ّ
تصنيف ا  o

كيان غير مالي غير نشط

26.  هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية غير نشطة )Passive NFE(؟ 
)في حال اختيار هذا التصنيف، يرجى تعبئة القسم 5(  

نعم  

  ال

20.1.   Name of Securities Market:....................................................................................

20.2.If you are a related entity of a regularly traded corporation, please 
provide the name of the regularly traded corporation:.................................

21. Are you an Active NFE – A Governmental Entity?         
         Yes                 

   No

22. Are you an Active NFE – Central Bank?          
         Yes                 

   No

23. Are you an Active NFE – An International Organization?         
         Yes                

   No

24. Or are you an entity wholly owned by one of the classified NFE’s defined 
in “22, 23 or 24” above?          

         Yes               

   No 

25. Are you an Active NFE Other than 15 through 17 above, please tick the 
applicable category below?          

         Yes                 

   No - Provide Date of Incorporation:...............................................................................

o Active NFE by reason of income and assets

o Holding NFE that is a member of a nonfinancial group

o Treasury Center NFE that is a member of a nonfinancial group  

o Start-up NFE )Date of Organization(:............................................................................

o NFE that is liquidating or emerging from bankruptcy   

o Non-profit NFE

o Other, provide the reason for this selection:...............................................................

Passive Non-Financial Entity )NFE(

26. Are you a Passive NFE?
 )if you have ticked this box, please complete Part 5(          

         Yes                 

   No
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قسم 5:

األشخاص المسيطرين

يرجــى تقديــم  التفاصيــل الكاملــة للمعلومــات المطلوبــة أدنــاه التــي تخــص أي مالــك لمؤسســتكم 

الفــرد  الضريبيــة  ولأغــراض  هنــا  المســيطر   بالشــخص  يقصــد   . مســيطر  كشــخص  مصنــف 

الطبيعــي والــذي يكــون إمــا مواطــن أو مقيــم فــي أي بلــد/ نطــاق خاضــع  للضرائــب ، ويملــك فــي 

أي مــن الحالتيــن  حصــة تزيــد عــن مــن 5% مــن رأس مــال مؤسســتكم حســب  القيمــة أو الحصــص 

التصويتيــة لهــا.

االسم )الثالثي)

عنوان االقامة الحالي  )رقم المبنى، رقم 
الشارع، المقاطعة، المدينة، رقم البريدي، 

رقم إضافي، البلد)

العنوان البريدي )إذا كان مختلفا عن 
عنوان اإلقامة)

الجنسية

تاريخ الوالدة )يوم/شهر/سنة)

مكان الوالدة )المدينة والبلد)

بلد/االقليم اإلقامة الضريبية )يرجى تعبئة 
سطر منفصل في حال تعدد االقامات 

الضريبية)

---------% ----------% ----------% ----------% ----------% نسبة الملكية للشخص المسيطر

نوع الشخص المسيطر )اختيار واحد من 
الجدول أدناه)

رقم المعرف الضريبي او ما يعادله لكل 
شخص مسيطر  )TIN)في حال عدم وجود 

رقم المعرف الضريبي اختر سبب »أ«، 
»ب« او »ج«

رقم المعرف الضريبي غير موجود سبب 
أ، ب  أو ج

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي اختر احدى األسباب ادناه:

ســبب أ - البلــد / االقليــم حيــث يقيــم صاحــب الحســاب لأغــراض ضريبيــا ال يصــدر أرقــام معــرف   •

ضريبيــة لمقيميــه. 

ســبب ب - صاحــب الحســاب ال يمكنــه الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي او مــا يعادلــه )يرجــى   •

شــرح ســبب عــدم تمكنــك مــن الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي فــي الجــدول التالــي فــي 

حــال اختيــارك هــذا الســبب(.

ســبب ج - رقــم المعــرف الضريبــي غيــر مطلــوب. )مالحظــة. الرجــاء اختيــار هــذا الســبب فقــط إذا   •
كانــت القانــون المحلــي للبــالد او االقليــم ال توجــب اإلفصــاح عــن رقــم المعــرف الضريبــي(.

يرجى تزويدنا بحالة الشخص المسيطر من خالل اختيار التصنيف المناسب

شخص مسيطر لشخص قانوني – سيطرة من خالل الملكية  

شخص مسيطر لشخص قانوني – سيطرة من خالل أساليب اخرى  

شخص مسيطر لشخص قانوني – أحد كبار المسؤولين االداريين  

)Trust – Settlor( شخص مسيطر التفاقية قانونية  

)Trust – trustee( شخص مسيطر التفاقية قانونية  

)Trust – protector( شخص مسيطر التفاقية قانونية  

)Trust – beneficiary( شخص مسيطر التفاقية قانونية  

شخص مسيطر التفاقية قانونية )Trust(  – اخر  

Settlor بمثابة – )non-trust( شخص مسيطر لترتيبات قانونية  

trustee بمثابة – )non-trust( )شخص مسيطر لترتيبات قانونية )ليس اتفاقية قانونية  

Protector بمثابة – )non-trust( )شخص مسيطر لترتيبات قانونية )ليس اتفاقية قانونية  

beneficiary بمثابة – )non-trust( )شخص مسيطر لترتيبات قانونية )ليس اتفاقية قانونية  

Settlor بمثابة – )non-trust( )شخص مسيطر لترتيبات قانونية )ليس اتفاقية قانونية  

Section 5:

Controlling Persons
Please provide in full the details requested below with respect to any of your 
Controlling Persons.   
Please see the definition of Controlling Person in Appendix 2

Name (First, Middle, Last(

Current Residence Address (Building 
#, Street #, District, City, Postal Code, 
Additional #, Country(

Mailing  Address (if different to Current 
Residence Address(

Citizenship

Date of Birth (dd/mm/yyyy(

Place of birth (City and Country(

Country/jurisdiction of tax residency 
(Please complete a separate row for 
Controlling Person(s( who have multiple 
tax residencies.(

---------%----------%----------%----------%----------%Percentage Ownership held by 
Controlling Person

Type of Controlling Person  (Select one 
from table below(

TIN or its Functional Equivalent for 
each Controlling Person (If a TIN 
is unavailable please provide the 
appropriate reason A, B or C in the next 
column(

TIN Unavailable Reason A, B or C

If TIN is not available, please choose one of the following reasons:

• Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does 
not issue TINs to its residents.

• Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or 
equivalent number )Please explain why you are unable to obtain a TIN in the 
above table if you have selected this reason(.

• Reason C - No TIN is required. )Note. Only select this reason if the domestic law 
of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of the TIN 
issued by such country/jurisdiction.

Please provide the Controlling Person’s Status by ticking the appropriate box

 Controlling Person of a legal person – control by ownership

 Controlling Person of a legal person – control by other means  

 Controlling Person of a legal person – senior managing official

 Controlling Person of a trust – settlor 

 Controlling Person of a trust – trustee

 Controlling Person of a trust – protector

 Controlling Person of a trust – beneficiary

 Controlling Person of a trust – other

 Controlling Person of a legal arrangement )non trust( – settlor-equivalent

 Controlling Person of a legal arrangement )non-trust( – trustee-equivalent

 Controlling Person of a legal arrangement )non-trust( – protector-equivalent

 Controlling Person of a legal arrangement )non-trust( – beneficiary-equivalent

 Controlling Person of a legal arrangement )non-trust( – other-equivalent
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اإلقرار واالفصاح

التفاصيــل  جميــع  بــأن  الكيــان(  عــن  بالتوقيــع  كمفوضــون   / )كمفــوض  نقــّر   / أقــر  نحــن   / انــا 

والمعلومــات المقدمــة هنــا هــي صحيحــة و كاملــة، ومحدثــة كمــا فــي التاريــخ الحالــي، مــن جميــع 

النواحــي، و باننــي / باننــا لــم احجــب\ نحجــب أي معلومــات، و انــا / نحــن اقــر / نقــّر بــأن الراجحــي 

الماليــة ســوف تعتمــد علــى المعلومــات فــي هــذا النمــوذج لحيــن التبليــغ بأشــعار خطــي للراجحــي 

الماليــة  كاف إلبطالهــا و مــن خــالل الحصــول علــى نمــوذج محــدث عــن شــهادة اإلقــرار الذاتــي 

مــن قبــل الراجحــي الماليــة خــالل ثالثيــن يــوم مــن إحــداث أي تغييــر فــي الظــروف. وانــا / نحــن 

أؤكــد / نؤكــد باإلضافــة الــى ذلــك بأننــي / بأننــا المفــوض / المفوضــون بتقديــم المعلومــات عــن 

األشــخاص المســيطرين لدينــا، وبــأن المعلومــات المقدمــة فــي هــذا النمــوذج المتعلقــة باألشــخاص 

المســيطرين هــي كاملــة ودقيقــة.

انــا / نحــن اتعهــد / نتعهــد بإبــالغ الراجحــي الماليــة عــن أي تغييــر فــي المعلومــات أو الظــروف 

المقدمــة، وأن نقــدم إلــى الراجحــي الماليــة أي تغييــرات أو تعديــالت قــد تجــري فــي المســتقبل فيمــا 

يتعلــق بالوثائــق المقدمــة مــن قبلــي / قبلنــا، وذلــك حيــن حــدوث التغييــرات أو التعديــالت.

انــا / نحــن أؤكــد / نؤكــد واقبــل / نقبــل انــه فــي حــال أي ضريبــة مقتطعــة عنــد المصــدر، اقتطاعــات 

أخــرى أو مســتحقات حكوميــة أخــرى متعلقــة فــي الكيــان تصبــح واجبــة الدفــع للســلطات المحليــة 

أو الخارجيــة أو الســلطات الضريبيــة، جميــع المبالــغ المدفوعــة للكيــان ســتكون صافيــة مــن أي 

ضريبــة او اقتطاعــات مماثلــة، كمــا وان الراجحــي الماليــة ال تتحمــل اي مســؤولية فــي هــذا الصــدد.

ــل أي  ــة لجع ــا الحري ــرية ومنحه ــي الس ــا ف ــن واجبه ــة ع ــي المالي ــازل للراجح ــازل / نتن ــن اتن ــا / نح ان

ــا،  ــي / قبلن ــن قبل ــبقة م ــة مس ــة، ودون أي موافق ــابنا متاح ــابي / حس ــة بحس ــا عالق ــات له معلوم

وعنــد االقتضــاء بحســب القانــون / الســلطات للمحاكــم، الســلطات التنظيميــة أو غيرهــا مــن 

الســلطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو فــي بلــد اقامتــي / اقامتنــا أو فــي البلــد الــذي 

ســيحتفظ بــه هــذا الحســاب أو توجيهــه، أو ألي جهــة تنظيميــة أخــرى / ســلطة ضريبيــة أو ســلطات 

ــدول. ــة المحليــة أو غيرهــا مــن ال أخــرى فــي الدول

أي معلومــات أو مســتندات مقدمــة مــن قبلــك أو مــن قبــل الممثــل المفــوض لديــك فيمــا يتعلــق 

المختصــة  الســلطات  الــى  فقــط  اإلفصــاح عنهــا  هــذا، ســيتم  الذاتــي  اإلقــرار  بنمــوذج شــهادة 

ألســباب االلتــزام بـــفاتكا والمعيــار المشــترك.

االسم:..........................................                  االسم:.......................................... 

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

صفة الموقع.................................                 صفة الموقع.................................

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

 
Declarations       
     
I/We declare )as an authorized signatory of the Entity( declare that all the particulars 

and information provided herein, are true, correct, complete and up-to-date in all 

respects and I/We have not withheld any information and I/We acknowledge that  Al 

Rajhi Capital will rely on the information provided in this form until notice in writing 

satisfactory to Al Rajhi Capital of its revocation and by submission of an updated Self-

Certification & Declaration Form is received by Al Rajhi Capital, within 30 days where 

any change in circumstances occurs. I/we further confirm that we are authorized to 

provide information on our controlling persons and that the information provided in 

this form related to controlling persons is complete and accurate.

I / We hereby undertake to inform Al Rajhi Capital of any change in information / 
circumstances provided, and to furnish to Al Rajhi Capital any changes/amendments 
taking place in future with reference to the documents submitted by me/us as and 
when such changes/amendments occur.

I/We confirm and accept that should any withholding, tax, other impositions or 
other governmental dues related to the entity become payable to domestic or 
overseas regulators or tax authorities, all payments made to the entity shall be net of 
any such taxes etc. and t Al Rajhi Capital assumes no liability in this regard.

I/We waive Al Rajhi Capital of its duty of confidentiality and grant the ”insert the 
abbreviation or Term for the relevant FI, such as Al Rajhi Capital the liberty to make 
available, as and when required by law/authorities, to the Courts, regulatory/or 
other authorities of Saudi Arabia or my/our country of residence or the country 
in whose currency this account will be maintained or routed, or to any other 
regulator/tax authority or other authorities in domestic and other jurisdictions, any 
information relating to my/our account, without any prior consent from me / us.

Any information / documents provided by you or your authorized representative 
in relation to this self-certification form shall only be disclosed to the relevant 
authorities for the purpose of compliance with FATCA and / or CRS requirements.

Name:.......................................................                Name:........................................................

Signature:.................................................               Signature:..................................................

Capacity of                         Capacity of
Signatory..................................................                Signatory...................................................
)i.e. account-holder or power of attorney(                )i.e. account-holder or power of attorney( 

Date:..........................................................               Date:........................................................

To be completed by the Al Rajhi Capital RM/CSR                   RM/CSR يعبأ بواسطة شركة الراجحي المالية

Customer  ID Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رقم هوية  العميل

Al Rajhi Capital RM/CSR Name                                                                                                                                                                                                                                                           للراجحي المالية  RM/CSR اسم

Al Rajhi Capital RM/CSR signature                                                                                                                                                                                                                                    للراجحي المالية RM/CSR توقيع

Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          التاريخ



35

ملحق 1: 

التعاريف المتعلقة بفاتكا

المؤسسات األمريكية والمؤسسات المالية األمريكية

شخص أميركي محدد  . 1
يشــمل هــذا التصنيــف أي شــركة أميركيــة ذات ملكيــة خاصــة، أو شــراكة أميركيــة، او اتفاقيــة 

فــي  مقيــم  ولكــن  أمريكــي  الغيــر  الشــخص  أميركــي،  مواطــن  أي  أو   ،)Trust( موثقــة  قانونيــة 

الواليــات المتحــدة ألغــراض ضريبيــة، أو التــركات التابعــة الــى فئــة مــن فئــات األفــراد المذكــورة اعــاله. 

مثــل: شــركة أمريكيــة ذات ملكيــة خاصــة تعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنــاء علــى 

الفــرع الســعودي للشــركة األمريكيــة ذات  أو  الممنــوح مــن قبــل حكومــة المملكــة،  الترخيــص 

الملكيــة الخاصــة والمرخصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل الهيئــة العامــة لالســتثمار 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

2.     شخص أمريكي غير محدد
يغطــي هــذا التصنيــف الواليــات المتحــدة نفســها، أي واليــة أو مقاطعــة فــي الواليــات المتحــدة، 

حكومــة الواليــات المتحــدة أو أي وكالــة مملوكــة بالكامــل مــن حكومــة الواليــات المتحــدة؛ بنــك 

تــم إنشــاؤه أو تأسيســه فــي الواليــات المتحــدة؛ أو شــركة أمريكيــة يتــم تــداول أســهمها بشــكل 

لأنظمــة  اســتثمار خاضعــة  أو شــركة  الماليــة،  األوراق  أســواق  مــن  أكثــر  أو  فــي ســوق  منتظــم 

األمريكيــة.

3.     مؤسسات مالية غير أميركية
مؤسسة مالية سعودية أو مؤسسة مالية تم إنشاؤها أو تأسيسها في دولة متعاقدة باتفاقية 

األجنبية  للحسابات  الضريبي  االمتثال  بقانون  يتعلق  فيما  المتحدة  الواليات  مع  دولية  حكومية 

)فاتكا(.

4.     مؤسسة مالية مشاركة غير أمريكية 
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ“مؤسسة مالية أجنبية مشاركة”.

ــاؤها  ــم إنش ــي يت ــة الت ــر األمريكي ــة غي ــة األجنبي ــات المالي ــع المؤسس ــف جمي ــذا التصني ــمل ه يش

المتحــدة فيمــا  الواليــات  اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع  لــم تدخــل فــي  أو تأسيســها فــي دولــة 

يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة )فاتــكا(، ولكنهــا )المؤسســة( دخلــت فــي 

اتفــاق مــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة األميركيــة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات 

األجنبيــة )فاتــكا(.

5.     مؤسسة مالية غير أمريكية تعتبر-ممتثلة

يعرف هذا التصنيف أيضا بـ“مؤسسة مالية اجنبية تعتبر-ممتثلة”.

يغطــي هــذا التصنيــف جميــع المؤسســات الماليــة األجنبيــة غيــر األمريكيــة التــي يتــم إنشــاؤها أو 

تأسيســها فــي دولــة لــم تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق 

بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة )فاتــكا(، ولكــن حيــث

عــن  لإلبــالغ  األميركيــة  الداخليــة  اإليــرادات  دائــرة  مــع  نفســها  الماليــة  المؤسســة  ســجلت  أ.  

أو وضعهــا؛ 

ــرادات الداخليــة األميركيــة  ــرة اإلي ال يتعيــن علــى المؤسســة الماليــة تســجيل نفســها مــع دائ ب. 

وقامــت بتصديــق ذاتهــا بنــاء علــى ذلــك: أو

يعــرف نــوع المؤسســة الماليــة غيــر األمريكيــة الموضحــة فــي البنــد )أ( أعــاله بـــ مؤسســة ماليــة  ج. 

غيــر أمريكيــة مســجلة تعتبر-ممتثلــة )تعــرف أيضــا بـــ مؤسســة ماليــة أجنبيــة مســجلة تعتبــر-

ممتثلة(.

6.     مؤسسة مالية غير أمريكية غير مشاركة

يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة مالية أجنبية غير مشاركة”.

يشــمل هــذا التصنيــف مؤسســة ماليــة غيــر أمريكيــة تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولــة لــم 

تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي 

للحســابات األجنبيــة، حيــث أن هــذه المؤسســة ليســت )أ( مؤسســة ماليــة مشــاركة غيــر أمريكيــة، 

)ب( مؤسســة ماليــة غيــر أمريكيــة مســجلة تعتبر-ممتثلــة، أو )ج( مؤسســة ماليــة مصدقــة غيــر 

ــة. أمريكيــة تعتبر-ممتثل

APPENDIX 1 :

FATCA DEFINITIONS       
  

US Entities & US Financial Institutions

 
1. Specified US Person
This classification covers a privately-owned US corporation; a US partnership; a US 
trust; an individual who is a US citizen; an individual who is not a US citizen but who 
is resident in the US for tax purposes; or the estate of either of the above-mentioned 
category of individual.
Example: A privately-owned US corporation operating in the KSA pursuant to a 
license from the KSA Government, or the KSA branch of a privately-owned US 
corporation licensed in the KSA by the Saudi Arabian General Investment Authority 
)SAGIA(.

2. US Person who is not a Specified US Person

This classification covers the US itself; any State or Territory of the US; the US 

Government; any wholly-owned agency of the US Government; a US bank; a US 

corporation whose stock is regularly traded on an established stock exchange; or a 

US regulated investment company.

    

3. Non-US Financial Institutions 

KSA Financial Institution or Financial Institution organized in a country with an 
intergovernmental agreement with the US regarding FATCA

4. Participating Non-US Financial Institution

This classification is also known as a Participating Foreign Financial Institution or PFFI.

This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country 

which has not entered into an intergovernmental agreement with the US regarding 

FATCA, but where the financial institution itself has entered into an agreement with 

the US IRS regarding FATCA.

5. Deemed-Compliant Non-US Financial Institution

This classification is also known as a Deemed-Compliant Foreign Financial 
Institution or Deemed-Compliant FFI.

This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country 

which has not entered into an intergovernmental agreement with the US regarding 

FATCA, but where:

A. The financial institution has registered itself with the US IRS to declare its 
status; or

B. The financial institution is not required to register with the US IRS and has 
certified itself accordingly; or

C. The type of non-US financial institution described at item )i( above is a 
Registered Deemed-Compliant Non-US Financial Institution )also known as 
a Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution or Registered 
Deemed-Compliant FFI(.

6. Non-Participating Non-US Financial Institution

This classification is also known as a Non-Participating Foreign Financial Institution 
or Non-Participating FFI.  
This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country 
which has not entered into an intergovernmental agreement with the US regarding 
FATCA, where the non-US financial institution itself is not )A( a Participating Non-US 
Financial Institution, )B( a Registered Deemed-Compliant Non-US Financial Institution, 
or )C( a Certified Deemed-Compliant Non-US Financial Institution.
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مؤسسات معفاة

7.     مالك مستفيد معفي
يشــمل هــذا التصنيــف أي مؤسســة حكوميــة )عــدا المؤسســة الحكوميــة األمريكيــة(، منظمــة 

او  أمريكــي  تقاعــد غيــر  األمريكــي(، صنــدوق  الفيدرالــي  االحتياطــي  )عــدا  بنــك مركــزي  دوليــة، 

مؤسســة استشــارية غيــر اميركيــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل أي فئــة مــن الفئــات الــواردة ســابقا.

مؤسسة غير أميركية غير مالية مستثناة

8.     مؤسسة غير أميركية غير مالية مستثناة 
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة أجنبية غير مالية مستثناة”.

يغطي هذا التصنيف المؤسسات التي تفي بالمعايير التالية: 

أ.     مؤسسة غير أميركية؛

ب.   مؤسسة غير مالية؛ و 

ج.    تم تصنيفها كـ “مؤسسة أجنبية غير مالية مستثناة” بموجب أنظمة الخزينة األمريكية.

مؤسسة أجنبية غير مالية تمارس نشاط تجاري

9.     مؤسسة غير أميركية غير مالية تمارس نشاط تجاري
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة أجنبية غير مالية تمارس نشاط تجاري”.

يشمل هذا التصنيف المؤسسات التي تفي بالمعايير التالية:

أ.     مؤسسة غير أميركية؛

ب.   مؤسسة غير مالية؛ و 

ج.    تفي بأي من المعايير التالية:

تملــك أقــل مــن 50% مــن األصــول الخاصــة بهــا مــن األســهم، أو العقــارات، أو الســندات أو   .1

ــع  ــن توزي ــن 50% م ــل م ــبة أق ــي بنس ــا االجمال ــج دخله ــابهة، وتنت ــتثمارية المش ــول االس األص

أربــاح األســهم، أو إيــرادات االيجــار أو الفوائــد أو إيــرادات اســتثمار االخــرى؛ او

هــي شــركة مدرجــة فــي األســواق الماليــة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق   .2

الماليــة أو هــي مرتبطــة بمؤسســة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة.

تــم تأسيســها أو إنشــاؤها فــي الواليــات المتحــدة ويعــد جميــع المالكيــن مــن المقيميــن   .3

او المتحــدة؛  بالواليــات 

هــي حكومــة )عــدا الحكومــة األمريكيــة(، حكومــة منطقــة أمريكيــة، منظمــة دوليــة، بنــك   .4

مركــزي )عــدا الواليــات المتحــدة(، أو جهــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل جهــة واحــدة أو أكثــر مــن 

المذكــورة أعــاله؛ او

تشــتمل أنشــطتها بشــكل رئيســي باالحتفــاظ باألســهم الخاصــة بـــ، او تقديــم التمويــل إلــى،   .5

مؤسســات ذات صلــة تعمــل فــي مجــال التجــارة أو األعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة، 

وهــي ال تعمــل )أو تصــف أنشــطتها الوظيفيــة( كصنــدوق اســتثماري؛ او.

هــي فــي مرحلــة االنشــاء )دون تاريــخ تشــغيلي ســابق(، وتســتثمر رأس المــال فــي أصــول   .6

ــي  ــها األول ــى تأسيس ــى عل ــد مض ــة، وق ــات المالي ــال المؤسس ــدا أعم ــال ع ــذ أعم ــدف تنفي به

أقــل مــن أربعــة وعشــرين شــهرا )24(؛ او

بتصفيــة  حاليــا  تقــوم  وهــي  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل  ماليــة  مؤسســة  ليســت   .7

أصولهــا أو إعــادة تنظيمهــا بهــدف اســتمرارية أو إعــادة المباشــرة بعملهــا فــي مجــال أعمــال 

او الماليــة؛  المؤسســات  أعمــال  عــدا 

تشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع او مــن أجــل مؤسســات ذات صلــة   .8

التــي ال تكــون مؤسســات ماليــة، وهــي ال تقــوم بتقديــم خدمــات التمويــل أو التحــوط إلــى أي 

مؤسســة غيــر ذات صلــة؛ او

Exempt Entities 

7. Exempt Beneficial Owner
This classification covers a governmental entity )other than a US governmental 
entity(; an international organization; a central bank )other than the US Federal 
Reserve(; a non-US retirement fund; or a non-US investment entity that is wholly-
owned by any of the above.

Excepted NFFE

8. Excepted Non-Financial Non-US Entity
This classification is also known as an ”Excepted Non-Financial Foreign Entity or 
Excepted NFFE“.
This classification covers an entity that meets the following criteria:
A.     it is not a US entity;
B.     it is not a financial institution; and
C.     it is classified as an ‘Excepted NFFE’ under US Treasury Regulations.

Active NFFE

9.    Active Non-Financial Non-US Entity
This classification is also known as an Active Non-Financial Foreign Entity or Active 
NFFE.
This classification covers an entity that meets the following criteria:
A.     it is not a US entity;
B.     it is not a financial institution; and
C.      it meets any one of the following further criteria:

1. It holds less than 50% of its assets in shares, properties, bonds or similar 
investment assets, and it derives less than 50% of its gross income from the 
distribution of dividends, rental income, interest or other investment income; or

2. It is a listed company whose stock is regularly traded on an established 
securities market, or it is related to an entity whose stock is regularly traded on 
an established securities market; or

3. It is organized in a US Territory, and all of its owners are bona fide residents of 
that US Territory; or

4. It is a government )other than the US Government(; a government of a US 
Territory; an international organization; a central bank of issue )other than of 
the US(; or an entity wholly owned by one or more of the above; or

5. Its activities consist substantially of holding shares of, or providing financing 
to, subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a 
financial institution; and it does not function )or hold itself out as( an investment 
fund; or

6. It is in its set-up phase )with no prior operating history(, is investing capital into 
assets with the intention of operating a business other than the business of a 
financial institution, and less than twenty-four )24( months have passed since it 
was initially organized; or

7. It was not a financial institution in the past five )5( years, and is in the process of 
liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a financial institution; or

8. It engages primarily in financing and hedging transactions with or for related 
entities that are not financial institutions, and it does not provide financing or 
hedging services to any entity to which it is not related; or
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9.     تفي جميع المعايير التالية

تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي بلــد اإلقامــة حصريــا ألغــراض دينيــة، أو خيريــة، أو علميــة، أو . 1

فنيــة، أو ثقافيــة، أو تعليميــة؛ أو هــي منظمــة مهنيــة، غرفــة تجاريــة أو منظمــة عمــال؛ و

هي معفاة من ضريبة الدخل في بلد اإلقامة؛ و. 2

ليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو أصولها؛ و. 3

ال تسمح قوانين بلد اإلقامة أو وثائق التأسيس بما يلي:. 4

توزيــع أي مــن دخلهــا أو أصولهــا أو اســتخدامها لصالــح شــخص خــاص أو مؤسســة غيــر  أ. 

 لتنفيــذ أنشــطتها الخيريــة، أو دفــع تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي 
ً
خيريــة عــدا وفقــا

ــم شــراؤها؛ و ــة بالســوق للعقــارات التــي ت ــم تقديمهــا، أو دفعــات تمثــل القيمــة العادل ت

عنــد تصفيتهــا أو حلهــا، توزيــع جميــع أصولهــا إلــى مؤسســة حكوميــة أو منظمــة أخــرى  ب. 

ال تبغــي الربــح، أو تحويلهــا إلــى حكومــة بلــد اإلقامــة أو الــى اي مــن الوحــدات السياســية 

الفرعيــة.

مؤسسة أجنبية غير مالية ال تمارس نشاط تجاري

10.   مؤسسة غير أميركية غير مالية ال تمارس نشاط تجاري
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة أجنبية غير مالية ال تمارس نشاط تجاري”.

يغطي هذا التصنيف أي مؤسسة تفي بالمعايير التالية:

أ.    مؤسسة غير أميركية؛

ب.    مؤسسة غير مالية؛ و 

ال تفــي بالمعاييــر الالزمــة لكــي تعتبــر “مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة مســتثناة أو مؤسســة  ج. 

أجنبيــة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري”.

المالك المستفيد 
والــذي  لغايــات ضريبيــة  األربــاح  يملــك  الــذي  الشــخص  المســتفيد«  »المالــك  يقصــد بمصطلــح 

يســتفيد مــن ملكــه لأربــاح. لتلــك الغايــة، يعتبــر الشــخص الــذي يســتلم أربــاح بصفــة أمينــا، وكيــل 

ــاح. ــك المســتفيد مــن األرب  لشــخص آخــر ليــس المال
ً
أو حافظــا

رقم تعريف وسيط عالمي
يقصــد بمصطلــح »رقــم تعريــف وســيط عالمــي« الرقــم المســتخدم لتعريــف المؤسســات الماليــة 

األجنبيــة ألســباب التســجيل فــي فاتــكا وألغــراض اإلبــالغ عــن المعلومــات األميركيــة. 

االتفاق الحكومي الدولي
تحديــد  مــن  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات  تمكيــن  الــى  تهــدف  الدوليــة  الحكوميــة  االتفاقــات 

وتقديــم تقريــر لدائــرة اإلدارات الداخليــة األمريكيــة عــن األشــخاص األميركييــن الذيــن يملكــون 

أصــول خــارج الواليــات المتحــدة وعــن بعــض المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة لتحديــد المالكــون 

األمريكيــون المســتفيدون االساســيون. مــن أجــل االمتثــال مــع القواعــد والقوانيــن، يجــب علــى 

الخزينــة  مــع  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات  اتفــاق  فــي  الدخــول  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات 

األمريكيــة أو االمتثــال لالتفاقــات الحكوميــة الدوليــة المعقــودة مــع بالدهــم المحليــة. ينبغــي علــى 

وكالء اإلقتطــاع األميركــي توثيــق كل عالقاتهــم مــع المؤسســات األجنبيــة لغــرض المســاهمة فــي 

تطبيــق القانــون.

مؤسسة أجنبية غير مالية
يقصــد بمصطلــح “مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة”، مؤسســة أجنبيــة ليســت مؤسســة ماليــة )بمــا 

فيــه المحليــة(. يعنــي هــذا المصطلــح أيضــا، مؤسســة أجنبيــة تعامــل كمؤسســة أجنبيــة غيــر 

 ألول أو ثانــي نمــوذج مــن االتفــاق الحكومــي الدولــي.
ً
ماليــة وفقــا

9. It meets all of the following criteria

1. It is established in its country of residence exclusively for religious, charitable, 
scientific, artistic, cultural, or educational purposes; or it is a professional 
organization, chamber of commerce or labor organization; and

2. It is exempt from income tax in its country of residence; and

3. It has no shareholders who have a proprietary or beneficial interest in its 
income or assets; and

4. The laws of its country of residence or its formation documents do not permit:

A. any of its income or assets to be distributed to, or applied for the benefit 
of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to 
the conduct of its charitable activities, or as payment of reasonable 
compensation for services rendered, or as payment representing the fair 
market value of property which it has purchased; and

B. upon its liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a 
governmental entity or other non-profit organization, or escheat to 
the government of its country of residence or any political subdivision 
thereof.

Passive NFFE

10.     Passive Non-Financial Non-US Entity
This classification is also known as a Passive Non-Financial Foreign Entity or Passive NFFE.

This classification covers an entity that meets the following criteria:

A. it is not a US entity;

B. it is not a financial institution; and

C. it does not meet the criteria to be either an Excepted NFFE or an Active NFFE.
 

Beneficial Owner 

The term beneficial owner means the person who is the owner of the income for 
tax purposes and who beneficially owns that income. Thus, a person receiving 
income in a capacity as a nominee, agent or custodian for another person is not the 
beneficial owner of the income.

Global Intermediary Identification Number )GIIN( 
A GIIN is the identification number used to identify the FFI for FATCA registration 
purposes and U.S. information reporting purposes

Intergovernmental Agreement )IGA( 
Intergovernmental agreements are intended to enable FFIs to identify and report 

to the IRS U.S. persons that hold assets abroad and for certain non-financial foreign 

entities )NFFEs( to identify their substantial U.S. owners. In order to comply with the 

rules, FFIs are required to enter into an FFI agreement with the U.S. Treasury or comply 

with intergovernmental agreements )IGAs( entered into by their local jurisdictions. 

U.S. withholding agents )USWAs( must document all of their relationships with 

foreign entities in order to assist with the enforcement of the rules

Non-financial foreign entity )NFFE(

The term NFFE means a foreign entity that is not a financial institution )including a 

territory NFFE(. The term also means a foreign entity treated as an NFFE pursuant to 

a Model 1 IGA or Model 2 IGA.
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ملحق 2: 

التعاريف المتعلقة بالمعيار المشترك

صاحب الحساب
يقصــد بمصطلــح »صاحــب الحســاب« الشــخص الــذي تدرجــه أو تحــدده المؤسســة الماليــة القائمــة 

علــى الحســاب علــى أنــه صاحــب الحســاب المالــي. ألغــراض هــذا المعيــار، ال يعامــل الشــخص، بخــالف 

 أو 
ً
 لمنفعــة أو لحســاب شــخص آخــر بصفتــه وكيــال

ً
 ماليــا

ً
المؤسســة الماليــة، الــذي يمتلــك حســابا

 علــى أنــه صاحــب الحســاب، ويعامــل 
ً
 أو وســيطا

ً
 اســتثماريا

ً
 أو مستشــارا

ً
 أو موقعــا

ً
 أو أمينــا

ً
حافظــا

ذلــك الشــخص االخــر علــى أنــه صاحــب الحســاب.

مؤسسة/كيان
يقصــد بمصطلــح »مؤسســة« شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي مثــل مؤسســة أو منظمــة أو 

شــراكة أو اتفاقيــة قانونيــة )Trust( أو جمعيــة. ويشــمل هــذا المصطلــح أي شــخص آخــر غيــر الفــرد 

)أي شــخص طبيعــي(

مؤسسة مالية
أو مؤسســة  إيــداع،  أو مؤسســة  أمــوال،  ماليــة« مؤسســة حفــظ  يقصــد بمصطلــح »مؤسســة 

ــار  ــة والمعي ــة ذات الصل ــات المحلي ــة التوجيه ــى مراجع ــددة. يرج ــن مح ــركة تأمي ــتثمارية، أو ش اس

المشــترك لمزيــد مــن تعريفــات التصنيــف التــي تنطبــق علــى المؤسســات الماليــة.

 

مؤسسة إيداع
يقصــد بمصطلــح “مؤسســة إيــداع” أي مؤسســة تقبــل الودائــع فــي الســياق العــادي لممارســتها 

اعمــال مصرفيــة أو أي عمــل مشــابه.

مؤسسة حفظ أموال 
يقصــد بمصطلــح »مؤسســة حفــظ أمــوال« أي مؤسســة تحتفــظ بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر 

الغيــر كجــزء  بأصــول ماليــة لحســاب   
ً

أعمالهــا. وتعــد مؤسســة محتفظــة مــن  كجــزء أساســي 

أساســي مــن أعمالهــا إذا كان إجمالــي دخلهــا الناتــج عــن احتفاظهــا بأصــول ماليــة وخدمــات ماليــة 

 )i( :ــي ــي دخلهــا خــالل المــدة األقصــر ممــا يأت ــة يعــادل أو يتجــاوز 20 فــي المئــة مــن إجمال ذات صل

ــبية  ــدة محاس ــن م ــر م ــوم األخي ــون االول )أو الي ــخ 31 كان ــي بتاري ــي تنته ــنوات الت ــالث الس ــدة الث م

مخالفــة للســنة الميالديــة( قبــل الســنة التــي يتــم فيهــا تحديــد الدخــل اإلجمالــي؛ أو )ii( المــدة التــي 

 فيهــا.
ً

كانــت المؤسســة قائمــة

األشخاص المسيطرون 
يقصــد بمصطلــح »األشــخاص المســيطرين« األشــخاص الطبيعييــن الذيــن يمارســون الســيطرة 

علــى مؤسســة مــا. إذا تــم اعتبــار هــذه المؤسســة كمؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاط تجــاري، 

المســيطرون  األشــخاص  هــؤالء  كان  إذا  مــا  تحديــد  الماليــة  المؤسســة  علــى  يفتــرض  عندهــا 

الموجــود  التعريــف يتوافــق مــع »المالــك المســتفيد«  االبــالغ عنهــم ام ال. هــذا   ملــزم 
ً
أشــخاصا

 Financial فــي اإلرشــادات رقــم 10 والمالحظــة التفســيرية عــن اإلرشــادات رقــم 10 مــن إرشــادات الـــ

FATF( Recommendations( Action Task Force )كمــا اعتمــدت فــي شــباط 2012(. فــي حــال 

 Settlor)s( هــم  المســيطرين  األشــخاص  أو  الشــخص  يكــون   ،)Trust( قانونيــة  اتفاقيــة  وجــود 

مــن  )فئــات(  فئــة  أو  )المســتفيدون(،  المســتفيد  وجــد(،  حــال  )فــي   ، Trustee)s(،Protector) s(s

علــى  االقصــى  الفعليــة  الســيطرة  يمارســون  آخريــن  أشــخاص طبيعييــن  وأيــة  المســتفيدون، 

االتفاقيــة القانونيــة )Trust( )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل سلســلة مــن الســيطرة أو الملكيــة(.

بحســب المعيــار المشــترك، يتــم التعامــل مــع الـــ )s(، Trustee)s(، Protector)s(Settlor  )فــي حــال 

وجودهــم(، )المســتفيدون(، أو فئــة )فئــات( مــن المســتفيدون، تلقائيــا علــى أســاس األشــخاص 

المســيطرين، بغــض النظــر عــن ســيطرتهم علــى انشــطة االتفاقيــة القانونيــة )Trust(. فــي حــال 

كان الـــ )s(Settlor فــي االتفاقيــة القانونيــة )Trust( مؤسســة، عندهــا يطلــب المعيــار المشــترك مــن 

المؤسســات الماليــة تحديــد األشــخاص المســيطرين علــى )Settlor)s، وعنــد اللــزوم، ابــالغ عنهــم 

كأشــخاص مســيطرين تابعيــن لالتفاقيــة القانونيــة )Trust(. فــي حــال وجــود اتفاقيــات قانونيــة 

غيــر االتفاقيــة القانونيــة )Trust(، األشــخاص المســيطرين هــم الشــخص )األشــخاص( فــي المراكــز 

ــة. المشــابهة او المعادل

APPENDIX 2:

COMMON REPORTING STANDARD )CRS( DEFINITIONS   
  
Account Holder 
Account Holder means the person listed or identified as the holder of a Financial 
Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other 
than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account 
of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or 
intermediary, is not treated as holding the account for purposes of the Common 
Reporting Standard, and such other person is treated as holding the account. 

Entity 
The term ”Entity“ means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, 
organization, partnership, trust or foundation. This term covers any person other 
than an individual )i.e. a natural person(.

Financial Institution 
The term ”Financial Institution“ means a ”Custodial Institution“, a ”Depository 
Institution“, an ”Investment Entity“, or a ”Specified Insurance Company“. Please 
see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions 
that apply to Financial Institutions

Depository Institution 
The term ”Depository Institution“ means any Entity that accepts deposits in the 
ordinary course of a banking or similar business.

Custodial Institution 
The term ”Custodial Institution“ means any Entity that holds, as a substantial portion 
of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity’s 
gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial 
services equals or exceeds 20% of the Entity’s gross income during the shorter of: )i( 
the three-year period that ends on 31 December )or the final day of a non-calendar 
year accounting period( prior to the year in which the determination is being made; 
or )ii( the period during which the Entity has been in existence.

Controlling Person)s( 
”Controlling Persons“ are the natural person)s( who exercise control over an 
entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity )”Passive 
NFE“( then a Financial Institution is required to determine whether or not these 
Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term 
”beneficial owner“ described in Recommendation 10 and the Interpretative Note 
on Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations )as 
adopted in February 2012(. In the case of a trust, the Controlling Person)s( are the 
settlor)s(, the trustee)s(, the protector)s( )if any(, the beneficiary)ies( or class)es( of 
beneficiaries, or any other natural person)s( exercising ultimate effective control 
over the trust )including through a chain of control or ownership(. Under the CRS the 
settlor)s(, the trustee)s(, the protector)s( )if any(, and the beneficiary)ies( or class)es( 
of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of 
whether or not any of them exercises control over the activities of the trust. 

Where the settlor)s( of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions 
to also identify the Controlling Persons of the settlor)s( and when required report 
them as Controlling Persons of the trust. In the case of a legal arrangement other 
than a trust, ”Controlling Person)s( means persons in equivalent or similar positions. 
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إرشادات FATF على األشخاص المسيطرين
تحديــد المالــك المســتفيد للعميــل واتخــاذ معاييــر منطقيــة لتحديــد هويــة هــؤالء األشــخاص، مــن 

خــالل المعلومــات التاليــة.

لألشخاص القانونيون
 حصــص الملكيــة يمكــن ان تكــون 

ّ
هويــة األشــخاص الطبيعييــن )فــي حــال وجودهــم – اذ ان

ــه ال يوجــد أشــخاص طبيعييــن )ســواء بمفردهــم أو معــا( يمارســون الســيطرة علــى  متنوعــة بان

الشــخص القانونــي او االتفاقيــة مــن خــالل الملكيــة( الذيــن يســيطرون علــى حصــص الملكيــة 

فــي شــخص قانونــي؛ والــى حــد وجــود الشــك حــول )أ( فيمــا اذا كان الشــخص / األشــخاص الذيــن 

يســيطرون علــى حصــص الملكيــة هــو المالــك المســتفيد\ هــم المالكــون المســتفيدون، أو حيــث 

ال يمتلــك أي شــخص طبيعــي الســيطرة مــن خــالل حصــص الملكيــة، هويــة األشــخاص الطبيعييــن 

)فــي حــال وجودهــم( الذيــن يمارســون ســيطرة علــى الشــخص القانونــي أو ترتيــب مــن خــالل 

وســائل أخــرى.

اذ لــم يتــم تحديــد أي شــخص طبيعــي فــي النقطتيــن )أ( و )ب( اعــاله، يجــب علــى المؤسســات 

الماليــة تحديــد واتخــاذ إجــراءات واقعيــة لتحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي المعنــي الــذي يملــك 

ــن. ــؤولين اإلداريي ــار المس ــب كب منص

مؤسسة استثمارية
يشمل مصطلح ”مؤسسة استثمارية“ على فئتين من المؤسسات:

ــطة أو  ــن األنش ــر م  أو أكث
ً
ــدا  واح

ً
ــاطا ــن نش  تتضم

ً
ــاال ــي أعم ــكل اساس ــارس بش ــة تم مؤسس أ. 

عنــه:  بالنيابــة  أو  عميــل  لصالــح  التاليــة  العمليــات 

التداول في أدوات أســواق النقد )الشــيكات والكمبياالت وشــهادات اإليداع والمشــتقات   •
الماليــة وغيرهــا(، أو العمــاالت األجنبيــة، أو الصرافــة، أو الفائــدة وأدوات مؤشــر التــداول، أو 

األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل، أو التــداول فــي الســلع اآلجلــة؛

إدارة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو   •

استثمار أو توجيه أو إدارة أموال أو نقود بالنيابة عن أشخاص آخرين  •

هذه النشاطات أو العمليات ال تشمل تقديم استشارة استثمارية غير-مُلِزمة لعميل  •

مؤسســة اســتثمارية تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى – أي مؤسســة التــي يكــون إجمالــي  ب. 

دخلهــا متعلــق كجــزء أساســي باالســتثمار أو إعــادة االســتثمار او التــداول بأصــول ماليــة حيــث 

تكــون المؤسســة االســتثمارية تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى أي مؤسســة حفــظ أمــوال، 

أو مؤسســة إيــداع، أو شــركة تأميــن محــددة، أو مؤسســة اســتثمارية كمــا هــو مذكــور فــي 

الفئــة األولــى مــن المؤسســة االســتثمارية )أ(.

مؤسسة استثمارية تقع في دولة غير مشاركة تدار من قبل مؤسسة مالية أخرى

ــدار مــن قبــل مؤسســة  ــة غيــر مشــاركة ت يقصــد بمصطلــح “مؤسســة اســتثمارية” تقــع فــي دول

ــي دخلهــا متعلــق بشــكل أساســي باالســتثمار او  ماليــة أخــرى” أي المؤسســة التــي يكــون إجمال

إعــادة االســتثمار او التــداول بأصــول ماليــة حيــث المؤسســة االســتثمارية )أ( تــدار مــن قبــل مؤسســة 

ماليــة أخــرى باإلضافــة الــى ان تكــون )ب( مؤسســة ماليــة واقعــة فــي دولــة غيــر مشــاركة.

مؤسسة استثمارية تدار من قبل مؤسسة مالية أخرى
تكــون المؤسســة “تــدار مــن قبــل” مؤسســة أخــرى إذا كانــت المؤسســة التــي تمــارس اإلدارة تقــوم، 

ــدارة، بــأي مــن األنشــطة   أو مــن خــالل مقــدم خدمــات آخــر نيابــة عــن المؤسســة المُ
ً

ســواء مباشــرة

أو العمليــات المبينــة فــي تعريــف »المؤسســة االســتثمارية«. تــدار المؤسســة مــن قبــل مؤسســة 

أخــرى فقــط إذا كان لديهــا ســلطة اســتثنائية إلدارة موجــودات المؤسســة األخــرى )ســواء كليــا أو 

جزئيــا(. إذا كانــت المؤسســة تــدار مــن قبــل مختلــط مــن المؤسســات الماليــة أو مــن المؤسســات 

ــداع، او  ــدار مــن قبــل مؤسســة أخــرى هــي مؤسســة إي غيــر الماليــة أو األفــراد، تعتبــر المؤسســة ت

مؤسســة حفــظ أمــوال، أو مــن شــركة تأميــن محــددة، أو مؤسســة اســتثمارية كمــا هــو مذكــور فــي 

الفئــة األولــى مــن المؤسســة االســتثمارية ، إذا كانــت أي مــن المؤسســات التــي تمــارس اإلدارة هــي 

مؤسســة أخــرى كذلــك.

FATF Recommendations on Controlling Persons
Identify the beneficial owners of the customer and take reasonable measures to 
verify the identity of such persons, through the following information. 

For legal persons
The identity of the natural persons )if any – as ownership interests can be so 

diversified that there are no natural persons )whether acting alone or together( 

exercising control of the legal person or arrangement through ownership( who 

ultimately have a controlling ownership interest in a legal person; and to the 

extent that there is doubt under )a( as to whether the person)s( with the controlling 

ownership interest are the beneficial owner)s( or where no natural person exerts 

control through ownership interests, the identity of the natural persons )if any( 

exercising control of the legal person or arrangement through other means.

Where no natural person is identified under )a( or )b( above, financial institutions 
should identify and take reasonable measures to verify the identity of the relevant 
natural person who holds the position of senior managing official.

Investment Entity 

The term “Investment Entity” includes two types of Entities: 
A. An Entity that primarily conducts as a business one or more of the following 

activities or operations for or on behalf of a customer: 

• Trading in money market instruments )cheques, bills, certificates of deposit, 
derivatives, etc.(; foreign exchange; exchange, interest rate and index 
instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

• Individual and collective portfolio management; or 

• Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money 
on behalf of other persons

• Such activities or operations do not include rendering non-binding 
investment advice to a customer

B. Investment Entity managed by another Financial Institution - is any Entity 
the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, 
or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity 
that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance 
Company, or the first type of Investment Entity.

Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed 
by another Financial Institution 
The term ”Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and 
managed by another Financial Institution“ means any Entity the gross income 
of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial 
Assets if the Entity is )i( managed by a Financial Institution and )ii( not a Participating 
Jurisdiction Financial Institution.

Investment Entity managed by another Financial Institution 
An Entity is ”managed by“ another Entity if the managing Entity performs, either 

directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any 

of the activities or operations described in the definition of ‘Investment Entity’. An 

Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the 

other Entity’s assets )either in whole or part(. Where an Entity is managed by a mix 

of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed 

by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified 

Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing 

Entities is such another Entity.
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مؤسسة غير مالية
يقصد بمصطلح »مؤسسة غير مالية« أي مؤسسة ليست مؤسسة مالية.

مؤسسة غير مالية تمارس نشاط تجاري
تعتبــر مؤسســة غيــر ماليــة كـــ “مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري” اذا كانــت تفــي أي مــن 

المعاييــر التاليــة. باختصــار تلــك المعاييــر تشــير الــى:  

مؤسسة غير مالية وتمارس نشاط تجاري جراء االيرادات واألصول؛  •

مؤسسات غير مالية تتم تداول أسهمها في األسواق العامة؛  •

مؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، بنــك مركــزي، أو مؤسســات مملوكــة بالكامــل مــن قبــل   •

هــذه الجهــات؛

مؤسسات قابضة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية؛  •

مؤسسات غير مالية جديدة في مرحلة االنشاء )start-ups(؛  •

مؤسسات غير مالية تقوم بتصفية أصولها أو تخرج من حالة افالس؛  •

مراكز خزينة ضمن مجموعة غير مالية؛  •

مؤسسات غير مالية ال تبغي الربح.  •

تصنف المؤسسة كـ ”مؤسسة غير مالية تمارس نشاط تجاري“ إذا كانت تفي بأي من 
المعايير التالية:

اقــل مــن 50% مــن اجمالــي دخــل المؤسســة غيــر الماليــة العائــد للســنة الميالديــة الســابقة  أ. 

او فتــرة تبليــغ معينــة أخــرى، ناتــج مــن مداخيــل غيــر تجاريــة، وأقــل مــن 50% مــن اصــول 

المؤسســة غيــر الماليــة العائــد للســنة الميالديــة الســابقة او فتــرة تبليــغ معينــة أخــرى تنتــج 

او محمولــة اإلنتــاج مداخيــل غيــر تجاريــة؛

هــي شــركة مدرجــة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة أو هي مؤسســة  ب. 

ذات صلــة بمؤسســة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة؛

هــي مؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، بنــك مركــزي، أو مؤسســة مملوكــة بالكامــل مــن  ج. 

قبــل واحــد أو أكثــر مــن الجهــات المذكــورة أعــاله؛

او  بـــ،  الخاصــة  باألســهم   
ً
كليــا او   

ً
جزئيــا باالحتفــاظ  رئيســي  بشــكل  أنشــطتها  تشــتمل  د. 

تقديــم التمويــل او الخدمــات إلــى، مؤسســة او مؤسســات تابعــة تعمــل فــي مجــال التجــارة 

أو األعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة، باســتثناء ان المؤسســة ال يمكــن ان تتصــف 

كذلــك إذا كانــت تعمــل )أو تصــف أنشــطتها الوظيفيــة( كصنــدوق اســتثماري، مثــل صندوق 

أســهم، صنــدوق رأس المــال االســتثماري، صنــدوق االســترداد بالديــون، أو أي وحــدة اســتثمار 

تهــدف الــى اكتســاب أو تمويــل شــركات ثــم تحمــل فوائــد ملكيــة كأصــول رأســمالية لغايــات 

اســتثمارية.

هــي فــي مرحلــة االنشــاء دون تاريــخ تشــغيلي ســابق )مؤسســة غيــر ماليــة فــي مرحلــة  هـ. 

أعمــال  أعمــال عــدا  المــال فــي األصــول بهــدف تنفيــذ  االنشــاء start-up(، وتســتثمر رأس 

المؤسســة الماليــة، مــع العلــم ان المؤسســة ال تعــود تنــدرج ضمــن هــذا االســتثناء حيــن 

)24(؛  
ً
أربعــة وعشــرين شــهرا مــن  أكثــر  األولــي  تأسيســها  يمضــي علــى 

لــم تكــن مؤسســة ماليــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي تقــوم حاليــا بتصفيــة  و. 

أصولهــا أو إعــادة تنظيمهــا بهــدف اســتمرارية أو إعــادة المباشــرة بعملهــا فــي مجــال أعمــال 

عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛

تشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع او مــن أجــل مؤسســات ذات  ز. 

صلــة التــي ال تكــون مؤسســات ماليــة، وهــي ال تقــوم بتقديــم خدمــات التمويــل أو التحــوط 

ــة تعمــل  ــة، شــرط ان تكــون مجموعــة المؤسســات ذات الصل ــى أي مؤسســة غيــر ذات صل إل

فــي مجــال أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛ أو

المؤسسة غير المالية تفي جميع المعايير التالية )مؤسسة غير مالية ال تبغي الربح(: ح. 

NFE 
An ”NFE“ is any Entity that is not a Financial Institution.

Active NFE 
An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those 

criteria refer to: 

• active NFEs by reason of income and assets; 

• publicly traded NFEs; 

• Governmental Entities, International Organizations, Central Banks, or their 

wholly owned Entities; 

• holding NFEs that are members of a nonfinancial group; 

• start-up NFEs; 

• NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy; 

• treasury centers that are members of a nonfinancial group; or 

• non-profit NFEs.

An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following 
criteria: 

A. less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or 
other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the 
assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate 
reporting period are assets that produce or are held for the production of 
passive income; 

B. the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or 
the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on 
an established securities market; 

C. the NFE is a Governmental Entity, an International Organization, a Central 
Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing; 

D. substantially all of the activities of the NFE consist of holding )in whole or in 
part( the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or 
more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business 
of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if 
the Entity functions )or holds itself out( as an investment fund, such as a private 
equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment 
vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests 
in those companies as capital assets for investment purposes;

E. the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, )a ” 
start-up NFE“( but is investing capital into assets with the intent to operate a 
business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does 
not qualify for this exception after the date that is )24( months after the date of 
the initial organization of the NFE; 

F. the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the 
process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or 
recommence operations in a business other than that of a Financial Institution; 

G. the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or 
for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide 
financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided 
that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business 
other than that of a Financial Institution; or 

H. the NFE meets all of the following requirements )a ”non-profit NFE“(: 
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تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولــة اإلقامــة حصريــا ألغــراض دينيــة، أو خيريــة، أو علميــة، أو   .1

فنيــة، أو ثقافيــة، أو تعليميــة؛ أو هــي منظمــة مهنيــة، رابطــة تجاريــة، غرفــة تجاريــة، منظمــة 

ــة  ــز الرعاي  لتعزي
ً
عمــال، منظمــة زراعيــة أو بســتانية، رابطــة مدنيــة، أو منظمــة تعمــل حصــرا

االجتماعيــة؛

هي معفاة من ضريبة الدخل في دولة اإلقامة؛  .2

ليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو في أصولها؛  .3

ال تســمح قوانيــن دولــة اإلقامــة أو وثائــق تأســيس المؤسســة غيــر الماليــة بتوزيــع أي مــن   .4

 
ً
دخلهــا أو أصولهــا أو تطبيقهــا لصالــح شــخص خــاص أو مؤسســة غيــر خيريــة عــدا وفقــا

لتنفيــذ أنشــطتها الخيريــة، أو دفــع تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي تــم تقديمهــا، أو 

دفعــات تمثــل القيمــة العادلــة بالســوق للعقــارات التــي تــم شــراؤها مــن قبــل المؤسســة 

الغيــر ماليــة؛ و

تتطلــب قوانيــن دولــة اإلقامــة أو وثائــق تأســيس المؤسســة غيــر الماليــة، عنــد تصفيتهــا   .5

ــح، أو  ــع جميــع أصولهــا إلــى مؤسســة حكوميــة أو منظمــة أخــرى ال تبغــي الرب أو حلهــا، توزي

تحويلهــا إلــى حكومــة بلــد اإلقامــة أو الــى اي مــن الوحــدات السياســية الفرعيــة.

مالحظة: 
بعــض المؤسســات )كالمؤسســات األجنبيــة الغيــر الماليــة التــي تقــع فــي األراضــي األميركيــة( قــد 

تكــون مؤهلــة كمؤسســات أجنبيــة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري بموجــب فاتــكا لكــن ال تكــون 

مؤهلــة كمؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري بموجــب المعيــار المشــترك.

مؤسسة ذات صلة
ــت أي مــن هاتيــن المؤسســتين  ــة لمؤسســة أخــرى إذا كان تعتبــر المؤسســة كمؤسســة ذات صل

تســيطر علــى األخــرى، أو أن المؤسســتين تخضعــان لســيطرة مشــتركة. ولهــذا الغــرض، تشــمل 

الســيطرة االمتــالك المباشــر أو غيــر المباشــر لمــا يزيــد عــن نســبة %50 فــي المئــة مــن أصــوات وقيمــة 

المؤسســة.

مؤسسة غير مالية ال تمارس نشاط تجاري 
لغايــة المعيــار المشــترك، يقصــد بمصطلــح “مؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاط تجــاري” أي 

 لغايــة 
ً
مؤسســة غيــر ماليــة التــي ال تكــون مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري. تعتبــر ايضــا

المعيــار المشــترك كمؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاط تجــاري، مؤسســة اســتثمارية تقــع فــي 

دولــة غيــر مشــاركة تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى.

شركة تأمين محددة
ــة  ــركة قابض ــن )أو ش ــركة تأمي ــون ش ــة تك ــددة« أي مؤسس ــن مح ــركة تأمي ــح »ش ــد بمصطل يقص

 بالدفــع 
ً
ــراد ســنوي، أو تكــون ملزمــا ــة أو عقــد بإي لشــركة تأميــن( تصــدر عقــد تأميــن بقيمــة نقدي

فيمــا يتعلــق بذلــك العقــد.

مؤسسة مالية تقع في دولة مشاركة
 
ً
يقصــد بمصطلــح “مؤسســة ماليــة تقــع فــي دولــة مشــاركة” )أ( أي مؤسســة ماليــة مقيمــة ضريبيــا

ــة، و )ب( أي  ــك الدول ــارج تل ــع خ ــة يق ــة المالي ــك المؤسس ــرع لتل ــتثناء أي ف ــاركة، باس ــة مش ــي دول ف

 فــي دولــة مشــاركة فــي حــال كان ذلــك الفــرع يقــع فــي 
ً
فــرع لمؤسســة ماليــة غيــر مقيمــة ضريبيــا

تلــك الدولــة المشــاركة.

مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ
يقصد بمصطلح »مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ« أي مؤسسة مالية تكون:

مؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، او مصــرف مركــزي، بخــالف مــا يتعلــق بالدفــع المســتمد   •

مــن التــزام محتفــظ بــه مرتبــط بنشــاط مالــي تجــاري مــن نــوع تقــوم بــه شــركة تأميــن محــددة 

أو مؤسســة حفــظ أمــوال، أو مؤسســة إيــداع؛

I. It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, 
charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is 
established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional 
organization, business league, chamber of commerce, labor organization, 
agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated 
exclusively for the promotion of social welfare;  

2. it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence; 

3. it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest 
in its income or assets; 

4. the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation 
documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, 
or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other 
than pursuant to the conduct of the NFE’s charitable activities, or as payment 
of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing 
the fair market value of property which the NFE has purchased; and 

5. the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation 
documents require that, upon the NFE’s liquidation or dissolution, all of its 
assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, 
or escheat to the government of the NFE’s jurisdiction of residence or any 
political subdivision. 

Note:
Certain entities )such as U.S. Territory NFFEs( may qualify for Active NFFE status 
under FATCA but not Active NFE status under the CRS.

Related Entity
An Entity is a ”Related Entity“ of another Entity if either Entity controls the other 
Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose, control 
includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an 
Entity.

Passive NFE 
Under the CRS a ”Passive NFE“ means any NFE that is not an Active NFE. An 
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by 
another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

Specified Insurance Company 
The term ”Specified Insurance Company“ means any Entity that is an insurance 
company )or the holding company of an insurance company( that issues, or is 
obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an 
Annuity Contract.

Participating Jurisdiction Financial Institution 
The term ”Participating Jurisdiction Financial Institution means )i( any Financial 
Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any 
branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and 
)ii( any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating 
Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.

Non-Reporting Financial Institution 
A Non-Reporting Financial Institution“ means any Financial Institution that is: 
• A Governmental Entity, International Organization or Central Bank, other than 

with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection 
with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance 
Company, Custodial Institution, or Depository Institution; 
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صنــدوق تقاعــد واســع المشــاركة؛ صنــدوق تقاعــد محــدود المشــاركة؛ صنــدوق معــاش تقاعــد   •

لمؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، او مصــرف مركــزي؛ او جهــة مؤهلــة إلصــدار بطاقــات 

االئتمــان؛

هيئة استثمار جماعي معفاة؛ او  •

الـــ  يكــون  اتفاقيــة قانونيــة حيــث   :)Trustee-Documented Trust( اتفاقيــة قانونيــة موثقــة   •

Trustee  مؤسســة ماليــة ملزمــة بالتبليــغ و تقــوم بتبليــغ جميــع المعلومــات المطلوبــة للتبليــغ 

بالنســبة لجميــع الحســابات االزم تبليغهــا فــي اتفاقيــة قانونيــة موثقــة )Trust(؛

ملزمــة  غيــر  ماليــة  مؤسســة  كونهــا  للدولــة  المحلــي  بالقانــون  معّرفــة  أخــرى  مؤسســة  أي   •

. لتبليــغ با

رقم التعريف الضريبي

 
ً
يقصــد بمصطلــح “رقــم التعريــف الضريبــي” الرقــم التعريفــي لدافــع الضرائــب او مــا يعادلــه غايتــا

فــي غيــاب رقــم التعريــف الضريبــي. رقــم التعريــف الضريبــي عبــارة عــن مجموعــة فريــدة مــن األحــرف 

أو األرقــام التــي تعينهــا الدولــة إلــى فــرد أو مؤسســة وتســتخدم لتحديــد هويــة الفــرد أو المؤسســة 

ألغــراض إدارة القوانيــن الضريبيــة لهــذه الدولــة. ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن 

ــة فــي الموقــع اإللكترونــي لتبــادل المعلومــات التلقائــي التابــع  أرقــام التعريــف الضريبيــة المقبول

لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. بعــض الــدول ال تصــدر رقــم تعريــف ضريبــي. ومــع ذلــك، 

غالبــا مــا تســتخدم هــذه الــدول نوعــا آخــر مــن األرقــام الموثوقــة ذات مســتوى معــادل مــن التعريــف 

(. وتشــمل األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن األرقــام، للمؤسســات، رمــز / رقــم تســجيل 
ً
)مــا يعادلــه غايتــا

األعمــال / الشــركة.

مؤسسة ذات صلة

يقصــد بمصطلــح »مؤسســة ذات صلــة« أي مؤسســة مرتبطــة بمؤسســة اخــرى إذا كانــت )أ( أي مــن 

هاتيــن المؤسســتين تســيطر علــى األخــرى، أو )ب( أن المؤسســتين تخضعــان لســيطرة مشــتركة، 

او )ج( أن المؤسســتين همــا مؤسســتان اســتثماريتان تخضعــان إلدارة مشــتركة، وتكــون تلــك 

ــذا  ــتثمارية. وله ــات االس ــك المؤسس ــى تل ــة عل ــة الملزم ــراءات المراجع ــات إج ــوم بمتطلب اإلدارة تق

الغــرض، تشــمل الســيطرة االمتــالك المباشــر أو غيــر المباشــر لمــا يزيــد عــن نســبة %50 فــي المئــة 

مــن أصــوات والقيمــة فــي المؤسســة.

عنوان في الواليات المتحدة
عنــوان فــي الواليــات المتحــدة. ُيرجــى مالحظــه أنــه: لــن يتــم اعتبــار العناويــن الخاصــة بالتســوق 

والشــحن أو الخدمــات المماثلــة األخــرى التــي يحتفــظ بهــا العمــالء كعنــوان لهــذا الغــرض. 

 

رقم هاتف
رقم/أرقام الهاتف المقدم هو رقم هاتف أمريكي.

 

تعليمات دائمة
تعليمات دائمة لتحويل األموال بشكل دوري إلى حساب عنوانه في الواليات المتحدة. 

 

عنوان بريد حافظ
 ممثــل 

ً
ــد ُيحتفــظ بهــا فــي البنــك ليحصــل عليهــا شــخصيا عنــوان االتصــال وجميــع رســائل البري

ــل.  العمي

يمكــن االطــالع علــى اإلرشــادات التفصيليــة علــى الموقــع اإللكترونــي لمنظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة )بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن أرقــام التعريــف الضريبيــة كمــا واإلقامــة الضريبيــة(:

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

• A Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement 

Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization or 

Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer; 

• An Exempt Collective Investment Vehicle; or 

• A Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting 
Financial Institution and reports all information required to be reported with 
respect to all Reportable Accounts of the trust; 

• Any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial 

Institution

Tax Identification Number 
The term ”TIN“ means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in 

the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by 

a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity 

for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details 

of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information 

portal. Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often 

utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification 

)a ”functional equivalent“(. Examples of that type of number include, for Entities, a 

Business/company registration code/number.

Related Entity 
Related Entity means an entity related to another entity because )i( either entity 

controls the other entity; )ii( the two entities are under common control; or )iii( the 

two entities are Investment Entities are under common management, and such 

management fulfils the due diligence obligations of such Investment Entities. For 

this purpose, control includes direct or indirect ownership of more than 50 % of the 

vote and value in an Entity.

US Address 
An address in the US. Please Note: ”Shop and Ship“ addresses or other similar 
services maintained by customers will not be considered as a relevant address for 
this purpose.  
 
Telephone number 
Telephone number)s( provided is a US telephone number.  
 

Standing Instructions 
Standing instruction to periodically transfer funds to an account with US address.  
 

Hold mail address 
Address for communication AND all mails are retained at the Bank for physical 
collection by a representative of the customer.  

Detailed guidance can be found on the OECD Website )including information about 
TINs and tax Residency(:   
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
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