
معتمد من قبل الهيئة الرشيعة بالرقم المرجعي 21142

اتفاقية فتح حساب المستقبل االدخاري لألفراد

اسم العميل: ...................................................................          التاريخ ........./......./............

اسم ورقم الفرع: .............................................................

........................................................... )CIC( رقم العميل

رقم حساب المستقبل: ........ .........................................

المدة )باألشهر(: ......... ................................................... مبلغ االستقطاع الشهري: ......................................................

العملة: ..............................................................................ريال سعودي.

الغرض من فتح الحساب: ..............................................

تاريخ خصم مبلغ االستقطاع الشهري: يوم )................( من كل شهر ميالدي.

تاريخ بداية االستقطاع الشهري: .........../........./..............

تاريخ بداية خطة االدخار: .........../........./..............

تاريخ نهاية خطة االدخار: .........../........./..............

رقم الحساب الجاري المرتبط بخطة االدخار: ..............................................

1. التعريفات:

1.1 حســاب المســتقبل/ الحســاب: هــو حســاب ادخــاري مغلــق، يــودع فيــه العميــل مبالــغ شــهرية محــددة يف )هــذه 
ــه واســتثمارها  ــة مــع أموال ــط رأس مــال المضارب ــة، ويقــوم المــرف بخل ــل رأس مــال المضارب ــة( تمث االتفاقي
ــداع مــن هــذا الحســاب وفــق رشوط وأحــكام  بحســب رشوط وأحــكام هــذه االتفاقيــة، ويكــون الســحب واالي

هــذه االتفاقيــة.

1.2 رب المال: العميل.

1.3 المضارب: مرف الراجحي أو المرف.

1.4 رأس مال المضاربة: المبالغ اليت يودعها العميل يف الحساب وفقا لهذه االتفاقية.

1.5 الحــد األدىن لــرأس المــال المؤهــل: أقــل مبلــغ يمكــن إدخالــه يف المضاربــة والحصــول عــى أربــاح منــه؛ بحيــث ال 
تحتســب أربــاح إذا كانــت موجــودات الحســاب أقــل منــه.

1.6 معــدل الربــح: هــو معــدل الربــح المتوقــع تحقيقــه مــن المــرف عــى اســتثماره الشــهري، ويتــم إعالنــه بشــكل 
دوري للعمــالء عــى القنــوات اإللكرتونيــة للمــرف.

1.7 العائد الفعيل: هو العائد المستحق للمستثمر بعد استخراج: حصة المرف كمضارب من ربح االستثمار.

1.8 الربــح القابــل للتوزيــع: هــو إجمــايل عائــدات اســتثمارات المــرف المســتخدم فيهــا أمــوال العميــل المودعــة يف 
الحســاب، مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )4،8( )الربــح القابــل للتوزيــع(.

1.9 األربــاح المســتحقة: هــي أربــاح العميــل الــيت يتــم تجميعهــا ودفعهــا بنهايــة فــرتة االدخــار وإيداعهــا يف الحســاب 
الجــاري الخــاص بالعميــل.
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1.10 نســبة المشــاركة يف الربــح بــن المــرف والعميــل: هــي النســبة المتفــق عليهــا بــن المــرف والعميــل عنــد 
فتــح الحســاب بنــاء عــى مــا أعلــن عنــه المــرف أو مــا يتــم اإلعــالن عنــه بشــكل دوري للعمــالء عــى القنــوات 

اإللكرتونيــة للمــرف.

1.11 خطــة االدخــار قصــر المــدى : هــي الفــرتة الــيت يلــزم العميــل خاللهــا بإيــداع مبلــغ االســتقطاع الشــهري، وتكــون 
مــن 6 أشــهر إىل 12 شــهراً.

1.12 خطــة االدخــار طويــل المــدى : هــي الفــرتة الــيت يلــزم العميــل خاللهــا بإيــداع مبلــغ االســتقطاع الشــهري، وتكــون 
مــن 13 شــهراً إىل 60 شــهراً.

1.13 التنضيــض الحكمــي: هــو تقديــر قيمــة االســتثمارات القائمــة يف الحســاب، وبنــاء عليــه يتحــدد توزيــع أربــاح 
المضاربــة يف حــال إنهــاء االتفاقيــة ألي ســبب.

1.14 الحســاب االحتياطــي: هــو حســاب داخــيل لــد المــرف تــودع فيــه المبالــغ الزائــدة عــن األربــاح المتوقعــة مــن 
العوائــد الفعليــة لغــرض تغطيــة أي انخفــراض الحــق يف العوائــد الفعليــة عــن األربــاح المتوقعــة.

1.15 فــرتة االســتثمار أو الفــرتة االســتثمارية: هــي المــدة االســتثمارية المتفــق عليهــا الســتثمار أمــوال العميــل بحيــث 
يحتســب ربحــه عــى أقــل رصيــد متوفــر خــالل هــذه المــدة.

2. اتفاقية أو عقد المضاربة:

2.1 بتوقيــع العميــل عــى هــذه االتفاقيــة يوافــق عــى الدخــول يف عقــد مضاربــة مــع المــرف وفقــا ألحــكام الرشيعــة 
ــح  ــا وفت ــة إيجاب ــل عــى هــذه االتفاقي ــع العمي ــر توقي ــة، ويعت ــرشوط وأحــكام هــذه االتفاقي ــا ل اإلســالمية ووفق

المــرف للحســاب قبــواًل لعقــد المضاربــة.

2.2 يكون العقد ملزما للطرفن وفقا لرشوط هذه االتفاقية أو أي رشوط أخر يتفق عليها بن الطرفن.

2.3 يكــون دخــول العميــل يف هــذا الحســاب بمثابــة رشاء نصيــب يف مضاربــة قائمــة، وخروجــه منــه بمثابــة بيــع نصيبــه، 
بمــا لــه ومــا عليــه بنــاء عــى قاعــدة التبعيــة الرشعيــة.

3. فتح الحساب:

ــد العميــل حســاب جــار لــدى المــرف وتــري عــى الحســاب جميــع الــرشروط واألحــكام  3.1 يشــرتط أن يكــون ل
ــة. الســارية عــى الحســاب الجــاري بمــا ال يتعــارض مــع رشروط وأحــكام هــذه االتفاقي

3.2 يلــزم العميــل بإيــداع مبلــغ ال يقــل عــن .............................. ريــال شــهريا لخطــة االدخــار قصــرة المــدى و ................. 
ريــال شــهريا لخطــة االدخــار طويلــة المــدى .

3.3 الحد األدىن لرأس المال المؤهل .............................. ريال سعودي.

3.4 ال يحــق للعميــل ســحب أي مبالــغ أودعــت يف الحســاب مــن قبلــه، أو مــن قبــل المــرف، قبــل تاريــخ نهايــة خطــة 
االدخــار، ويف حــال رغبتــه يف ســحب أي مبلــغ مــن الحســاب فيعتــر ذلــك انســحابا مبكــراً »فســخ عقــد المضاربــة«، 

وتطبــق أحــكام االنســحاب المبكــر المنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة.

4 رأس المال المؤهل واستحقاق األرباح ونسبة المشاركة والربح القابل للتوزيع:

4.1 تحســب أربــاح الحســاب بنــاًء عــى أقــل رصيــد دائــن؛ عــى أال يقــل عــن الحــد األدىن لــرأس المــال المؤهل بالحســاب 
خــالل الشــهر الميــالدي، وتعتمــد الســاعة ) 11.59 ( مســاًء مــن نهايــة آخــر يــوم بالشــهر الميــالدي كتوقيــت لإلقفال 
الشــهري، ويجنــب مــن أصــل مبلــغ المضاربــة االحتياطيــات النظاميــة المقــررة لهــذا النــوع مــن الحســابات مــن 

البنــك المركــزي الســعودي.

4.2 إذا كان العائــد الفعــيل أكــر مــن معــدل الربــح المتوقــع؛ فيلــزم المــرف بتجنيــب المبلــغ الزائــد يف حســاب 
احتياطــي، بحيــث تســتخدم هــذه المبالــغ لمواجهــة أي انخفــاض لألربــاح الفعليــة عــن المتوقعــة، ويف حــال 

تصفيــة هــذا الحســاب فيعــرض الموضــوع عــى الهيئــة الرشعيــة للمــرف يف حينــه.

4.3 مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة أعــاله، عنــد انتهــاء هــذه االتفاقيــة أو إنهائهــا ألي ســبب، يــرئ العميــل المــرف 
وبقيــة المســتثمرين )أصحــاب الحســابات االدخاريــة( مــن أي ربــح لــم يــوزع أو لــم يظهــر، وعمــا تبقــى مــن 
احتياطــي معــدل األربــاح، ويــرئ المســتثمرون )أصحــاب الحســابات االدخاريــة( العميــل مــن أي خســارة لــم 
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تظهــر، وعليــه فــال يســتحق العميــل ربحــاً وال يتحمــل الخســارة إال بقــدر المــدة الــيت بقــي فيهــا المبلــغ مشــرتكا يف 
ــة بعــد االســرتداد. ــح وال يتحمــل خســارة المــدة الباقي ــل اســرتداده، وال يســتحق رب الوعــاء االدخــاري قب

4.4 تحتسب األرباح بشكل شهري بحساب عائد الربح المتوقع، وتضاف إىل الحساب بشكل ربع سنوي.

4.5 ال يســتحق العميــل أي أربــاح عــن الشــهر الميــالدي الــذي تــم خاللــه فتــح الحســاب، إال إذا تــم فتــح الحســاب قبــل 
بدايــة الشــهر الميــالدي بيومــي عمــل عــى األقــل.

4.6 يجــب أن يــودع العميــل المبلــغ الشــهري المتفــق عليــه يف حســاب المســتقبل قبــل بدايــة الشــهر لــي يســتحق 
ــغ االســتقطاع الشــهري مــن الحســاب الجــاري  ــل المــرف بخصــم مبل ــاح، ويفــوض العمي الحصــول عــى األرب
المرتبــط المشــار إليــه يف هــذه االتفاقيــة بتاريــخ خصــم مبلــغ االســتقطاع الشــهري وذلــك يف كل شــهر ميــالدي 

خــالل مــدة الخطــة االدخاريــة المتفــق عليهــا يف هــذه االتفاقيــة.

ــم  ــن يت ــث ل ــد اســتحقاقها عــن كامــل الشــهر، حي ــاح ومواعي ــالدي يف احتســاب األرب ــم المي ــد بأشــهر التقوي 4.7 يعت
ــاح عــن أجــزاء الشــهر. احتســاب أي أرب

4.8 الربح القابل للتوزيع:

- الربــح القابــل للتوزيــع هــو إجمــايل عائــدات المــرف المســتخدم فيهــا أمــوال العميــل المودعــة يف حســاب 
المســتقبل، والرســوم الخاصــة بتشــغيل حســاب المســتقبل بالــذات، مثــل أجــور فتــح الحســاب أو رســوم اشــرتاك

- يف حال فرضها-، مخصوما منها المروفات اليت يتحملها المرف وهي:

)أ( عموالت وسطاء البيع والرشاء،

)ب( مروفات منتج حساب االستثمار بالبيع اآلجل.

- رســوم الخدمــات البنكيــة مثــل كشــف الحســاب والشــهادة البنكيــة أو بطاقــة الــراف وغرهــا فهــذه ليســت 
مشــمولة يف هــذه األجــور المذكــورة يف االتفاقيــة، حيــث إنهــا خدمــات بنكيــة مســتقلة تفــرض عــى جميــع 

ــع. ــل للتوزي ــح القاب ــال تحســب ضمــن الرب الحســابات، ف

4.9 يســتحق العميــل )رب المــال( الربــح -يف حــال تحقيــق المــرف )المضــارب( أرباحــا مــن األمــوال المودعــة يف 
الحســاب- وفقــا للنســبة المتفــق عليهــا بــن المــرف والعميــل، ويشــارك العميــل )رب المــال( مــع المــرف 
)المضــارب( جميــع المخاطــر المتعلقــة باســتثمار األمــوال المودعــة يف الحســاب، ويف حــال حصــول خســارة يف 
رأس المــال فلــن يكــون المــرف -باعتبــاره مضاربــاً مســؤواًل عــن هــذه الخســارة، إال يف حــال التعــدي أو التفريــط 
مــن قبــل المــرف، ويحــق للمــرف تغيــر تلــك النســبة وفــق تقديــره المطلــق، عــى أن يخطــر العميــل بذلــك يف 
الشــهر الــذي يســبق الشــهر الــذي ســيري فيــه التعديــل، ويف حــال عــدم تلقــي المــرف طلــب إلغــاء الحســاب 

مــن قبــل العميــل خــالل 30 يومــا فســيصبح التعديــل ملزمــا للعميــل.

4.10 يحــق للمــرف دون مراجعــة العميــل دمــج أو توحيــد أررصدة حســاباته المفتوحــة لديــه بــأي عملــة كانــت ويف 
أي فــرع أو مركــز مــن فــروع ومراكــز المــرف لمقابلــة أي الزامــات عليــه تجــاه المــرف -عــى أن يكــون دمــج 
وتوحيــد الحســابات االدخاريــة بعــد أقــرب فــرتة تنضيــض- وأن تقــوم بمجــراء مقــارصة أو تحويــل أي مبالــغ 
يســتحقها مــن المــرف لســداد هــذه االلزامــات الناشــئة عــن أي حســاب، كمــا يحــق للمــرف أن يقيــد عــى 
حســابه كل مــا هــو مســتحق لــه عليــه مقابــل ضمانــات أو كمبيــاالت أو شــيكات أو أوامــر دفــع أو أي مســتندات 
ــال الســعودي أم بالعمــالت األخــرى أم  قابلــة للتــداول أو أرســلت مــن طرفــه للتحصيــل ســواء أكان ذلــك بالري
بالمعــادن النفيســة بنفــس النــوع المســتحق أم بأنــواع أخــر وإجــراء مــا قــد يلــزم مــن اســتبدال بالســعر الجــاري 
لديــه حــن االســتبدال، وللمــرف الحــق يف أن يوقــف الســحب مــن أي حســاب مفتــوح باســم العميــل يف 
أي وقــت وأن يطالبــه بتســديد أي رصيــد مديــن مســتحق الدفــع فــوراً بــرف النظــر عــن وجــود أي تأمــن 

أوضمانــات لديــه مقابــل الزاماتــه تجــاه المــرف.

4.11 تعــد ســجالت ومســتندات المــرف وحســاباته فيمــا يتعلــق بارتبــاط العميــل معــه صحيحــة وملزمــة للعميــل، 
ويحــق لــه االعــرتاض عليهــا )كتابيــا( خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ إبالغــه بذلــك مــن قبــل المــرف، كمــا يحــق لــه 
ــه أو  ــم يكــن ل ــا تمــت يف هــذا الحســاب بطــر غــر مرشوعــة ول ــت أنه ــود أو معامــالت يثب االعــرتاض عــى أي قي
لوكيلــه المعتمــد أي دخــل فيهــا بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش ويتعهــد بمبــالر المــرف كتابيــا فــوراً بمــا يســتدل 

عليــه يف هــذا الخصــوص.

4.12 يحــق للمــرف يف أي وقــت أن يغــر أو يعــدل مــن الــرشوط الخاصــة بالحســاب -بعــد موافقــة الهيئــة الرشعيــة 
عــى التعديــل المطلــوب- عــى أن يتــم إشــعار العميــل بالتعديــل قبــل 30 يومــا مــن تاريــخ رسيــان التعديــل، ويكــون 
هــذا التغيــر أو التعديــل ســاري المفعــول، مــا لــم يعارضــه العميــل خــالل 30 يــوم ا مــن تاريــخ إبالغــه بذلــك مــن 
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قبــل المــرف. ويف حــال اعــرتاض العميــل عــى التعديــل فيعتــر طلبــا منــه بإنهــاء هــذه االتفاقيــة ويتــم التعامــل 
مــع الحســاب والمبالــغ المودعــة فيــه وفقــا ألحــكام االنســحاب المبكــر المنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة.

4.13 اإلخطــارات المتبادلــة بــن الطرفــن يجــب أن تتــم بالريــد المســجل أو وســائل االتصــال المضمونــة، ويعــد 
ــا إذا تعلقــت بـــ: ــه عليه ــل وعــدم رده عليهــا خــالل 30 يومــا موافقــة من ــا إىل العمي وصوله

- تعديل نسبة المشاركة يف الربح القابل للتوزيع.

- تعديل الحد األدىن لرأس المال المؤهل -إن وجد-.

- تعديل أي من أحكام الحساب.

4.14 أي ادعــاء أو خــالف ينــرشأ عــن تطبيــق أو تفســر هــذه األحــكام والــرشوط يخضــع ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية، 
ويرجــع البــت فيــه إىل الجهــة القضائيــة المختصــة يف المملكــة العربيــة الســعودية.

4.15 يحــق للمــرف دون مراجعــة العميــل إيقــاف الحركــة المدينــة عــى الحســاب عنــد انتهــاء رسيــان مفعــول هويــة 
العميــل أو عــدم قيــام العميــل بتحديــث بياناتــه بوجــه عــام ومعلوماتــه الماليــة والشــخصية والعناويــن ومصــادر 

األمــوال والتواقيــع ونحوهــا، وللمــرف طلــب تحديــث البيانــات يف أي وقــت.

4.16 يحــق لمــرف الراجحــي تصفيــة أي الزامــات قائمــة لــه عــى أ ي مــن حســابات العميــل يف المــرف أو تصحيــح 
أي أخطــاء لعمليــات ماليــة يف أي وقــت دون الرجــوع للعميــل.

4.17 يحــق للمــرف إنهــاء عقــد المضاربــة وتحويــل حســاب المســتقبل لألفــراد إىل حســاب جــار وذلــك بعــد إبــالغ 
العميــل قبــل 30 يومــاً عــن طريــق إحــد وســائل االتصــال المضمونــة. ويف هــذه الحــال يوافــق العميــل عــى اعتبــار 

الحســاب حســابا جاريــا وتــري عليــه جميــع رشوط وأحــكام الحســاب الجــاري.

4.18 يتــم تحويــل المبالــغ المســتحقة للعميــل وفقــا لهــذه االتفاقيــة بعــد 30 يومــا مــن موعــد االســتقطاع الشــهري 
األخــر وفقــا لخطــة االدخــار المختــارة مــن قبــل العميــل، أو بعــد 30 يومــا مــن انتهــاء االتفاقيــة ألي ســبب آخــر، 

وإذا صــادف أن يكــون تاريــخ االســتحقاق إجــازة، فيجــب دفــع المســتحقات يف يــوم العمــل التــايل.

ــغ هــذه الدفعــات  ــداع مبال ــل إي ــداع أ ي مــن الدفعــات الشــهرية، فيحــق للعمي 4.19 يف حــال تخلــف العميــل عــن إي
خــالل مــدة أقصاهــا )....................(، ويف حــال تخلــف العميــل عــن إيــداع عــدد )....................( دفعــات فيحــق 
للمــرف إنهــاء هــذه االتفاقيــة ويتــم التعامــل مــع المبالــغ المودعــة يف الحســاب وفقــا ألحــكام االنســحاب المبكــر 

المحــددة يف هــذه االتفاقيــة.

4.20 ال يحق للعميل إيداع أو تحويل أي مبالغ للحساب غر الدفعات الشهرية المحددة يف هذه االتفاقية.

5 انتهاء االتفاقية:

5.1 تنتهي االتفاقية يف الحاالت التالية:

)أ( انتهــاء خطــة االدخــار وفقــا لتاريــخ نهايــة خطــة االدخــار المحــددة يف هــذه االتفاقيــة، وحينئــذ يتــم تحويــل 
المبالــغ الموجــودة يف الحســاب لحســاب العميــل الجــاري، أو تســليم المبالــغ للعميــل بــأي طريقــة يقررهــا 

المــرف.

)ب( تخلف العميل عن إيداع عدد )....................( من الدفعات الشهرية المتفق عليها يف هذه االتفاقية.

ــة بعــد إشــعار العميــل مــن قبــل المــرف  ــل عــى رشوط هــذه االتفاقي )ج( عــدم قبــول العميــل ألي تعدي
وفقــا لهــذه االتفاقيــة.

)د( طلب العميل االنسحاب المبكر وفقا ألحكام االنسحاب المبكر المبينة يف هذه االتفاقية.

ــل الحســاب إىل حســاب جــار  ــة وتحوي ــق- إنهــاء عقــد المضارب ــره المطل ــرر المــرف -وفــق تقدي )ه( إذا ق
ــق إحــد وســائل االتصــال المناســبة. ــالغ العميــل قبــل 30 يومــا عــن طري وذلــك بعــد إب

)و( وفاة العميل أو إفالسه أو فقده األهلية.

)ز( إذا قررت أي جهة قضائية أو جهة رقابية إنهاء االتفاقية.

5.2 يف حــال انتهــاء االتفاقيــة وفقــا للحــاالت المنصــوص عليهــا يف الفقــرات )أ، ج، ه، و، ز(، فيتــم تحويــل المبالــغ 
الموجــودة يف الحســاب واألربــاح المســتحقة إىل الحســاب الجــاري للعميــل.
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5.3 يف حــال انتهــاء االتفاقيــة وفقــا للحــاالت المنصــوص عليهــا يف الفقــرات )ب، د( أو ألي ســبب عائــد للعميــل فيتــم 
التعامــل مــع مبالــغ الحســاب وفقــا ألحــكام االنســحاب المبكــر.

5.4 فيما يخص األرباح فيتم توزيعها بعد التنضيض الحكمي.

6 أحكام االنسحاب المبكر:

ــه المتفــق عليهــا مــع المــرف، وعــى  ــة خطت ــل االنســحاب مــن الحســاب االدخــاري إال يف نهاي 6.1 ال يحــق للعمي
الرغــم مــن ذلــك ففــي حــال انتهــاء أو إنهــاء الحســاب بنــاء عــى طلــب العميــل قبــل انتهــاء الخطــة ألي ســب مــن 

األســباب وموافقــة المــرف عــى ذلــك، فمــن ذلــك يتــم وفــق الحــاالت اآلتيــة:

أوال: إذا كان االنســحاب بعــد التنضيــض الحكمــي ألي شــهر شــارك فيــه العميــل فيســتحق العميــل الربح/الخســارة 
المحتســب بنــاًء عــى ذلــك التنضيــك.

ثانيــا: إذا كان االنســحاب قبــل التنضيــض الحكمــي ووافــق المــرف عــى االنســحاب فيكــون ذلــك بمــا يتفــق عليــه 
المــرف مــع العميــل.

ثالثــا:ً يحــق للمــرف تأخــر )توزيــع ذلــك الربح/خصــم الخســارة( لحــن انتهــاء مــدة االســتثمار المتفــق عليهــا أو لحــن 
انتهــاء الربــع الســنوي التــايل النتهــاء مــدة االســتثمار.

6.2 يعد أي سحب من الحساب أو طلب للسحب من الحساب: طلب انسحاب من خطة االدخار.

6.3 التأخــر يف مبلــغ االســتقطاع الشــهري: يف حــال تأخــر العميــل عــن ســداد مبلــغ االســتقطاع الشــهري المتفــق عليــه 
يف هــذه االتفاقيــة لمــدة تزيــد عــن 30 يومــا متتاليــة للخطــة قصــرة المــدة و 90 يومــا متتاليــة للخطــة طويلــة 
المــدى فيحــق للمــرف إلغــاء خطــة ادخــار العميــل، ويعتــر ذلــك انســحابا مبكــراً مــن خطــة االدخــار، ويحــدد 

اســتحقا العميــل وفقــا ألحــكام االنســحاب المبكــر المشــار إليهــا أعــاله.


