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طلب	فتح	ح�ساب	تد�ول	�إلكتروني	

بو��سطة	�لإنترنت

REQUEST FOR OPENING  
A NEW ONLINE TRADING ACCOUNT

Name: اال�سم: 

Gender:  female  أنثى�  male  ذكر الجن�س:   Nationality:  :الجن�سية

* Please attach a copy of Civil ID   يرجى �إرفاق �صورة من �لبطاقة �لمدنية*  Civil ID no.: �لرقم �لمدني: 

Address: عنو�ن �ل�صكن:   Date & Place of Birth:  :مكان وتاريخ �لميالد

Zip Code: �لرمز �لبريدي:   City: �لمركز:   P. O. Box: �لعنو�ن �لبريدي �ص.ب.: 

E-mail: عنو�ن �لبريد �لإلكتروني: 

Present Position:  others   اآخر  retired  متقاعد  employed  موظف �لو�صع �لوظيفي: 

Work Place:  Sector: �لقطاع:   Department: �لق�صم:  جهة	�لعمل:	

Office address: عنو�ن �لعمل: 

Fax: فاك�ص:   Tel.: هاتف: 

Account name: ��صم مالك �لح�صاب: 

Required Purchasing Limits (K.D.): حدود �ل�صر�ء �لمطلوب )د.ك.(: 

Amount in letters: �لمبلغ بالأحرف: 

Trading Acc. no.: رقم ح�صاب �لتد�ول: 

My Gulf Bank Account no.: ح�صابي لدى بنك �لخليج رقمه: 

 تاريخ �آخر تقرير يومي �أو �أ�صبوعي لمحفظة �لعميل 

لدى �ل�صركة �لكويتية للمقا�صة:

Date of last daily\weekly report sent to customer portfolio in 

Kuwait Clearing Company:

Applicant Name: ��صم مقدم �لطلب: 

Date: �لتاريخ:   Signature: �لتوقيع: 

For bank use only  ل�صتعمال �لبنك فقط 

Signature Verified by: �لم�صادقة على �لتوقيع: 

Date: �لتاريخ:   Gulf Bank Stamp: ختم �لبنك: 
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هل �أنت مو�طن �أمريكي؟  -1

هل لديك �إقامة في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية ؟  -2

هل تحمل جو�ز �صفر �أمريكي ؟  -3

هل ولدت بالوليات �لمتحدة �لأمريكية و لم تتنازل عن جن�صيتها؟  -4

هل تحمل Green card �لأمريكي؟  -5

هل لديك عنو�ن بالوليات �لمتحدة �لأمريكية ؟  -6

هل �أنت مو�طن �أمريكي بغ�ص �لنظر عن �إقامتك بالوليات �لمتحدة من عدمه؟  -7

�لثالث  خالل  �لأمريكية  �لمتحدة  �لوليات  بزيارة  قمت  و  �أمريكي  غير  مو�طن  �أنت  هل   -8

�صنو�ت �ل�صابقة و ل�صت دبلوما�صيًا �أو محا�صرً� �أو طالبًا �أو ريا�صيًا ؟

لو كانت �لإجابة بنعم برجاء تحديد عدد �لأيام �لتي �أم�صيتها هناك: 

�لعام �لحالي ___ �لعام �ل�صابق ___ منذ عامين ___

�إف�ســــاح

�أقر ب�صحة �لمعلومات �لموجودة �أعاله طبقًا لما يتوفر لدي من معلومات . و في حال �أي  	•

تغيير م�صتقبلي �أتعهد باإخطار �صركة �لمجموعة �لمالية هيرمي�ص �إيفا كتابة خالل �صبعة 

�أيام .

�أو�فق �أنه في حال كوني مو�طن �أمريكي �أن يتم �إخطار هيئة �ل�صر�ئب �لأمريكية و جميع  	•

�لمجموعة  �صركة  لدى  محتوياته  و  ح�صابي  تفا�صيل  بكافة  �لدولية  و  �لمحلية  �ل�صلطات 

�إيفا  هيرمي�ص  �لمالية  �لمجموعة  �صركة  منح  على  �أو�ف��ق  كما   ، �إيفا  هيرمي�ص  �لمالية 

�ل�صر�ئب  �لأر�صدة ،في حال طلب منها، كما هو مقرر من هيئة  تلك  �لتحفظ على  حق 

�لأمريكية.

�إ�صم �لعميل: 

�لتوقيع:

رقم �لتد�ول:

�لتاريخ:  

FATCA Self  Declaration form for Individualsنموذج	�لإف�ساح	لهيئة	�ل�سر�ئب	�لأمريكية)�أفر�د(

1. Are you a citizen of USA?     

 

2. Are you a resident of USA?     

 

3. Do you hold USA passport?     

 

4. Were you born in USA & have not waived your US citizenship? 

5. Do you hold USA Green card?    

 

6. Do you have an address in the USA   

 

7. Are you an American citizen whether you reside in the United 

States of America or not?

8. Are you a non American and visited United States of America 

during the past three years & you are not a diplomat, instructor, 

student or sports entrepreneur?

If answer to the above is yes, please specify the number of days  

spent in:

Current year _______   Previous year _______  Year before _______

Declaration

•	 I	hereby	declare	that	the	details	furnished	above	are	true	and	

correct to the best of my knowledge and belief. In case of any 

change in the above given status on a future date, I undertake to 

inform EFG Hermes IFA in writing within 7 days.

•	 I	agree	that	if	I	am	a	U.S.	Person,	my	account	would	be	considered	

as a U.S. Reportable Account and my account details, as required 

under FATCA Regulation, would be reported by EFG Hermes IFA 

to the relevant concerned domestic & international authorities. 

I agree that EFG Hermes IFA may withhold from my account(s) 

such amounts as may be required according to applicable FATCA 

regulation.

Client Name:

Signature:

MCD number:

Date:

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال
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هل تاأ�ص�صت �ل�صركة في �لوليات �لمتحده �لأمريكية؟  -1

 

هل �ل�صركة موؤ�ص�صة مالية؟  -2

 

هل لل�صركة رمز تعريف دولي خا�ص ب )FATCA( و�لمعروف ب GIIN ؟  -3

في حال كانت �لإجابة نعم ، برجاء ذكر رقم �لتعريف 

ماهو ت�صنيف �صركتكم طبقا لقو�عد هيئة �ل�صر�ئب �لأمريكية؟  -4

هل تخ�صع �صركتكم لحكومة قامت بتوقيع عقد �صر�كة مع هيئة �ل�صر�ئب �لأمريكية؟  -5

هو  مبا�صرة(  غير  �أو  مبا�صرة  �ل�صركة)ب�صورة  �أ�صهم  من   %10 يملكون  ممن  �أحد  هل   -6

مو�طن �أمريكي �أو مقيم بالوليات �لمتحده ويخ�صع لنظام �ل�صر�ئب �لأمريكي؟

في حال كانت �لإجابة على �ل�صوؤ�ل رقم 6 بنعم فبرجاء تكملة �لبيانات �لتالية:  -7

�إ�صم وعنو�ن حامل �ل�صهم:

ن�صبة �لملكية: 

رقم �لتعريف �ل�صريبي: 

هل لل�صركة فرع/ فروع �أو�صركات تابعة في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية؟   -8

 

هل يوجد ر�عي ر�صمي لل�صركة فيما يخ�ص )FATCA(؟   -9

 

لو كانت �لإجابة بنعم برجاء تكملة �لبيانات �لتالية:

�إ�صم وعنو�ن �ل�صركة �لر�عية:

جن�صيتها:

رقم �لتعريف �لعالمي)GIIN()�إن وجد(:

FATCA questionnaire for Non Individualsنموذج	�لإف�ساح	لهيئة	�ل�سر�ئب	�لأمريكية	)موؤ�س�سات(

1. Is the Company incorporated in the U.S.?

2. Is the Company Financial Institution?

3. Does the Company have a Global Intermediary Identification 

Number (GIIN)? 

If answer to above is yes please mention it here

4. What is the classification of your Firm under the FATCA 

regulations/IGA?

5. Is your Firm located in IGA country or Non IGA country?

6. Are any of the shareholders  or beneficial owners (directly or 

indirectly own more than 10%  controlling shares) of the company 

U.S. citizens or residents of the U.S. for tax purposes

7. If answer to 6 above is “yes” please complete details of such 

shareholders /beneficial owners in the below details:

 Name and address of shareholder or beneficial owner:

 Ownership percentage:

 Tax Identification Number:

8. Does the Company have branch/s or affiliate in the US?

9. Is your firm sponsored?

If the answer is “yes” please complete the below details:

Name and Address of the Sponsoring entity:

Nationality:

GIIN (if applicable):

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال

Yes  نعم        No  ال



5/11

 �تفاقية	بين	بنك	�لخليج	وعمالء	تد�ول	�لأ�سهم	�إلكترونياً	

ب�سوق	�لكويت	لالأور�ق	�لمالية	)عبر	�لإنترنت(

Agreement between Gulf Bank and Clients of Electronic 
Trading of Shares in the Kuwait Stock Exchange Market

تعريفات	لأغر��ض	هذه	�لتفاقية:

�لم�صطلحات �لتالية �صيكون لها �لمعاني �لمبينة على �لنحو �لتالي:

�لطرف �لأول �لبنك: بنك �لخليج �ص.م.ك.   -

�لعميل: كل �صخ�ص �أو �صركة �أو موؤ�ص�صة تقدم / تقدمت بطلب مو�فق عليه من قبل �لبنك   -

لفتح ح�صاب للتد�ول �لإلكتروني بو��صطة �لإنترنت.  �لطرف �لثاني

�لكويتية  �ل�صركة  ل��دى  فتحها  يتم  و�لتي  �لخا�صة  �لح�صابات  �أو  �لح�صاب  �لــحــ�ــســاب:   -

للمقا�صة.

�ل�سوق: �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية.   -

�لموقع	�لإلكتروني: هو موقع �لبنك على �لإنترنت و/�أو �لبر�مج و�لتطبيقات �لتي تمكن    -

تتم من خالله جميع  �لإنترنت  حيث  �لبنك عبر  موقع  �لدخول على  �لعميل من خاللها 

�لمعامالت �لخا�صة بح�صاب �لتد�ول �لإلكتروني.

�لو�سيط	�لمنفذ: �لمجموعة �لمالية - هيرمي�ص �إيفا.   -

�لخدمات: جميع �لخدمات و�لمنتجات �لمقدمة عبر موقع �لبنك �لإلكتروني عن طريق   -

�لو�صيط �لمنفذ �صو�ء �لمعرو�صة حاليا �أو �لتي �صتعر�ص في �لم�صتقبل.

�لممتلكات: جميع �لأمو�ل و�لأور�ق �لمالية مهما كان نوعها و�لمحتفظ بها حاليًا �أو في ما   -

بعد لدى �ل�صركة �لكويتية للمقا�صة.

-  �لبنك	�لمركزي: بنك �لكويت �لمركزي.

�لبنك  موقع  �إل��ى  �لخدمات  �أو  �لمعلومات  بتزويد  تقوم  هيئة  �أي  �لآخــــرون:  �لــمــوردون	   -

�لإلكتروني على �صبيل �لمثال )�صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية(.

�لأمر	�لمحدد	�لقيمة:	�أي �أمر لبيع و�صر�ء �لأور�ق �لمالية ب�صعر محدد �أو ب�صعر �أف�صل   -

ليتم تنفيذه.

تمهيد:

حيث �صبق لبنك �لخليج �ص.م.ك �أن �أبرم عقد تفعيل و�إد�رة بر�ج �لتد�ول �لألكتروني في 

“�لو�صيط  �أيفا   – هيرم�ص  �لمالية  �لمجموعة  �لمالية من خالل  ل��الأور�ق  �لكويت  �صوق 

�لمنفذ”

ولما كان “�لو�صيط �لمنفذ” لديه رخ�صة و�صاطة للعمل في �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية 

ولديه و�صائل �لت�صال �لخا�صة بالتد�ول �للكتروني معه.

من  �لنترنت  عبر  لعمالئه  �لإلكتروني  �لتد�ول  بتقديم خدمة  �لخليج  بنك  يرغب  وحيث 

خالل �لو�صيط �لمنفذ فقد تم �لتفاق فيما بين �لبنك و�لعميل على �إبر�م هذه �لتفاقية 

وفق �ل�صروط و�لأحكام �لتالية :

يتجز�أ من هذه  تعد جزءً� ل  �لتفاقية  �لمبينة ب�صدر هذه  و�لتعريفات  �ل�صابق  �لتمهيد  �أوًل: 

�لتفاقية ومكملة لكافة بنودها.

ثانيًا: �لتز�مات و�إقر�ر�ت �لعميل:

�لتز�مات �لعميل ب�صد�د �لعمولت و�لأتعاب:  .1

يلتزم �لعميل باأن يدفع للو�صيط عمولة �لو�صاطة و�لأتعاب و�لر�صوم و�لفو�ئد �لتي تنطبق   

بالخ�صم  للمقا�صة  �لكويتية  �ل�صركة  تقوم  �أن  �صر�حة  بقبوله  �لعميل  ويقر  ح�صابه  على 

مبا�صرة من ح�صاب �لعميل �أي من تلك �لأتعاب و�لر�صوم �لم�صتحقة و�صتقيد �ل�صركة تلك 

�لمبالغ �أو �لر�صوم �لمدينة على ح�صاب �لعميل و�إذ� كان ر�صيد ح�صاب �لعميل غير كاف 

لتغطية تلك �لأتعاب �أو �لر�صوم فاإن �لعميل يقر بالتز�مه ب�صد�د هذه �لمبالغ مبا�صرة في 

يوم �لعمل �لتالي قبل �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

يو�فق �لعميل على �أن يقوم بنك �لخليج بخ�صم مبلغ وقدره ن�صف دينار من ح�صابه على   .2

كل عملية تد�ول بالبيع �أو �ل�صر�ء ل�صالح �لبنك.

�للتز�م بالدفع مقابل �ل�صفقات و�لأر�صدة �لمدينة و�لمديونيات �لأخرى:  .3

يلتزم �لعميل باأن يدفع للو�صيط عن طريق بنك �لخليج قيمة �ل�صفقات �لتي يبرمها من   

خالل ح�صاب �لعميل لديه وكذلك �أية �أر�صدة مدينة �أو مديونية �أخرى في ح�صابه ويتعهد 

�أو خ�صمها من ح�صابه فاإذ� كان ر�صيد �لح�صاب غير  ب�صد�د كافة تلك �للتز�مات فورً� 

كاف لتغطية تلك �للتز�مات فاإن �لعميل يقر بمو�فقته �لم�صبقة على �ل�صد�د في ثاني يوم 

ممتلكاته  من  �أي  ببيع  �لمنفذ  �لو�صيط  �أو  للبنك  ويقر  ع�صرة  �لحادية  �ل�صاعة  قبل  عمل 

ح�صب  وذلك  �لمحددة  �لمدة  �نتهاء  بعد  �للتز�مات  هذه  لتغطية  ح�صابه  في  �لموجودة 

�لقر�ر�ت و�لنظم �لمتبعة في �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية.

Definitions of this Agreement:
The following terms shall have specific meanings as follows:
•	 The Bank: Gulf Bank, K.S.C. First Party
•	 The Client: Every person, company or association that presents/ 

presented an application approved by the Bank to open an account 
for electronic trading via the internet. Second Party

•	 The Account: Special account or accounts opened for the Kuwaiti 
Clearing Company.

•	 The Market: Kuwaiti Stock Exchange Market.
•	 Electronic Website: It is the Bank’s website and/or the software 

and applications that enable the customer to log on the Bank’s 
website, where all transactions pertinent to e-trading account are 
performed.

•	 The Executing Mediator: EFG-Hermes IFA Brokerage.
•	 Services: All the services and products provided via the electronic 

website of the Bank through mediators whether the same being 
offered currently or will be offered in the future.

•	 Properties: All moneys, securities of whatsoever type, currently 
kept or afterwards for the Kuwaiti Clearing Company.

•	 Central Bank: Central Bank of Kuwait.
•	 Other Suppliers: Any association that provides information or 

services to the electronic website of the Bank; for example Kuwait 
Stock Exchange Market.

•	 Value-specifying Command: Any order for selling and buying 
securities for a specific or better rate to be executed.

Preamble:
- Whereas Gulf Bank has entered into a contract of activation 

and management of electronic trading programs in Kuwait 
Stock Exchange Market through the EFG-Hermes IFA Brokerage 
(mediator), where the latter has mediation license for working 
in Kuwait Stock Exchange Market and has its means of 
communication in respect of electronic trading connected with 
Kuwait Stock Exchange Market.

- Now therefore the Bank shall provide the electronic trading service 
for its clients via the internet software through the mediator 
according to the following conditions:

First: The above preamble and definitions mentioned at the beginning 
of the Agreement shall be considered an integral part of the 
Agreement and complimentary to all its articles.

Second: Commitments and declarations of the client:
1. The client’s commitment to pay for commissions and fees:
 The client shall be committed to pay the mediator for fees, 

charges and interests that apply to the client’s account and the 
client declares that he explicitly accepts that the Kuwaiti Clearing 
Company directly deducts from the client’s account, i.e. from 
these due fees and charges and the company shall register these 
indebted amounts or charges on the client’s account and if the 
credit of the client’s account is not enough for covering these fees 
and charges, the client shall declare his commitment to directly pay 
for these amounts on the next day before eleven o’clock.

2. The client shall agree that Gulf Bank deducts a sum of money 
amounting half a dinar from his account per each trading 
operation of sale or purchase in favour of the Bank.

3. Commitment to pay for concluding deals, indebted credits and 
other debts:

 The client shall be committed to pay the mediator through Gulf 
Bank for the value of deals he concludes through the client’s 
account for the mediator as well as any indebted credits or 
other debts in his account and he shall declare to pay all these 
commitments immediately or deducting them from his account. If 
the account credit is not enough for covering such commitments, 
the client shall declare his previous agreement to pay on the 
second day before eleven o’clock and he shall declare to the Bank 
or the mediator that he has sold any of his properties existing in 
his account to cover these commitments after the elapse of the 
deadline, according to the resolutions and regulations followed in 
Kuwait Stock Exchange Market.

4. Liability for the costs of levying:
 The client shall agree to pay and be responsible for the cost and 

expenses of levying transferred to the indebted credit and any 
deficit unpaid in his accounts with the Bank including but not 
limited to attorney fees endured by, payable or paid by the Bank. 

5. Auditing accounts and liability for accuracy: The client agrees 
that the mediator shall be entitled to tap or record any of his 
communications whether electronic or otherwise therewith and 
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�لم�صئولية على تكاليف �لتح�صيل:  .4

�لمنقولة  �لتح�صيل  وم�صاريف  تكاليف  عن  م�صئوًل  ويكون  يدفع  �أن  على  �لعميل  يو�فق   

للر�صيد �لمدين و�أي عجز غير م�صدد في ح�صاباته مع �لبنك وذلك ي�صمل على �صبيل �لمثال 

ولي�ص �لح�صر �أتعاب �لمحامي �لمتكبدة و�لقابلة للدفع �أو �لمدفوعة من قبل �لبنك.

مر�قبة �لح�صاب و�لم�صئولية عند �لدقة:  .5

يو�فق �لعميل على �أنه يحق للو�صيط مر�قبة �أو ت�صجيل �أي من �ت�صالته �صو�ء �لإلكترونية �أو   

خالف تلك معه كما يو�فق و�أي�صًا �صر�حة على �أن ��صتخد�مه للخدمات وجميع �لت�صالت 

�لو�صيط  قبل  وت�صجيلها من  مر�قبتها  يتم  �أن  يمكن  �لمنفذ  �لو�صيط  وبين  بينه  تتم  �لتي 

�لت�صريح  �لمنفذ  �لو�صيط  يمنح  �لعميل  �أن  كما  �لمر�قبة  تقنيات  با�صتخد�م  �لمنفذ 

ن�صاطاته معه لأي غر�ص  وت�صجيل  �لتي يح�صل عليها من مر�قبة  �لمعلومات  با�صتخد�م 

يختاره ويكون م�صموحًا به قانونًا.

يلتزم �لعميل بتحمل �لم�صئولية �لكاملة عن مر�قبة ح�صابه في جميع �لأوقات ويو�فق ب�صكل   

خا�ص على مر�قبة كل �صفقة مفتوحة �إلى �أن يوؤكد له �لو�صيط �لمنفذ تنفيذ �أو �إلغاء �لأمر 

كما �أن �لعميل يتحمل م�صئولية بقاء ح�صابه �صاري �لمفعول ودقة �لأو�مر �لمدخلة و�إبالغ 

�لو�صيط �لمنفذ فورً� عبر �لهاتف / �لبريد �لإلكتروني بخ�صو�ص �أي �ختالف كما يعتزم 

�لعميل باإبالغ �لو�صيط �لمنفذ �أو �لبنك فورً� عبر �لهاتف / �لبريد �لإلكتروني وتاأكيد ذلك 

بالبريد �ل�صريع بعد يومين في �أي حال من �لحالت �لتالية:

عدم �إمكانية �لعميل على �لطالع �أو �كت�صاف �أي بيان في �ل�صفقات �أو �لأو�مر �أو �لمعامالت   •

�أو �أي �صفحة على �لموقع �لمحدد �أو موقع �لبرنامج وكذلك �أي �إدخال غير دقيق يبين �أن 

�لأمر- بما في ذلك �إلغاء �أو تعديل �أمر �صابق - قد تم ��صتالمه �أو يتم �لت�صرف ب�صاأنه و/ 

�أو قد تم تنفيذه.

�أي �إخفاق من قبل �لعميل في ��صتالم �أو مالحظة �أي تاأكيد دقيق للتنفيذ.  •

��صتالم �أي نوع من �لمر��صالت بخ�صو�ص �أي �أمر / �أو تقرير تنفيذ �لمعاملة و�لذي لم يقم   •

�لعميل بو�صعه �أو تفوي�صه.

�أي معلومات غير دقيقة في �أر�صدة ح�صاب �لعميل �أو تاأكيد�ت مر�كز �أور�ق مالية �أو تاريخ   •

�ل�صفقات. 

يقر �لعميل باإبر�ء ذمة �لو�صيط �لمنفذ و�لبنك من �أي �لتز�م �أو م�صئولية عن �أية مطالبات   •

بخ�صو�ص معالجة )�أو خ�صارة( �أي �أمر.

م�صئولية �لعميل عن هوية �لتعامل:  .6

�صيقوم �لو�صيط �لمنفذ بتخ�صي�ص "هوية �لم�صتخدم" و "كلمة �ل�صر" و "رمز �لتد�ول"   

�لتي تمكنه من �لدخول �إلى ح�صابه و�لتد�ول من خالله و�لتي �صتعتبر في ما بعد على �أنها 

هوية �لتعامل.

�إن �أي ��صتخد�م "هوية �لتعامل" من قبل �أي �صخ�ص �آخر و�لذي يكون قد ح�صل عليها من   

�لعميل بمعرفته �أو بدون معرفته �صيعامل من قبل �لو�صيط �لمنفذ على �أنه قد تم تفوي�صه 

هذه  من  �أي  عن  �لكاملة  �لم�صئولية  بتحمل  �لعميل  ويلتزم  �لعميل  قبل  من  بذلك  للقيام 

�لت�صرفات �أو �إذ� قام �لعميل بتخزين "هوية �لتعامل" �لخا�صة به على �أي جهاز كمبيوتر 

فاإنه �صيكون قد قام بذلك على م�صئوليته.

�أي  �أو  �لتعامل" �لخا�صة بالعميل  "هوية  �أو �صرقة  ويو�فق �لعميل على �لإبالغ عن فقد�ن   

بالو�صيط  �لخا�ص  �لإلكتروني  �لبريد  بو��صطة  ف��ورً�  ح�صابه  �إل��ى  به  م�صرح  غير  دخ��ول 

�لمنفذ كما يو�فق �لعميل �أي�صًا على حماية �لو�صيط �لمنفذ وتعوي�صه مقابل �أي م�صئولية �أو 

تكاليف �أو �أ�صر�ر تن�صاأ عن ذلك تت�صمن مطالبات من قبل �لعميل �أو �أي حامل ح�صاب �آخر 

يكون له عالقة بمثل هذ� �لدخول �أو �ل�صتخد�م غير �لم�صرح به.

بيانات �لعميل:  .7

يقر �لعميل وي�صمن ما يلي:

للبنك  �لعميل  من  �لمقدم  �لح�صاب  فتح  طلب  نموذج  في  �ل���و�ردة  �لمعلومات  جميع   •

�صحيحة.

يو�فق �لعميل على �أنه �إذ� حدث تغيير في �أي من �لمعلومات �لمزودة من قبله في طلب فتح   •

�لح�صاب يلتزم باإجر�ء �لتعديل �لمنا�صب في ح�صابه با�صتخد�م �لإجر�ء�ت �لمتوفرة في 

موقع �ل�صركة �أو �لت�صال بالبنك للح�صول على مزيد من �لتعليمات، كما �أن �لعميل يفو�ص 

معلومات  من  للتحقق  وقت  �أي  في  منا�صبة  ير�ها  �لتي  �ل�صتف�صار�ت  تلك  لإجر�ء  �لبنك 

�لعميل.

also expressly agrees that his use of these services and all contacts 
that take place between him and the mediator can be controlled 
and recorded by the mediator by using surveillances technologies; 
also the client shall grant the mediator the permission to use the 
information the mediator obtains through watching and recording 
the client’s activities with the mediator for any purpose the 
mediator chooses which purpose shall be legally permitted.

 The client shall be committed to bear the whole responsibility for 
accounts’ auditing at all times and he particularly agrees to watch 
each open deal till the mediator confirms the implementation or 
cancellation of order and also the client bears responsibility for 
keeping his account valid and for accurate input commands and 
informing the mediator immediately through the telephone or via 
e-mail in respect of any difference. Also the client shall resolve to 
inform the mediator or the Bank immediately through telephone 
or via e-mail and confirm such with express mail two days after any 
of the following occurrences:

•	 The	inability	of	the	client	to	have	access	to	or	find	out	any	data	
in the deals, commands, transaction or any page on the specified 
website or the website of the program and also any inaccurate 
input showing that the command, including canceling or amending 
a previous command, has been received or being in regards thereof 
and/or has been executed.

•	 Any	failure	by	the	client	to	receive	or	notice	any	accurate	
confirmation for execution.

•	 Receiving	any	type	of	correspondences	in	regards	of	any	order	or	
report of transaction execution which report or order the client did 
not put or authorize.

•	 Any	inaccurate	information	in	the	client’s	account	credits,	
confirmations of positions of securities or date of deals. The client 
shall declare to release the mediator and the Bank from any 
obligation or liability for any requirements in regards of rectifying 
(or losing) any matter.

6. The agent’s liability for the identity of transaction:
 The mediator shall customize “user ID”, “Password” and “Trading 

Code” to enable him to have access to his account or trade 
therewith, which shall thereinafter be deemed and considered the 
ID of transaction.

 Any use of “transaction ID” by any other person who could have 
obtained it from the agent with or without the knowledge of 
the latter, this person shall be dealt with by the mediator as if 
such person had been authorized by the agent to do such, and 
the agent shall be committed to bear the whole liability for any 
of these actions or if the client saves his “the transaction ID” on a 
computer set, then the client is deemed to have done such on his 
own responsibility.

 The client shall agree to inform the mediator immediately via 
the mediator’s e-mail against any loss or hacking of the client’s 
“transaction ID” or any unauthorized access to his account and 
also the client shall agree to protect the mediator and indemnify 
him against any liability, expenses or damages resulting from 
such including claims by the client or any other account holder in 
connection with such unauthorized access or use.

7. Particulars and details of the client:
 The agent shall declare and ensure that:
•	 All	the	information	in	the	application	form	of	opening	the	account	

presented by the client to the Bank are correct.
•	 The	client	shall	agree	that	in	the	event	of	any	change	in	the	

information provided by him in the account opening application, 
he shall be committed to do the appropriate amendment in his 
account by following the procedures in the Company’s website 
or by contacting the Bank to get further information. Also, the 
client shall authorize the Bank to conduct these inquiries the Bank 
regards appropriate at any time to verify the client’s information.
The client shall authorize the mediator to enter the private 
information in his investment funds existing at the Kuwait 
Clearinghouse Company.

A) If the client is a natural person:
 The client shall declare that his age is not less than 21 years old 

and that he is in full legal capacity notwithstanding the risks and 
characteristics of investment products.

B) If the client is a company:
•	 The	client	and	his	authorized	representatives	shall	declare	that:
 The client is authorized according to the main regime, 

clearinghouse agreement, a person, by virtue of internal laws, 
operation agreement or other documents and that he is registered 
organized and authorized as should be for the concerned 
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�ل�صتثمارية  بمحفظته  �لخا�صة  �لمعلومات  باإدخال  �لمنفذ  �لو�صيط  �لعميل  يفو�ص  كما   •

�لموجودة لدى �ل�صركة �لكويتية للمقا�صة في محفظته.

)�أ( �إذ� كان �لعميل �صخ�صًا طبيعيًا:

يقر ويتعهد �لعميل �أن عمره ل يقل عن 21 �صنة و�أنه كامل �لأهلية �لقانونية على �لرغم من   

مخاطر و خ�صائ�ص �لمنتجات �ل�صتثمارية.

)ب( �إذ� كان �لعميل �صركة:

يقر �لعميل وممثلوه �لمفو�صون ويتعهدون �أن �لعميل:

مفو�ص وفقًا للنظام �لأ�صا�صي �أو �تفاقية �لمقا�صة �أو �صخ�ص بموجب �لقو�نين �لد�خلية   •

�أو �تفاقية �لت�صغيل �أو �لم�صتند�ت �لأخرى و�أنه م�صجل ومنظم ومرخ�ص كما ينبغي لدى 

�صلطات �لخت�صا�ص لإبر�م هذه �لتفاقية وتد�ول �لأور�ق �لمالية �أو �لمنتجات �ل�صتثمارية 

�لأخرى �لمطلوب تد�ولها في ح�صاب �لعميل.

�أنه كامل �لأهلية.  •

�أن و�صعه �لمالي جيد.  •

و�لخيار�ت  �لمالية  �لأور�ق  خ�صائ�ص  ب�صاأن  �لكافية  و�لدر�ية  �لخبرة  لديه  تتو�فر  �أن   •

و�لعقود �لم�صتقبلية و�لمنتجات �ل�صتثمارية �لأخرى �لمطلوب تد�ولها في ح�صاب �لعميل 

ومدرك لكافة �لمخاطر �لمحتملة لها.

باإدخال  �أنهم مفو�صون  �أمام �لو�صيط �لمنفذ على  �أن �لأ�صخا�ص �لذين يحددهم �لعميل   •

�لأو�مر و�لتد�ول نيابة عن �لعميل لديهم �ل�صالحية �لكاملة للقيام بذلك.

)ج�( �لقيود على مدر�ء �ل�صركات �لم�صجلة لدى �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية:

�إن �أي عميل يكون مديرً� في �إحدى �ل�صركات �لم�صجلة في �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية   

يقر ويلتزم �أنه لن يتد�ول �أية �أ�صهم لتلك �ل�صركة و�أنه وفقًا لقو�نين �صوق �لكويت لالأور�ق 

�لمالية يلتزم باإبالغ �لو�صيط �لمنفذ خطيًا �إذ� �أ�صبح مديرً� في �أي �صركة �أخرى من هذه 

�ل�صركات في �لم�صتقبل �أو �إذ� �نتهت مدة �إد�رته لأي من �ل�صركات �لمعلن عنها �صلفًا.

ثانياً:	�أحكام	�لتد�ول:

�لبيانات غير م�صمونة:  .1

على  �صيكون  �لإنترنت  عبر  �لتد�ول  لخدمة  ��صتخد�مه  �أن  على  �صر�حة  �لعميل  يو�فق   

م�صئوليته �ل�صخ�صية. و�أن �أي من �لو�صيط �لمنفذ �أو مدر�ئه �أو موظفيه �أو �صركاته �لتابعة 

�أو �أي من موردي �لمعلومات ل ي�صمنون عدم �نقطاع �لخدمات �أو خلوها من �لأخطاء. كما 

�أن �لو�صيط �لمنفذ �أو �أيًا ممن ذكرو� ل يقدم �أي كفالة في ما يتعلق بالنتائج �لتي يمكن 

�لح�صول عليها من ��صتخد�م �لموقع وفي ما يتعلق بالجدوى �لزمنية �أو �لت�صل�صل �أو �لدقة 

تزويدها  يتم  معامالت  �أو  خدمات  �أو  معلومات  �أية  محتويات  �أو  �لعتماد  �أو  �لكتمال  �أو 

موقع  �إلى  �لدخول  في  بر�مج مزودة ل�صتخد�مها  باأي  يتعلق  ما  في  �أو  �لموقع  من خالل 

�لإنترنت.

كما يفهم �لعميل �أن �لخدمات مزودة على �أ�صا�ص "كما هي عليه"، "كما هو متوفر" وبدون   

�صمانات من �أي نوع �صو�ء �صمنية �أو �صريحة وذلك ي�صمل على �صبيل �لمثال ولي�ص �لح�صر 

�ل�صمانات  تلك  عد�  ما  في  خا�صة،  �أغر��ص  لأي  مالءمتها  �أو  تجاريًا  ت�صويقها  �إمكانية 

�لو�ردة �صمنًا و�لتي ل يمكن ��صتثناوؤها �أو منعها �أو تعديلها بموجب �لقو�نين �ل�صائدة على 

هذه �لتفاقيات.

لن يكون �أي من �لأطر�ف �لمعلنة م�صئوًل باأي طريقة كانت تجاه �لعميل �أو تجاه �أي �صخ�ص �آخر   

عن:

تلك  من  �أي  ت�صليم  �أو  �إر�صال  في  حذف  �أو  تاأخير  �أو  خطاأ  �أو  دقة  عدم  �أو  �لتنفيذ  عدم  �أ-  

�لبيانات �أو �لمعلومات �أي �لر�صائل.

ب-  �أي فقد�ن �أو �صرر من �أو ب�صبب:

�أي عدم دقة �أو خطاأ �أو تاأخير �أو حذف.   •

عدم �لتنفيذ.  •

�لت�صوي�ص في �أي مكان من تلك �لمعلومات �أو �لبيانات �أو �لر�صائل.  •

�أو  �لقاهرة  �لقوة  ب�صبب  �أو  �لمعلنة  �لأط��ر�ف  �أي من  قبل  �أو خطاأ من  �إهمال  ب�صبب  �أما   •

�لظروف �لطارئة )مثال �لفي�صانات �أو �لأحو�ل �لجوية غير �لعادية �أو �لزلزل �أو حالت 

�لق�صاء و�لقدر �لأخرى �أو �لحريق �أو �لحروب �أو �لثور�ت �أو �لع�صيان �لم�صلح �أو �لنز�عات 

توقف  �أو  �لكهرباء  �أو  �لت�صال  �نقطاع  �أو  �لحكومية  �لقر�ر�ت  �أو  �لحو�دث  �أو  �لعمالية 

authorities to conclude such agreement and trade securities or 
investment required to be traded in the agent’s account.

•	 The	client	is	in	full	legal	capacity.
•	 The	client’s	financial	position	is	good.
•	 The	client	has	sufficient	experience	and	skill	in	respect	of	the	

characteristics of securities, options, future contracts, and other 
investment products required to be traded in the agent’s account 
and that the client is aware of all potential risks thereof.

•	 The	persons	whom	the	client	specifies	before	the	mediator	as	
authorized to input commands and trade on behalf of the client 
have full capacity to do such.

C) Restrictions on the managers of the companies registered for the 
Kuwait Stock Exchange Market:

 Any client who is a manager in one of the companies registered 
in the Kuwait Stock Exchange Market shall declare and be 
committed not to trade any shares for such company and that 
he shall according to the laws of Kuwait Stock Exchange Market 
be committed to inform the mediator in writing if the client 
becomes a manager for any other company in the future or if 
his management term expires for any of the aforementioned 
companies.

Second: Trading Provisions:
1. The data are not guaranteed:
 The client shall expressly agree that his use of trading service 

via the internet shall be on his own liability and that any of 
the mediator, its managers, employees, affiliated companies or 
information providers shall not guarantee the non-stop of services 
or being void of faults.

 Also, the mediator or any of the mentioned above shall not 
provide any guarantee in respect of the results that can be 
obtained by the use of the website and as for the time advantage, 
sequence, accuracy, completeness, authorization or the content of 
any information, services or transactions shall be provided through 
the website by any software provided to using it having an access 
to the website.

 Also, the client shall understand that the services are provided on 
the basis of “as it is”, “as available” and without any guarantees 
of any kind whether implicit or explicit including but not limited to 
their commercial marketability or appropriateness for any special 
purposes other than those guarantees which guarantees can not 
be excluded, prevented, or endorsed by virtue of the laws enforced 
in such agreements.

 None of the mentioned parties shall be liable in any way 
whatsoever towards the client or towards any other person for:

A. Not executing, inaccuracy, fault, delay or deletion in sending or 
receiving any of these data or information, i.e. messages.

B. Any loss or damage resulting from or caused by:
•	 Any	inaccuracy,	fault,	delay	or	deletion.
•	 Failure	in	execution.
•	 Disruption	at	any	place	in	such	information,	data	or	messages.
•	 While	because	of	negligence	or	fault	made	by	any	of	the	

mentioned parties, because of force majeure, emergencies (such 
as floods, extraordinary atmospheric conditions, earthquakes, 
divine acts of God, burns, wars, revolutions, insurrection, workmen 
disputes, accidents, governmental resolutions, electricity or 
communications cutoffs or the breakdown of computer sets or 
software).

•	 Or	any	other	reason	out	of	reasonable	control	for	any	of	the	
mentioned parties. And also the client shall be aware of the fact 
that there could be delay or impediment in using trading system 
including but not limited to the delay or impediment which 
occur deliberately by the company for the purpose of conducting 
maintenance for trading system.

2. The inability to have direct access to the market:
 The client shall understand that there might be some delay in 

execution, cancellation, endorsement or order in addition to 
such the delays might occur more likely in the course of intensive 
transactions and great fluctuations in prices. Therefore, the client 
shall understand that he will receive the price by virtue of which 
price its orders were executed in the market which price could 
be different from the price exhibited in his input device when he 
inputs the command.

3. Reports, delayed and modified information:
 The Bank might receive delayed reports from the market in regards 

of transactions’ positions; consequently, the client’s account might 
be exposed to delay in issuing the reports with his orders which 
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�لأجهزة �أو �لبر�مج(.

�أو �أي �صبب �آخر خارج عن نطاق �ل�صيطرة �لمعقولة لأي من �لأطر�ف �لمعلنة. كما يدرك   •

�لعميل باأنه قد يكون هناك تاأخير �أو �إعاقة في ��صتخد�م نظام �لتد�ول بما في ذلك وعلى 

�صبيل �لمثال تلك �لتي تحدت ب�صكل متعمد من قبل �ل�صركة لغر�ص �إجر�ء �ل�صيانة لنظام 

�لتد�ول.

عدم �إمكانية �لدخول �لمبا�صر �إلى �ل�صوق:  .2

يفهم �لعميل �أنه قد يكون هناك بع�ص �لتاأخير في تنفيذ �أو �إلغاء �أو تعديل �أو �أمر �إ�صافة �إلى   

ذلك فاإن هذه �لتاأخير�ت قد تحدت ب�صكل �أكبر خالل �أوقات كثافة �لتعامالت و�لتقلبات 

تنفيذ  تم  �لذي  �ل�صعر  �صي�صتلم  �أنه  يفهم  �أن  �لعميل  فعلى  ولذلك  �لأ�صعار،  في  �لكبيرة 

�أو�مره بموجبه في �ل�صوق و�لذي قد يكون مختلفًا عن �ل�صعر �لمعرو�ص في جهاز �لإدخال 

لديه عندما يقوم باإدخال �لأمر.

�لتقارير و�لمعلومات �لمتاأخرة و�لمعدلة:  .3

قد ي�صتلم �لبنك تقارير متاأخرة من �ل�صوق بخ�صو�ص مر�كز �لتعامالت. وعليه فاإن ح�صاب   

�أو  �لعميل قد يتعر�ص للتاأخير في �صدور �لتقارير باأو�مره �لتي ل يتم �إبالغه بها م�صبقًا 

�أنه قد تم �إبالغه بها وقد �نتهت �أو تم �إلغاوؤها �أو تنفيذها. كما يقر �لعميل باأن �أي �أخطاء 

�أ�صعار �لتنفيذ، �صيتم ت�صحيحها لتعك�ص  �أو �لإدخال بما في ذلك �لأخطاء في  بالتقارير 

به فعليًا  �أمره  تنفيذ  تم  �لذي  �ل�صعر  �صي�صتلم  و�أنه  �ل�صوق،  بال�صبط في  طبيعة ما حدث 

في �ل�صوق و�لذي قد يكون مختلفًا عن �ل�صعر �لمعرو�ص على جهاز �لإدخال عندما يقوم 

باإدخال �لأمر. كما �أنه يو�فق على تحمل �لم�صئولية �لكاملة بما في ذلك �أي �أ�صر�ر غير 

�لتي  �ل�صوق  �أ�صعار  �لأخطاء في  �أو ت�صحيح  �لتحركات  بتلك  �أو لحقة ومرتبطة  مبا�صرة 

فاإن  يتلقاه. وبدًل من ذلك  و�ل�صعر �لذي  �لأمر  باإدخال  �لعميل  �أو عند قيام  نتلقاها قبل 

"�لأو�مر محددة �لقيمة" قد توفر للعميل بع�ص �لحماية في �ل�صعر في �لأ�صو�ق �ل�صريعة 
ويو�فق �لعميل على �أل يتم تنفيذ طلبه �إذ� كان �صعر �ل�صوق ل ي�صل �إلى �صعر �لأمر �لمحدد 

�لقيمة �أو ب�صبب وجود �أو�مر عدة بنف�ص �ل�صعر.

طلبات �لإلغاء و�لتعديل:  .4

يو�فق �لعميل على �أنه ل يمكن للبنك و�لو�صيط �لمنفذ �أن ي�صمنا باأنه �صيتم تنفيذ طلبه   

��صتالم  قبل  �لطلب  ذلك  بت�صليم  قيامه  من  بالرغم  و�صعه  �لذي  �لأمر  تعديل  �أو  لإلغاء 

�لإ�صعار باأن �لأمر قد تم تنفيذه. كما �أن �لعميل يقر باأن طلب �لإلغاء �أو �لتعديل لأي �أمر 

لتقديم  �لكافي  �لوقت  على  ح�صل  قد  �لمنفذ  �لو�صيط  يكن  لم  ما  تنفيذه  يتم  لن  �صابق 

�لطلب �إلى �ل�صوق �لمعني و�أن يكون قد تم ��صتالم �لطلب في �ل�صوق و�أن يكون �ل�صوق قد 

قام بم�صاهاة طلبه مع �لأمر �لذي �أ�صدره قبل تنفيذه. ول يمكن للو�صيط �أن ي�صمن باأن 

تم  �إن  �ل�صابق حتى  �لعميل  �أمر  مع  �لتعديل  �أو  �لإلغاء  على مطابقة طلب  �صيعمل  �ل�صوق 

��صتالم مثل هذ� �لطلب من قبل �ل�صوق قبل تنفيذ �لأمر. وعليه فاإن �لعميل يقر باأن طلب 

�لإلغاء �أو �لتعديل لأي �أمر �صابق لن يكون �صاري �لمفعول ول يجوز للعميل �لفتر��ص باأن 

�أمره �ل�صابق قد تم �إلغاوؤه �أو تعديله �إل �إذ� ��صتلم �لعميل �إ�صعارً� بالإلغاء �أو �لتعديل من 

�لو�صيط. �إذ� قام �لعميل بو�صع �أي �أو�مر �أو �تخاذ �أي قر�ر �أو �تخاذ �أي �إجر�ء �عتمادً� على 

�أو �لتعديل من �لو�صيط �لمنفذ فاإن  �إ�صعار �لإلغاء  �أو �لتعديل قبل ��صتالمه  طلبه لاللغاء 

�لعميل �صيكون قد قام بذلك على م�صئولية من �لم�صاريف �أو �لخ�صائر �لمتكبدة من جر�ء 

�لقيام بذلك. يفهم �لعميل ويو�فق على �أنه �إذ� لم يكن بالإمكان �إلغاء �أو تعديل �لأمر فاإن 

�لعميل �صيكون ملزمًا بتنفيذ �لأمر �لأ�صلي. ويقر �لعميل �أي�صًا باأن محاولت تعديل �أو �إلغاء 

�أو ��صتبد�ل �لأمر قد ينتج عنها �لمبالغة في تنفيذ �لأمر �أو تنفيذ �أو�مر مكررة و�صيكون 

�لعميل م�صئوًل عن ذلك �لتنفيذ.

م�صار �لأو�مر:  .5

يقر �لعميل ويو�فق على �أن �أو�مر �لعميل �أو �لملكية �ل�صابقة بالإ�صافة �إلى �أو�مر �لملكية   

نف�ص  )بخ�صو�ص  �لمحولة  �لعمالء  �أو�م��ر  قبل  للتنفيذ  تمثيلها  �صيتم  لل�صركة  �ل�صابقة 

�لأو�مر  جميع  فاإن  �أخرى  وبعبارة  �ل�صعر(.  بنف�ص  تنفيذها  يمكن  و�لتي  �لمالية  �لأور�ق 

�صيتم تنفيذها على �أ�صا�ص �أن "ما ياأتي �أوًل ل ينفذ �أوًل". وتجدر �لمالحظة �إلى �أن جميع 

�لأو�مر �صتخ�صع لتنفيذ �لو�صيط.

�إن خدمات �لحماية �لمدخلة في نظام �لتد�ول �لآلي لم�صار �لأو�مر ت�صمن باأنه عندما يتم   

�إدخال �أمر �لعميل في �لنظام وتحويله للتنفيذ فاإن هوية �لعميل �صتكون غير معروفة.

خيار�ت  تزويد  في  �لخيار  مطلق  له  �لمنفذ  �لو�صيط  باأن  �لعميل  يفهم  ذلك  �إلى  �إ�صافة   

report he is not previously informed thereof, expired, cancelled, or 
executed. Also, the client shall declare that any faults in the reports 
or input including the faults in execution prices will be corrected 
to reflect the nature of what happened exactly in the market and 
that he will receive the price which price an order was actually 
executed therewith in the market, which price could be different 
from the price exhibited on the input device when he inputs the 
command. Also, the client shall agree to bear full liability including 
any indirect or consequent damages related to such movements 
or rectification of faults in market prices which prices we receive 
before or at the time when the client inputs the latest command 
and the price we receive.

 Instead of such, the “value-specifying commands” might provide 
some protection for the client in the price in express markets and 
the client shall agree not to execute his commands if the market 
price does not reach the price of the value-specifying command or 
because there are several commands in the same price.

4. Cancellation and modification applications:
 The client shall agree that the Bank and the mediator can not 

ensure that his application shall be executed for canceling or 
modifying the command which command he put although he 
forwarded that application before receiving the notice that the 
command was executed. Also, the client shall declare that the 
cancellation or modification application for any previous command 
shall not be executed unless the mediator has obtained enough 
time to forward the application to the concerned market and that 
the application shall have been received in the market and that 
the market shall have matched his application with the command 
he issued before its execution. The mediator shall not be able 
to ensure that the market is going to match the cancellation or 
modification application with the previous command of the client 
even if that application has been received by the party before the 
execution of the command.

 Accordingly, the client shall declare that the cancellation or 
modification application for any previous command shall not be 
valid and the client shall not assume that his previous command 
has been cancelled or modified except if the client receives notice 
of cancellation or modification from the mediator. If the client 
shall put any command, make any decision or take any measure 
depending on his cancellation or modification application before 
his receipt of cancellation or modification notice from the 
mediator, the client shall have done this on liability of expenses 
or losses incurred as a result of doing such. The client shall 
understand and agree that if it is not possible to cancel or modify 
the command, the client shall be committed to execute the original 
command. And the client shall declare that the attempts to modify, 
cancel or replace the command shall result in over execution of the 
command or executing repeated commands and the client shall be 
responsible for such execution.

5. Command path:
 The client shall declare and agree that the client command or the 

previous property in addition to the property commands of the 
company will be represented for execution before the transferred 
commands of the clients (in regards of the same securities which 
can be executed in the same price); in other words, all the 
commands will be executed on the basis that “what comes first is 
not executed first”.

 It is noteworthy that all the commands shall be subject to 
execution by the mediator.

 The protection services inputted in the automated trading 
system of the commands’ path shall ensure that when the client’s 
command is entered in the system and transferred for execution, 
the client’s ID will be unknown.

 In addition, the client shall understand that the mediator shall have 
absolute option to provide options of the best path for executing 
commands where the system will try to obtain the best advantages 
for the client’s commands. The mediator shall not be able to or 
guarantee that each client’s command will be executed with the 
best inputted prices.

6. Trading restrictions:
 Any of the mediator’s officials, managers, working employees, 

mediators or other suppliers shall not be considered to have 
received any instructions or issuance command from the client 
unless the company has prior knowledge of these instructions, 
commands or their contents. Also, all the trading instructions 
and commands or their contents will be sent by the client via the 
electronic website of the Bank and the mediator and the Bank 
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�أف�صل م�صار تنفيذ لالأو�مر بحيث �أن �لنظام �صيحاول �لح�صول على �أف�صل �لمميز�ت لأمر 

�لعميل. �إن �لو�صيط �لمنفذ ل ي�صتطيع ول ي�صمن �أن كل �أمر عميل �صيتم تنفيذه باأف�صل 

�لأ�صعار �لمدخلة.

قيود �لتد�ول:  .6

�أو  بالبنك  �لعاملين  �لموظفين  �أو  �لمدر�ء  �أو  �لمنفذ  �لو�صيط  �لم�صئولين لدى  �أي من  �إن   

�لو�صطاء �أو �لموردين �لآخرين لن يعتبر على �أنه قد ��صتلم �أي تعليمات �أو �أمر �إ�صد�ر عن 

�لعميل ما لم يكن لدى �ل�صركة علم م�صبق بتلك �لتعليمات �أو �لأو�مر �أو محتوياتها. كما 

�أن جميع تعليمات �لتد�ول و�لأو�مر �أو محتوياتها، �لتي �صيتم �إر�صالها من قبل �لعميل عبر 

موقع �لبنك �لإلكتروني على �لإنترنت لن يقوم �لو�صيط �لمنفذ و�لبنك ولن يكونا ملزمين 

بالت�صرف �أو محاولة �لت�صرف �أو محاولة �لت�صال بالعميل بخ�صو�ص �أي تعليمات تد�ول 

�لمنفذ  �لو�صيط  و�إن كان  �لإلكتروني حتى  �لبريد  �لعميل من خالل  �أو�مر �صادرة عن  �أو 

�لبريد  عبر  �لمر�صلة  �لأو�م��ر  �أو  �لتعليمات  بتلك  علم  لديهما  �أو  على  قد ح�صال  و�لبنك 

�لإلكتروني. �إ�صافة �إلى ذلك فاإن �لبنك لديه �لخيار �لمطلق في فر�ص �أية ر�صوم �إ�صافية 

�أخرى تتعلق باأي �أو�مر تر�صل من قبل �لعميل خارج موقع �لبنك وح�صبما يقرر �لبنك من 

�آخر وح�صب  �إلى  يقوم من وقت  �لبنك قد  �أن  ويو�فق  يقر  �لعميل  �أن  �آخر. كما  �إلى  وقت 

خياره �لم�صبق وباأ�صباب معقولة وبدون �إ�صعار م�صبق له برف�ص تعليمات �أو �أو�مر �لعميل �أو 

�إنهاء هذه �لتفاقية �أو �لحد من قدرة �لعميل على �لتد�ول. ولن يكون �لبنك م�صئول عن �أية 

خ�صائر �أو فر�ص مفقودة �أو عمولت ز�ئدة قد تنتج عن كون �لعميل غير قادر على �لتد�ول 

من خالل موقع �لبنك ب�صبب �إنهاء هذه �لتفاقية �أو �إقفال ح�صابه.

عدم تو�فر ��صت�صار�ت �ل�صتثمار و�ل�صر�ئب و�لتد�ول:  .7

�أو  �ل�صر�ئب  �أو  �ل�صتثمار  ��صت�صار�ت  بتزويد  مخولين  غير  �لبنك  ممثلي  �أن  �لعميل  يقر   

وبحوث   و�لأخبار  �ل�صوق  ومعلومات  �لأ�صعار  قو�ئم  �أن  كما  �لأو�م��ر.  ل�صتقطاب  �لتد�ول 

�لبور�صات  �لبنك معدة من قبل  �إليها من خالل موقع  �لتي يمكن �لدخول  )�لمعلومات( 

�أو �لموردين �لآخرين �لذين يعتبرون م�صتقلين عن �لبنك. كما �أن �لو�صيط �لمنفذ و�لبنك 

�أو �أي من �لموردين �لآخرين ل ي�صمنون �لدقة �أو �لجدوى �لزمنية �أو �كتمال �أي من تلك 

�لمعلومات.

يلتزم �لعميل باإجر�ء �لمزيد من �لبحوث و�لتحاليل �أو ��صت�صارة �لم�صت�صار �ل�صتثماري قبل   •

�تخاذ �أي قر�ر�ت ��صتثمارية.

كما يقر �لعميل باأن �أي من �لمعلومات �لمزودة من قبل �لموردين �لآخرين كجزء من هذه   •

�لخدمات �أو من خالل موقع �لبنك لن ت�صكل تو�صيات من قبل �لبنك �أو ترويج ل�صر�ء �أو 

بيع �أي منتجات ��صتثمارية.

�إن �أي قر�ر�ت ��صتثمارية يتخذها �لعميل �صتكون مبنية فقط على تقييمه لظروفه �لمالية   •

�أو �أغر��صه �ل�صتثمارية.

�إن �لعتماد على قو�ئم �لأ�صعار �أو �لبيانات �أو �لمعلومات �صيكون على م�صئولية �لعميل.  •

�إن �أي من �لو�صيط �لمنفذ �أو �لبنك �أو �لموردين �لآخرين لن يكونو� م�صئولين عن �أي نتائج   •

�أو �أ�صر�ر لحقة تنتج عن ��صتخد�م تلك �لمعلومات، ول يوجد هناك �أي نوع من �ل�صمان 

�أو  �لت�صويق  قابلية  كفالة  في ذلك  بما  بالمعلومات  يتعلق  ما  في  �أو �صمنيًا  �صو�ء �صريحًا 

�لكفالة �لمالئمة لالأغر��ص �لخا�صة �أو كفالة عدم �لنتهاك.

قانون  بموجب  محمية  وتعتبر  �لمرخ�صين  �أو  و�لموردين  للو�صيط  ملكًا  �لمعلومات  تعتبر   •

حقوق �لطبع �ل�صائد، ويو�فق �لعميل على عدم �إعادة �إ�صد�ر �أو �إعادة بث �أو �إعالن �أو بيع 

�أو توزيع �أو ن�صر �أو بث �أو تعميم �أو �لإف�صاح تجاريًا عن �لمعلومات باأي طريقة كانت بدون 

مو�فقة خطية و �صريحة من �لو�صيط �لمنفذ ويحتفظ �لو�صيط �لمنفذ بحقه في �إنهاء حق 

�لدخول �إلى �لمعلومات.

�إن خدمات �لت�صال بالمو�قع �لخارجية متوفرة لمالءمة �لعمالء وزو�ر �لموقع فقط ول   •

�لمنتجات  بيع  �أو  ل�صر�ء  لأي غر�ص  ترويج  �أو  �لمنفذ  �لو�صيط  قبل  تو�صية من  �أي  ت�صكل 

�أن  �لو�صيط، حيث  م�صتقلة عن  غير  مو�قع  �إلى  توؤدي  �لقنو�ت  تلك  �أن  كما  �ل�صتثمارية  

�لو�صيط �لمنفذ ل ي�صمن �أو يكفل دقة �أو جدوى زمنية �أو �كتمال �أي من �لمعلومات �لمزودة 

عبر تلك �لمو�قع. 

�ل�صجالت و�لت�صالت �لإلكترونية:   .8

لتحقيق �لجدوى �لزمنية و�لكفاءة و�نخفا�ص �لتكاليف للعمالء تقوم �ل�صركة بعر�ص نظام   

و�لت�صالت  �لأخرى  �لعمالء  و�صجالت  �لح�صابات  وك�صوف  �لإلكترونية  �لتد�ولت  تاأكيد 

shall not be committed to act, try to act or try to contact the 
client in respect of any trading instruction or commands issued by 
the client via the e-mail even if the mediator and the Bank have 
obtained or have knowledge of these instructions or commands 
sent via the e-mail. In addition, the Bank has absolute option to 
levy any other additional charges concerning any commands sent 
by the client outside the bank website and according to what the 
Bank shall resolve from now and then. Also, the client shall declare 
and agree that the Bank might from now and then, according 
to the Bank’s above option, without prior notification refuse the 
client’s instructions or commands, terminate the period of that 
agreement and minimize the client’s ability to trade. The Bank shall 
not be liable for any losses, lost opportunities, excess commissions 
resulting from the client being unable to trade through the Bank’s 
website because of terminating this agreement or closing his 
account.

7. Unavailability of consults of investment, taxation and trading:
 The client shall declare the Bank representatives are not authorized 

to provide consults of investment, taxation or trading to polarize 
commands. Also, the price lists, market information, news and 
researches (information) which can be accessed via the Bank’s 
website are prepared by the bourses or other suppliers who shall 
be considered independent from the Bank; moreover, the mediator 
and the Bank or any of the other suppliers shall not guarantee 
accuracy, time feasibility or the completion of this information.

•	 The	client	shall	be	committed	to	conduct	more	researches	and	
analyses or consult the investment consulter prior to making any 
investment decisions.

•	 The	client	shall	also	declare	that	any	of	the	information	provided	
by the other suppliers as a part of these services or via the Bank’s 
website shall not constitute recommendations by the Bank or 
propagation for buying or selling any investment products.

•	 Any	investment	decisions	made	by	the	client	shall	be	based	only	
on his evaluation for his own financial circumstances or investment 
purposes.

•	 Reliance	on	price	lists,	data	or	information	shall	be	on	the	
responsibility of the client.

•	 The	mediator,	the	Bank	or	any	of	the	other	suppliers	shall	not	
be responsible for any results or consequent damages resulting 
from the use of this information and there shall be no kind of 
guarantee whether explicit or implicit concerning the information 
including the warranty of the market’s susceptibility, the warranty 
appropriate for special purposes or the non-violation warranty.

•	 Information	shall	be	considered	a	property	of	the	mediator,	
suppliers or the authorized ones and shall be considered protected 
by prevalent copyright law, and the client shall agree not to 
reissue, retransmit, advertise, sell, distribute, publish, transmit, 
generalize or commercial announce this information in whatever 
means without an explicit written consent from the mediator and 
the mediator shall keep his own right to terminate the right to 
have an access to this information.

•	 Services	of	communication	with	external	sites	are	available	to	suit	
the client and the website’s visitors only and shall not constitute a 
recommendation by the mediator or propagate for any objective 
of buying or selling investment products. Furthermore, these 
channels shall lead to sites which are not independent from the 
mediator where the mediator shall not guarantee or ensure the 
accuracy, time feasibility or completion of any of the information 
provided via these sites.

8. Electronic records and communications:
 To achieve time feasibility, efficiency and low cost for clients, the 

company shall offer a system of confirming electronic trading, 
statements of account and communications (and are called 
with records and communications) in the electronic format; in 
addition, the client shall agree on any of the electronic records 
or communications constitute (written document) for the 
purpose of any law enforce and that these electronic records 
or communications shall be valid on the statements they are 
mentioned therein and that all the correspondences sent to the 
client’s e-mail address shall be considered to have been personally 
delivered whether already received or not.

 The risks consequent to the occurrence of breakdowns in the 
system or contents: in case of the system or programs breakdown, 
it is possible for a specific period of time that the client shall not 
be able to input new commands, execute the current commands, 
modify or cancel the previously inputted commands. Moreover, the 
system or programs breakdown might result in loss of commands 
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وتدعى مع �ل�صجالت و�لت�صالت بال�صكل �لإلكتروني �إ�صافة �إلى ذلك يو�فق �لعميل على 

�أي  ت�صكل م�صتندً� خطيًا لأغر��ص  �لتي  �أو �لت�صالت  �لإلكترونية  �ل�صجالت  �أي من تلك 

�لمفعول  �صارية  �أدلة  �صتكون  �لت�صالت  �أو  �لإلكترونية  �ل�صجالت  تلك  و�أن  يطبق  قانون 

على �لك�صوف �لو�ردة فيها  و�أن جميع �لمر��صالت �لمر�صلة �إلى عنو�ن �لبريد �لإلكتروني 

للعميل �صتعتبر على �أنها قد تم ت�صليمها �صخ�صيًا �صو�ء تم ��صتالمها بالفعل �أم ل. بالن�صبة 

�أو �لمحتويات، وفي حالة تعطل �لنظام  للمخاطر �لم�صاحبة لحدوث �أعطال في �لنظام 

�أو �لبر�مج فاإنه من �لممكن ولمدة زمنية معينة �أل يكون �لعميل قادرً� على �إدخال �أو�مر 

جديدة �أو تنفيذ �لأو�مر �لحالية �أو تعديل �أو �إلغاء �لأو�مر �لتي تم �إدخالها �صابقًا، كما �أن 

�إن �لت�صهيالت  �أولوية �لأو�مر.  �أو  �أو �لبرنامج قد ينتج عنه فقد�ن �لأو�مر  تعطل �لنظام 

قابلة  �ل�صركة  قبل  من  �لم�صتخدمة  تلك  مثال  �لكمبيوتر  على  بناء  �لمتوفرة  �لأنظمة  �أو 

للت�صوي�ص �أو �لتعطيل وقد ل تكون متوفرة للعميل من وقت �إلى �آخر ويو�فق �لعميل على �أنه 

لن يحمل �ل�صركة �لم�صئولية عن �أي تعطيل �أو �إخفاق يحدث في تلك �لأنظمة. 

ل يوجد  �صهاد�ت  �أ�صهم خطية:   .9

لن ي�صتقبل �لبنك و�لو�صيط �لمنفذ �أي طلبات من �لعمالء مهما كانت بخ�صو�ص �إ�صد�ر   

لدى  �لعميل  ح�صاب  �إلى  �لتحويالت  عد�  ما  في  با�صتثمار�تهم  �لمتعلقة  �لخطية  �لأ�صهم 

�ل�صركة �لكويتية للمقا�صة �أو �إلى �أي ح�صابات خا�صة ب�صركات �لمقا�صة، ولكن فقط ح�صب 

�لنموذج �لإلكتروني  ولن يكون �لبنك و�لو�صيط �لمنفذ م�صئولين عن �أي تاأخير في مثل هذ� 

�لتحويل لمو�فقة �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية. 

10. تحويل �لأور�ق �لمالية: 

يطلب من �لعمالء �لذين يرغبون بتحويل �لأور�ق �لمالية �لموجودة في ح�صاباتهم ت�صليم   

تعليمات خطية موقعة �إلى �لبنك ول ي�صمن �لبنك تنفيذ مثل تلك �لتحويالت �إذ� كانت قد 

تمت بناء على تعليمات من �لعميل في حالة �أي �إخفاق من جانب �لو�صيط �لمنفذ �لتابع 

للبنك. 

11. �لأمو�ل �لو�ردة: 

لن يكون �لبنك و�لو�صيط �لمنفذ م�صئولين عن �أية خ�صارة و/�أو �صرر ينتج عن �لتحويالت   

�لمتاأخرة ب�صبب ظروف خارجة عن �إر�دة �لبنك  ويمكن للبنك قبول �لأمو�ل لإيد�عها في 

ح�صاب �لعميل من �لأطر�ف �لأخرى ولكن عند تقديم �إثبات �ل�صخ�صية �لر�صمي  وفي مثل 

هذه �لحالت يقر �لعميل باأن تلك �لأمو�ل هي ملك له وقد �أ�صدر تعليماته باأن

�آخرون م�صتفيدون من  �أ�صخا�ص  يوجد  باأنه ل  ويقر  �لأمو�ل في ح�صابه.   تلك  �إيد�ع  يتم   

هذه �لأمو�ل �لموجودة في ح�صابه و�أنه ل يتد�ول بالنيابة عن �لآخرين ما لم يكن قد �أبلغ 

�لبنك خطيًا بخالف ذلك، وعلى �صرط �أن يكون قد �أقر باأنه م�صجل كما ينبغي ومفو�ص 

بموجب �لقو�نين �ل�صائدة لإجر�ء مثل هذه �لتعديالت بالنيابة عن �لآخرين.  ويقر �لعميل 

و�لمنتجات  �لمالية  �لأور�ق  تد�ول  لغر�ص  �صتكون  �لمودعة في ح�صابه  �لأمو�ل  باأن جميع 

�ل�صتثمارية �لأخرى �لمزودة من قبل �لو�صيط. ويحق للبنك عمل �أي تقارير ذ�ت عالقة 

�لكويت.   �لمعنية في دولة  �ل�صلطات  و�لتي قد تكون مطلوبة من قبل  �لعميل  �إ�صعار  بدون 

وعند �صر�ء �لأ�صهم في �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية �صيتم قيد �لمبلغ �لإجمالي في نف�ص 

يوم �لتد�ول  وعند بيع �لأ�صهم في �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية فاإنه �صيتم قيد ناتج عو�ئد 

�لبيع في يوم �ل�صبت �لتالي  ويمكن ��صتخد�م ناتج �لبيع فورً� ل�صر�ء �أ�صهم جديدة  وعليه 

فاإن مبالغ �لبيع �ل�صابقة �أو �ل�صر�ء �لالحق يمكن �أن يتم ت�صفيتها با�صتثناء �أن �لت�صفية 

غير م�صموح بها في �لحالت �لتي يتم فيها �صر�ء �لأ�صهم �أوًل حيث �أنه يجب �أن يتم دفع 

�لبيع �لالحقة  و�إذ� ت�صادف تاريخ �لدفع يوم  �أن يتم دفع مقابل عملية  �أوًل قبل  قيمتها 

�لعطلة فاإن يوم �لعمل �لتالي �صيكون تاريخ �لدفع. 

12. �لتقدير�ت: 

�لأ�صهم  تجزئة  )مثال  �ل�صركات  �إجر�ء�ت  عن  �لناتجة  بالتقدير�ت  �لمتعلقة  �لمعلومات   

وتوزيعات �لأرباح �لنقدية( �صتكون متوفرة للعميل على موقع �لبنك بعد حدوثها. ويو�فق 

�لعميل باأن �لأرقام �لفعلية قد تختلف عن �لتقدير �لذي تم �إدخاله ولن يكون �لعميل قادرً� 

با�صتثناء  فعليًا  فيه  ��صتالمها  يتم  �لذي  �لوقت  ذلك  حتى  �لم�صادر  تلك  ��صتخد�م  على 

حالت �لعقود �لآجلة. وطبقًا لالأحكام �لتي تحكم �لعقود �لآجلة في �صوق �لكويت لالأور�ق 

�لعقود  بموجب  �ل�صركات  �إج��ر�ء�ت  عن  �لناتجة  لالأمو�ل  �لفعلي  �ل�صتالم  قبل  �لمالية 

�لآجلة �صيتم ��صتخد�مها لتخفي�ص �صعر �لتفاق �لنهائي للعقود �لآجلة ولن يكون �لعميل 

قادرً� على ��صتخد�م �أي من تلك �لأمو�ل �لم�صتلمة حتى تاريخ ��صتحقاق �لعقود �لآجلة �أو 

or priority of commands.
 Facilities or available systems based on computer like those used 

by the company shall be susceptible for disruption or breakdown 
and might not be available for the client from now and then and 
the client shall agree that he shall not bear responsibility for any 
breakdown or failure that might occur in such systems.

9. No written certificates of shares:
 The Bank and mediator shall not receive any applications from 

clients whatsoever these application are in respect of issuing 
written shares concerning their investments except for transfers 
to the client’s account at the Kuwait Clearinghouse Company or 
any accounts relating to the Clearinghouse companies but only 
according to the electronic format and the Bank and mediator shall 
not be responsible for any delay in such transfer for the consent of 
Kuwait Stock Exchange Market.

10. Transferring securities:
 The clients wishing to transfer securities existing in their accounts 

shall be required to deliver written signed instructions to the Bank.
 The Bank shall not guarantee the execution of such transfers if 

these transfers have been carried out based on the instructions 
of the client in case of any failure from the part of the mediator’s 
executing part affiliated to the Bank.

11. Incoming moneys:
 The Bank and the mediator shall not be responsible for any loss 

and/ or damage resulting from delayed transfers because of 
circumstances that are not under the Bank’s control. The Bank shall 
accept the moneys to deposit them in the client’s account from the 
other parties but only through official identity card. In such cases, 
the client shall declare that these moneys are his property and that 
he had issued his instructions that these moneys shall be deposited 
in his own account.

 The client shall declare there are no other beneficial persons from 
these moneys existing in his account and that the client shall 
not trade on behalf of third parties unless he otherwise notifies 
the Bank in writing and provided that he shall declare that he is 
registered as should be and authorized by virtue of prevalent laws 
for conducting such modifications on behalf of others.

 The client shall declare that all moneys deposited in his own 
account shall be for the purpose of trading of securities and other 
investment products provided by the mediator. The Bank shall have 
the right to issue any pertinent reports without notifying the client 
which reports could be required by concerned authorities in the 
State of Kuwait. When buying shares in the Kuwait Stock Exchange 
Market, the total amount shall be registered on the same day of 
trading. When selling shares in the Kuwait Stock Exchange Market, 
the result of sale revenues shall be registered on the next Saturday. 
It shall be possible to use the output immediately for buying new 
shares. Accordingly, the previous consequent sale or purchase 
amounts shall be liquidated with the exception that liquidation 
shall not be allowed in case the purchase of shares shall be firstly 
carried out therein where the value of the same shall be paid firstly 
before the consideration of the consequent sale process shall be 
paid. If the date of payment coincides with the day-off, the next 
work day shall be the payment date.

12. Estimations:
 Information relating the estimations resulting from the procedures 

of companies (like shares retail and distributions of cash profits) 
shall be available for the client on the Bank’s website after the 
occurrences thereof. The client shall agree that the actual numbers 
could differ from the estimation inputted and the client shall not 
be able to use these sources till such time when actually received 
with the exception for the cases of future contracts. According 
to the provisions governing future contracts in the Kuwait Stock 
Exchange Market, the actual receipt of the moneys resulting from 
companies’ procedures by virtue of future contracts shall be used 
to reduced the final agreement price of future contracts and the 
client shall not be able to use any of these received moneys till 
the deadline date of future contracts or in case of immediate 
clearinghouse or previous settlement in compliance with receiving 
the shares.

13. The risks concomitant to system breakdowns:
 Trading through the system of Electronic Trading may expose 

the client to risks concomitant to breakdowns in the system or 
contents.

 In case of system breakdown or programs, it shall be possible 
for a specific period of time that the client shall not be able to 
input new commands, execute new commands, modify or cancel 
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في حالة �لمقا�صة �لفورية �أو �لت�صوية �لم�صبقة خ�صوعًا ل�صتالم �لأ�صهم. 

13. �لمخاطر �لم�صاحبة لأعطال �لنظام: 

�لم�صاحبة  للمخاطر  �لعميل  يعر�ص  قد  �لإلكتروني  �لتد�ول  نظام  �لتد�ول من خالل  �إن   

فاإنه من  �لبر�مج  �أو  �لنظام  تعطل  وفي حالة  �لمحتويات.  �أو  �لنظام  �أعطال في  لحدوث 

تنفيذ  �أو  �أو�م��ر جديدة  �إدخ��ال  على  ق��ادرً�  �لعميل  يكون  �أل  معينة  زمنية  ولمدة  �لممكن 

�لأو�مر �لحالية �أو تعديل �أو �إلغاء �لأو�مر �لتي تم �إدخالها �صابقًا  كما �أن تعطل �لنظام �أو 

�لبر�مج قد ينتج عنه فقد�ن �لأو�مر �أو �أولوية �لأو�مر. �إن �لت�صهيالت �أو �لأنظمة �لمتوفرة 

بناء على �لكمبيوتر مثال تلك �لم�صتخدمة من قبل �لبنك قابلة للت�صوي�ص �أو �لتعطيل وقد ل 

تكون متوفرة للعميل من وقت �إلى �آخر. 

تلك  في  يحدث  �إخفاق  �أو  تعطيل  �أي  عن  م�صئوًل  �لبنك  يكون  لن  �أنه  على  �لعميل  يو�فق   

�لأنظمة. 

14.  خدمات �لإنترنت:  

�إلى �لحد �لذي ي�صتخدم فيه �لعميل خدمات �لإنترنت لنقل �لمعلومات �أو �لت�صالت فاإن 

�أو  �أو �عتر��ص لأي من تلك �لمعلومات  �لعميل يقر بعدم م�صئولية �لبنك عن �أي ت�صوي�ص 

�لت�صالت، كما �أن �لبنك غير م�صئول ول يقدم �أي �صمانات بخ�صو�ص �إدخال �أو �صرعة �أو 

توفر �لحماية �لأمنية لخدمات �لإنترنت.

ثالثاً:	�أحكام	عامة:	

�لتحقيقات �لئتمانية:   .1

�ل�صخ�صية  �لمعلومات  بتبادل  �لمنفذ  و�لو�صيط  �لبنك  يقوم  �أن  على  �لعميل  يو�فق   

و�لئتمانية �لخا�صة بالعميل �أو به مع بع�ص �لجهات �لر�صمية و�لأطر�ف �لأخرى �لتي يحق 

و�لتحقيق من هوية  �لمطابقة  �لمعلومات وذلك لأغر��ص  تلك  �لح�صول على  قانونيًا  لها 

�لعميل لأغر��ص تحديد �ل�صروط �لمالية، و�لتقيد ببع�ص �لقو�نين �لحكومية مثل �لقو�نين 

�لمو�طنين  بع�ص  مع  و�لمعامالت  �لدولية  و�لمقاطعة  �لأم��و�ل  غ�صيل  بعمليات  �لخا�صة 

�لمحددين.

و�لو�صع  �لئتماني  و�صعه  عن  �ل�صتف�صار  في  �لمنفذ  و�لو�صيط  �لبنك  يفو�ص  �لعميل  �إن   

هويته  بخ�صو�ص  �لمعلومات  لمطابقة  تقرير  وطلب  وجد  �إن  للزوج/للزوجة  �لئتماني 

ولأية  �لح�صاب  لفتح  �لعميل  �أهلية  للتمكن من تحديد مدى  �لدفعات وذلك  تلك  وم�صدر 

بهذ�  �لمنفذ  و�لو�صيط  �لبنك  �لعميل  يفو�ص  بالعمل، كما  �أخرى متعلقة  قانونية  �أغر��ص 

ح�صبما  �لمعلومات  وك��الت  و��صتخد�م  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  بتلك  لالت�صال  �لخ�صو�ص 

يرونه منا�صبًا، كما يقر �لعميل �أنه قد يطلب من �لبنك و�لو�صيط �لمنفذ تقديم تقرير عن 

تحويالته وممتلكاته و�صر�ء �أ�صهم �ل�صركات و�لبنوك و�ل�صركات �لأخرى �لم�صجلة في �صوق 

�لكويت لالأور�ق �لمالية بدون �إ�صعاره بذلك. 

�لتفاقات من �لموردين  �لآخرين:  .2

�إنهاوؤه  �أن يتم  �إلى خدمات �لموردين �لآخرين يمكن  �أن �لدخول  يقر �لعميل ويو�فق على   

ب�صكل  �صو�ء  �لمعني  �لمنفذ  و�لو�صيط  �لبنك  بين  �لمبرمة  �لتفاقية  �إنهاء  فورً� في حالة 

مبا�صر �أو غير مبا�صر كما يقر �لعميل ويو�فق على �أنه عميل للبنك ولي�ص عمياًل لموردي 

�لخدمات �لآخرين �أو �أي �صخ�ص �أو هيئة �أخرى تكون قد تعاقدت مع �ل�صركة. 

تعديل �لتفاقية و�لخدمات:   .3

و�إ�صافة  �لتفاقية  هذه  و�أحكام  �صروط  من  �أي  تغيير  للبنك  يحق  �أنه  على  �لعميل  يو�فق   

هذه  من  �أحكام  �أو  �صروط  �أي��ة  �إلغاء  و/�أو  �لتفاقية  هذه  على  �إ�صافية  و�أحكام  �صروط 

�لتفاقية في �أي وقت عن طريق �إدخال تلك �لتعديالت وتاريخ �صريان مفعولها في موقع 

�لبنك و�إ�صعاره بذلك عبر �لبريد �لإلكتروني على عنو�ن �لبريد �لإلكتروني �لذي زود �لبنك 

�لإجر�ء  بتطبيق هذ�  �لبنك  قام  و�إذ�  تعديل.  �إجر�ء  تم  قد  باأنه  �لبنك  ي�صعره  به، حيث 

يو�فق �لعميل باأنه بهذ� �لتعديل �صو�ء ��صتلم �إ�صعار �لبريد �لإلكتروني �أم ل، ولكن فقط �إذ� 

قام �لعميل با�صتخد�م �لخدمة بعد �لتاريخ �لفعلي لإجر�ء �لتعديالت على موقع �ل�صركة 

وتزويده باإ�صعار بالبريد �لإلكتروني �أنه قد تم �إجر�ء �لتعديل. كما يو�فق �لعميل على �أنه 

يحق للبنك تغيير خدماته في �أي وقت وذلك باإدخال �لتغيير على موقع �لبنك و�أنه لي�ص 

ملزمًا بتزويده باأي �إ�صعار م�صتقل في ما يتعلق بهذ� �لتغيير. ويفهم �لعميل ويو�فق على �أن 

�لإجر�ء �لعادي لتغيير خدماته يتمثل في �أن يقوم �لبنك باإدخال �لتغيير على موقع �لبنك 

�لإلكتروني  و�إذ� لم يو�فق �لعميل على �أية من �ل�صروط و�لأحكام في �لتفاقية �لمعدلة فاإنه 

previously inputted commands.
 Moreover, system or programs breakdown could result in losing 

commands or priority of commands. The facilities or systems 
available based on computer like the ones used by the Bank shall 
be susceptible for disruption or breakdown and could not be 
available for the client from now and then. The client shall agree 
that the Bank shall not be responsible for any breakdown or failure 
that occurs in such systems.

14. Internet services:
 To the extent wherein the client shall use the internet services to 

transmit information or communications, the client shall declare 
that the Bank shall not be responsible for any disruption or conflict 
for any of such information or communications. Furthermore, 
the Bank shall not be responsible for and shall not present any 
guarantees in regards of inputting, speed, or availability of security 
protection for internet services.

Third: General Provisions:
1. Credit investigations:
 The client shall agree that the Bank and mediator shall exchange 

personal and credit information of the client with some official 
departments and other parties which departments and parties 
shall have the right to get this information for the purpose of 
identification and verification of the client’s ID for the purpose 
of financial conditions and compliance with some governmental 
laws such as the laws concerning money laundry operations, 
international boycott and transactions with some specific citizens. 
The client shall authorize the Bank and mediator to inquire 
about his credit position (and the financial credit of the spouse if 
there is one) and demand a report for information identification 
concerning his ID and the source of these payments so that the 
Bank and the client can determine the capacity of the client 
to open an account and for any other legal purposes related 
to work. Furthermore, the client shall authorize the Bank and 
mediator in this regard to contact such financial institutions and 
use information agencies as appropriate as they might regard and 
also the client shall declare that he requires from the Bank and 
mediator to provide a report about his transfers and properties 
and purchase shares of companies, banks and other companies 
registered in the Kuwait Stock Exchange Market without notifying 
him thereof.

2. Agreements from other suppliers:
 The client shall declare and agree that access to the services 

of other suppliers can be immediately terminated in case of 
terminating the agreement made and entered into by and 
between the Bank and mediator whether directly or indirectly. In 
addition, the client shall declare and agree that he is a client for 
the Bank and not a client for other service providers, any other 
person or association which person or association has contracted 
with the company.

3. Amending the Agreement and services:
 The client shall agree that the Bank shall have the right to change 

any of the terms and provisions of this Agreement any time 
through entering such amendments and their enforcement date 
on the Bank website and notify the Client therewith via the e-mail 
on the e-mail address with which the Bank has provided where the 
Bank notifies the client that an amendment has been made.

 If the Bank applies such procedure, the client shall declare that 
by this amendment whether received the e-mail notification or 
not but if the client uses the serviced after the actual date of 
conducting such amendments on the company’s website and 
provide him with the email notification that the amendment has 
been made.

 Also, the client shall agree that the Bank shall have the right to 
change its services any time by inputting the change on the Bank’s 
website and the Bank is not committed to provide him with any 
independent notification in respect of such change. The client 
shall understand and agree that the ordinary procedure for the 
Bank’s services shall be represented in that the Bank shall input the 
change on the Bank’s electronic website.

 If the client does not agree on any of the terms and provisions in 
the amended Agreement, the Bank shall be informed thereof via 
e-mail and the client shall immediately stop using the services of 
the Bank in exception of what is necessary for closing his account 
and the client shall declare that the use of the Bank’s services after 
the inputted amendments on this Agreement or the amendments 
on the service shall mean his acceptance of amendments whether 
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��صتخد�م خدمات  فورً� عن  و�لتوقف  �لإلكتروني  �لبريد  بو��صطة  �لبنك  �إبالغ  فورً�  يجب 

�لبنك با�صتثناء ما هو �صروري لإغالق ح�صابه ويو�فق �لعميل على �أن ��صتخد�م خدمات 

�لبنك بعد �لتعديالت �لمدخلة على هذه �لتفاقية �أو �لتعديالت على �لخدمة تعني قبوله 

للتعديالت �صو�ء على علم بها فعليًا �أم ل. كما �أنه يفهم باأنه �إذ� قام بالدخول �إلى �لخدمة 

فاإنه �صيكون ملزمًا قانونيًا بالتعديالت حتى و�إن كان غير قادر على �لدخول �إلى ن�ص هذه 

�لتفاقية �أو �لتعديل عليها.

�لقوة �لقاهرة:   .4

م�صئوًل  يكون  لن  �لبنك  �أن  على  ويو�فق  �صد،  �أو  من  �ل�صركة  حماية  على  �لعميل  يو�فق   

�لقاهرة  �لقوة  ب�صبب  مبا�صر  غير  �أو  مبا�صر  ب�صكل  ناتجة  خ�صائر  �أو  تكاليف  �أي��ة  عن 

�أ�صو�ق �لبور�صة  وذلك ي�صمل على �صبيل �لمثال ولي�ص �لح�صر �لقيود �لحكومية، قو�نين 

و�لأ�صو�ق �لأخرى، �أو �إيقاف �أو تاأخير �لتد�ول �أو �لحرب �أو �لع�صيان �لمدني �أو �لزلز�ل �أو 

�لإ�صر�بات �أو تعطيل �لأجهزة �أو تعطيل خط �لت�صال �أو تعطيل �لنظام �أو �لجهاز �لأمني 

�أو �لدخول غير �لم�صرح به �أو �ل�صرقة �أو �أية م�صكلة فنية �أو خالف ذلك و�لتي قد تمنع 

�لعميل من �إدخال �أو �إلغاء �أو تعديل �أي �أمر �أو تمنع �ل�صركة من �لت�صرف بخ�صو�ص �أمر �أو 

تعليمات عبر �لخط �لمبا�صر �أو �أية �أحد�ث �أو ظروف خارجة عن نطاق �صيطرتها. 

م�صئولية �لتعوي�ص في حالة �لإنهاء:  .5

�أو  �لتز�م  �أي  من  �لح�صاب  حامل/حاملي  يعفي  لن  �لتفاقية  هذه  �أو  �لخدمة  �إنهاء  �إن   

م�صئولية في ما يتعلق بالعمليات �لتي يتم �إبر�مها حتى تاريخ ذلك �لإنهاء، �صو�ء تم عمل 

مطالبات ب�صاأنها قبل ذلك �لإنهاء �أو بعده. 

ترخي�ص ��صتخد�م بر�مج �لبنك و�لقيود �لمتعلقة بها:     .6

يمنح �لبنك للعميل ويقبل �لعميل �لترخي�ص غير �لح�صري ل�صتخد�م بر�مج �لبنك للتد�ول   

فقط كما هو و�رد هنا، �إن ملكية �لبر�مج �صتظل ملكًا للبنك وذلك ي�صمل جميع �لحقوق 

�إ�صافية  خ�صائ�ص  �أي  �أن  كما  �لبنك  لدى  �لموجودة  �لعميل  ح�صابات  للتطبيق،  �لقابلة 

مزودة تعتبر ل�صالح �لعمالء و�صهولة �لتعامل، وفي حالة حدوث �أي نز�ع بخ�صو�ص �صروط 

�لتد�ول فاإن �صروط و�أحكام �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية هي �لتي �صت�صود. 

عناوين �لبنود �لتو�صيحية:  .7

�إن عنو�ن كل بند من بنود هذه �لتفاقية قد و�صع لأغر��ص �لو�صف و�لتو�صيح فقط ول   

�ل��و�ردة في كل من هذه  �أو �للتز�مات  �أي من �لحقوق  �أو �لتحفظ على  �إلى تعديل  يوؤدي 

�لبنود.

�لتفاقيات �لكاملة:  .8

�إن هذه �لتفاقيات بالإ�صافة �إلى جميع �لتفاقيات �لأخرى بين �لعميل وبين �ل�صركة في   

ما يتعلق بح�صابه وبال�صروط و�لأحكام �لو�ردة في موقع �ل�صركة �أو على ك�صوف �لح�صاب 

وتاأكيد�ت �لتد�ول �لمزودة �إليه تمثل �لتفاهم �لكامل بينه وبين �ل�صركة بخ�صو�ص ح�صابه 

وتت�صمن �لتفاقية �لكاملة بين �لطرفين �للذ�ن لم يقدما �أي قر�ر�ت �أو تعهد�ت عد� تلك 

�لو�ردة هنا �صر�حة.

�ل�صروط و�لأحكام:   .9

�إن هذه �لتفاقية تخ�صع لقو�نين و�أحكام �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية. كما �أن �ل�صروط   

�أو  �لجماعية  �أو  �لمنتظمة  �لأ�صو�ق  في  للتد�ول  �لعمليات  جميع  على  تنطبق  �لتي  �لعامة 

�ل�صركة.   لدى  �لموجودة  �لعميل  �أي�صًا على ح�صابات  تنطبق  �لآجلة  �لأ�صو�ق  �أو  �لمتو�زية 

ول يعتمد �أمام �لق�صاء �أو �لتحكيم �إل بالن�صخة �لمكتوبة باللغة �لعربية ول تعتمد �لن�صخة 

�لمترجمة باللغة �لإنكليزية في حالة وجود خالف بين �لن�صختين.

he actually knows thereof or not. In addition, the client shall 

understand that if he has access to the service, he shall be legally 

committed to the amendments even if he is unable to have access 

to the text of this Agreement or make amendments thereon.

4. Force majeure:

 The client shall agree to protect the company from or against, and 

shall agree that the Bank shall not be responsible for any costs 

or losses resulting directly or indirectly from or because of force 

majeure including but not limited to governmental restrictions, 

laws of bourse markets and other market, delay of trading, war, 

civil mutiny, earthquake, strikes, breakdown of computer sets, 

breakdown of communication line, breakdown of system or 

security body, unauthorized access, burglary or any other technical 

problem or otherwise which prevents the client from inputting, 

deleting or modifying any command or prevents the company from 

action in respect of a command, instructions via direct line, any 

out-of-control events or circumstances thereof.

5. Indemnity liability in case of termination:

 Termination of service or of this Agreement shall not exempt the 

account holder(s) from any obligations or liability in respect of the 

transactions entered into till the termination date whether claims 

in respect thereof have been made before that termination or 

thereafter.

6. The license of using Bank programs and the restriction in respect 

thereof:

 The Bank shall grant the client and the client shall accept the 

nonexclusive license for using the Bank programs only for trading 

as mentioned herein. The property of such programs shall remain 

owned by the Bank including all the applicable rights, the client’s 

accounts for the Bank. Moreover, any additional provided features 

shall be considered in the interest of the clients and facility of 

transaction and in the event of any dispute in respect of trading 

conditions, the terms and provisions of the Kuwait Stock Exchange 

Market shall be enforced.

7. Titles of explanatory articles:

 The title of each of the articles of this Agreement has been put 

for the purpose of description and explanation only and shall not 

lead to the amendment or preservation of any of the rights or 

obligations mentioned in each of such articles.

8. Complete agreements:

 This Agreement in addition to all the other agreements made 

and entered into by and between the client and the company 

in regards of his account in the terms and provisions mentioned 

on the company’s website or on the statements of accounts 

and trading confirmations provided thereto shall represent full 

understanding between the client and the company in respect of 

his account and the complete agreement between both parties 

who did not present any resolutions or declarations other than the 

same mentioned expressly herein.

9. Terms and provisions:

 This Agreement shall be subject to the laws and provisions of 

Kuwait Stock Exchange Market. In addition, the general conditions 

applying to all operations of transaction in the regular, collective, 

equivalent or deferred markets shall also apply to the client’s 

accounts existing for the company. In terms of conflict in English 

contract and Arabic contract agreement, the Arabic contract will 

be used for reference in any legal action.
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Gulf Bank K.S.C.  بنك �لخليج �ص. م. ك.  

Client: �لعميل:    Seal of Bank: ختم �لبنك: 

Date:                              /                                / �لتاريخ:   Signed: �لتوقيع: 

Signature verified by: �لم�صادقة على �لتوقيع: 

The legalization of the Agreement by the Mediator: �عتماد �لتفاقية من قبل �لو�صيط:  

Name of authorized person: �إ�صم �لمخول بالتوقيع:  

Date:                              /                                / �لتاريخ:   Signed: �لتوقيع: 

Fourth: The Bank’s liability:
The Bank’s liability shall not exceed, in any case regardless any procedure or 
damages incurred by the client, the highest total of commissions and fees paid 
by the client for the Bank during dispute.
1 Cases of breach:
 Case of violation from the part of the client thereunder shall be considered 

to have been automatically fulfilled and without notification from the Bank 
if:

•	 The	client	violates,	contradicts	or	breaches	in	any	way	whatsoever	in	this	
Agreement or any agreement with the Bank.

•	 If	the	Banks	resolves	according	to	the	Bank’s	absolute	option	that	there	
are sufficient reason for the Bank to feel unsure because of the client’s 
performance in regards of any obligation and the client fails immediately 
after the client is asked to provide guarantees to satisfactorily comply to the 
Bank.

•	 If	commencement	is	made	in	any	procedures	by	or	against	the	client	by	
virtue of a law of bankruptcy, insolvency or exemption for the indebted or 
the like.

•	 If	the	client	assigns	for	the	interest	of	his	creditors.
•	 If	a	judicial	receiver,	a	custodian,	a	manager	or	liquidator	or	similar	official	to	

the client or any of the properties of the client.
•	 If	any	of	the	client’s	information	presented	to	the	company,	wherever	and	

however such information was presented, are misleading when presented or 
become untrue later.

•	 If	the	client	dies	or	becomes	legally	incapable.
•	 If	the	client	stops	or	threatens	to	stop	his	transactions.
•	 If	any	legal	procedures	in	regards	of	the	properties	of	the	client	start	to	be	

made.
•	 If	the	Bank	has	sufficient	reasons	to	believe	that	any	of	the	above	cases	is	

likely to happen.
The client shall agree absolutely and unconditionally that in the event of any 
of the breach cases, the Bank shall have the right to terminate any of or all its 
commitments towards the client in respect of any future performance.
2 Arbitration:
 The client shall agree that any dispute in regards of this Agreement ensuing 

between the client and the Bank shall be subject to the jurisdiction of the 
Arbitration Office in Kuwait Stock Exchange Market and in case of the 
continuity of dispute, the matter shall be referred to the concerned Kuwaiti 
courts. The Arabic contract will be used as a reference in this Agreement.

3 Privacy and information security:
A. Collecting clients’ particulars through work channels:
 The Bank shall collect the clients’ particulars to facilitate the transaction 

between the clients and the Bank, in order to save effort and money and to 
provide better services for clients.

 The information collected from the clients and saved shall include the 
following:

•	 The	data	mentioned	in	the	account	opening	application	and	other	forms	
provided by the client to the Bank.

•	 Trading	data	made	by	the	client	through	the	Bank’s	website.
•	 Information	through	the	credit	information	network	to	verify	the	identity	of	

the client and determine his credit position.
•	 Information	from	other	sources	concerning	the	client’s	occupation	and	

residence.
•	 Demographic	information	to	help	the	Bank	provide	services	and	products	

suitable for the Bank’s clients.
B- Information sent to other departments and authorities:
 Some information shall be sent to surveillance authorities and departments 

such as Kuwait Central Bank, Department of Kuwait Stock Exchange Market 
and other surveillance authorities according to the laws enforced in the State 
of Kuwait.

C- The Bank shall be committed to the highest accuracy standards:
 The accuracy of the clients’ details shall have the same importance to the 

Bank as well as its clients. Therefore, the Bank shall provide its clients 
with information about their accounts trading notifications, statements 
of account, by telephone through the clients’ public relation officers or 
via the internet through the Bank’s website. In case of inquiry about the 
accuracy of the information and data, it is recommended that the client shall 
immediately contact the Bank.

Confidentiality of the e-mail:
 The Bank shall use e-mail addresses for the Bank’s clients to provide the 

clients with information facilitating transactions with the Bank.
 Also, the Bank shall provide additional services via the e-mail.

ر�بعاً:	م�سئولية	�لبنك:

�إن م�صئولية �لبنك لن تتعدى في �أي حال من �لأحو�ل بغ�ص �لنظر عن �أي �إجر�ء �أو �أ�صر�ر يتم تكبدها من قبل 

�لعميل، �أعلى مجموع من �لعمولت و�لأتعاب �لمدفوعة من قبل �لعميل �إلى �لبنك خالل �لنز�ع. 

حالت �لتق�صير:   .1

�إن حالت �لتق�صير من قبل �لعميل بموجبه �صتعتبر �أنها قد تحققت تلقائيًا وبدون �إ�صعار من �لبنك:  

�إذ� خالف �لعميل �أو �نتهك �أو ق�صر باأي طريقة كانت في هذه �لتفاقية �أو �أي �تفاقية مع �لبنك.   • 

�إذ� قرر �لبنك ح�صب خياره �لمطلق باأنه يوجد لديه �أ�صباب كافية لل�صعور بعدم �لأمان ب�صبب �أد�ء �لعميل   •

بخ�صو�ص �أي �لتز�م و�أخفق �لعميل فورً� بعد طلب ذلك منه في تزويد �صمانات �لأد�ء لاللتز�م ب�صكل مر�ص 

للبنك.

�إذ� تم �ل�صروع باأي �إجر�ء�ت من قبل �أو �صد �لعميل بموجب �أي قانون �إفال�ص �أو �إع�صار �أو �إعفاء للمدينين �أو   •

ما �صابه ذلك. 

�إذ� تنازل �لعميل لم�صلحة د�ئنيه.  •

�أمالك  من  �أي  �أو  للعميل  م�صابه  م�صئول  �أي  �أو  م�صفي  �أو  مدير  �أو  �أمين  �أو  ق�صائي  حار�ص  تعيين  تم  �إذ�   •

�لعميل.

�أو  �أينما وكيفما تم تقديمها م�صللة عند تقديمها  �إلى �ل�صركة  �أي من معلومات �لعميل �لمقدمة  �إذ� كانت   •

�أ�صبحت في ما بعد غير حقيقية 

�إذ� توفي �لعميل �أو �أ�صبح غير موؤهل قانونيًا   •

�إذ� توقف �لعميل �أو هدد باإيقاف �أعماله   •

�إذ� تم �لبدء باأية �إجر�ء�ت قانونية بخ�صو�ص �أي من ممتلكات �لعميل   •

حدوثها  �لمحتمل  من  �أعاله  �لمذكورة  �لحالت  من  �أي  �أن  لالعتقاد  كافية  �أ�صباب  �لبنك  لدى  �أ�صبح  �إذ�   •

بالتاأكيد 

يو�فق �لعميل ب�صكل مطلق وغير م�صروط �أنه عند حدوث �أي من حالت �لتق�صير فاإنه يحق للبنك �إنهاء �أي من �أو 

جميع �لتز�ماته تجاه �لعميل بخ�صو�ص �أي �أد�ء م�صتقبلي. 

�لتحكيم:   .2

يخ�صع لخت�صا�ص مكتب  �لبنك  وبين  بينه  ين�صاأ  �لتفاقية  نز�ع بخ�صو�ص هذه  �أي  �أن  على  �لعميل  يو�فق   

�لتحكيم في �صوق �لأور�ق �لمالية وفي حال ��صتمر�ر �لنز�ع يرفع �لأمر للمحاكم �لكويتية �لمخت�صة. وفي 

هذه �لحالة تعتمد �لن�صخة �لعربية من هذه �لتفاقية دون �لن�صخة �لمترجمة بالإنكليزية. 

�لخ�صو�صية و�أمن �لمعلومات:  .3

تجميع بيانات �لعمالء من خالل قنو�ت �لعمل:  �أ- 

يجمع �لبنك بيانات عمالئه لت�صهيل قيام �لعمالء بالتعامل مع �لبنك، لتوفير �لجهد و�لمال، وتقديم خدمات   

�أف�صل للعمالء. 

�إن �لمعلومات �لتي يتم تجميعها من �لعمالء وتخزينها لدى �لبنك ت�صمل �لتالي: 

�لبيانات �لو�ردة بطلب فتح �لح�صاب، و�لنماذج �لأخرى �لتي يزودها �لعميل للبنك   •

بيانات �لتد�ول �لتي يقوم بها �لعميل من خالل موقع �لبنك   •

معلومات من �صبكة �لمعلومات �لئتمانية للتاأكد من هوية �لعميل وتحديد و�صعه �لئتماني  •

معلومات من �لم�صادر �لأخرى تتعلق بوظيفة �لعميل ومحل �إقامته   •

معلومات ديموغر�فية ت�صاعد �لبنك على توفير خدمات ومنتجات تنا�صب عمالءه   •

�لمعلومات �لتي تر�صل �إلى �لجهات �لأخرى:  ب- 

تر�صل بع�ص �لمعلومات �إلى �لجهات �لرقابية مثل بنك �لكويت �لمركزي، �إد�رة �صوق �لكويت لالأور�ق �لمالية 

وجهات رقابية �أخرى ح�صب �لقو�نين �ل�صائدة بدولة �لكويت 

يلتزم �لبنك باأعلى معايير �لدقة:  ج�- 

�إن دقة بيانات �لعمالء لها نف�ص �لأهمية للبنك كما لعمالئها، لذ� يقوم �لبنك بتزويد عمالئه بمعلومات عن   

ح�صاباتهم عن طريق �إ�صعار�ت �لتد�ول، ك�صوفات �لح�صاب، بالهاتف عن طريق موظفي عالقات �لعمالء، 

�أو عن طريق �لإنترنت من خالل موقع �لبنك، في حالة وجود �أي ��صتف�صار عن دقة �لبيانات يرجى �لت�صال 

بالبنك فورً�. 

�سرية	�لبريد		�لإلكتروني:

ي�صتخدم �لبنك عناوين �لبريد �لإلكتروني لعمالئه لتزويدهم بمعلومات ت�صهل عليهم �لتعامل مع �لبنك، كما   

يوفر �لبنك خدمات �إ�صافية عن طريق �لبريد �لإلكتروني. 
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صفحة )2(

الطريقة املعتمدة لتلقي املراسالت

□ الفاكس□ اإلستالم الشخصي□ البريد اإللكتروني  

املوافق:      /      /      201  حررت هذه االتفاقية بني كل من: إنه في يوم: 

أوال: الطرف األول )ويشار إليه في هذه اإلتفاقية ب( الوسيط((
شركة: املجموعة املالية - هيرميس إيفا للوساطة املالية )ش. م. ك. م(

............................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................   بصفته: ويمثلها السيد/ 

سجل تجاري رقم: 2368 رخصة تجارية رقم : م.م / 353 / 1986

وعنوانها: شرق – بورصة الكويت -املدخل الشرقي – الدور الرابع -قطعة 1 مبنى 19 ص.ب: 22695 الصفاة.

الرمز البريدي: 13087  الكويت هاتف رقم: 22265000  فاكس رقم 22440637

info.kw@efg-hermes.com :بريد إلكتروني

ثانيا: الطرف الثاني )ويشار إليه في هذه اإلتفاقية )بالعميل((
رقم التداول في سوق الكويت لألوراق املالية: )                             (

أواًل: بيانات العميل

إسم العميل بالكامل

الجنسية:بطاقة مدنية رقم

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدارجواز سفر رقم )لغير املقيمني(

ص . بالعنوان

املدينةالدولة

موبايلهاتف منزل

البريد اإللكترونيالفاكس

العميل                              □ موظف                              □ رجل أعمال                              □ متقاعد                              □ ال يعمل

جهة العمل

املسمى الوظيفي

الدولةعنوان العمل

فاكس العملهاتف العمل

طريقة إصدار األوامر

□ اإلتصال على الهاتف الخاص بالشركة□ الحضور الشخصي إلى مقر الشركة

صفة التعامل 

□  وصي قانوني / ولي طبيعي□ شخصي  
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صفحة )3(

إسم الوصي القانوني/ الولي الطبيعي
الجنسية:بطاقة مدنية رقم

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدارجواز سفر رقم )لغير املقيمني(

ص . بالعنوان

املدينةالدولة

موبايلهاتف منزل

البريد اإللكترونيالفاكس

العميل                              □ موظف                              □ رجل أعمال                              □ متقاعد                              □ ال يعمل
جهة العمل

املسمى الوظيفي

الدولةعنوان العمل

فاكس العملهاتف العمل

ثانيًا: تحديد عالقة العميل بإحدى الجهات التالية

هل العميل تربطه اي عالقة بإحدى الجهات التالية؟

 □ سوق الكويت لألوراق املالية □ شركة املجموعة املالية - هيرميس ايفا

 □ الشركة الكويتية للمقاصة □ شركة وساطة اخرى مرخصة من قبل الهيئة

 □ هيئة اسواق املال □ شركة مساهمة مدرجة

يرجى التوضيح
1-هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع أو مساهما يملك 5% أو أكثر في إحدى الشركات املدرجة أو غير املدرجة في األسواق املالية 

املرخصة بالدولة أو أحد أقارب أيًا منهم حتى الدرجة الثانية ؟                 □ نعم                     □ ال

إذا كانت اإلجابة نعم،

تحديد املنصب/املسمى الوظيفيأذكر إسم الشركة

إسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابةتحديد صلة القرابة

2 - هل أنت أو أحد أقاربك من الدرجة األولى ذو منصب سياسي؟            □ نعم                     □ ال   

إذا كانت اإلجابة نعم،

يرجى تحديد املنصب

3 - هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة/ هيئة مديرين أو موظف في إحدى شركات الوساطة املرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو أحد أقارب
أيًا من هؤالء حتى الدرجة الثانية أو أوالدهم القصر؟                            □ نعم                     □ ال   

إذا كانت اإلجابة نعم،

تحديد املنصب/املسمى الوظيفيأذكر إسم الشركة

إسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابةتحديد صلة القرابة
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صفحة )4(

ثالثا: البيانات املالية املتعلقة بالعميل

الدخل السنوي )بالدينار الكويتي(

□ 200.000 أو أكثر□ 50.000 - 200.000□ 10.000 - 50.000□ أقل من 10.000

مصدر الدخل

□ أخرى )يرجى التوضيح(□ األسواق املالية أكثر□ اإلرث□ الراتب□ اإلدخار

إسم البنك

رقم الحساب

املبلغ املخصص لإلستثمار

إستراتيجية اإلستثمار

□ أخرى□ قصيرة األجل□ طويلة األجل

هل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى؟                           □ نعم                     □ ال   

إذا كانت اإلجابة نعم،

يرجى ذكر التفاصيل

رابعًا: الخبرة في اإلستثمار

□ أكثر من 5 سنوات□ من سنة إلى 5 سنوات□ أقل من سنة□ ال توجد

ما هي درجة تقبل العميل للتقلبات قصيرة األجل في أسعار األوراق املالية املتداولة بالسوق؟

□ يقبلها بدرجة معقولة□ ال يقبل تقلبات السوق

□ يقبلها بدرجة مطلقة□ يقبلها بدرجة كبيـرة

ما هو حجم املحفظة املتوقع تكوينها خالل املدى الزمني الذى يحقق األهداف اإلستثمارية للعميل؟ )بالدينار الكويتي(

□ 200.000 فأكثر□ 50.000 - 200.000□ 10.000 - 50.000□ 5000
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صفحة )5(

خامسا: أقر أنا العميل املوقع أدناه باإللتزام بما يلي:

أن البيانات المدونة بهذا الطلب ومرفقاته صحيحة وسارية وأتعهد بإخطار الوسيط بأي تغيير قد يطرأ عليها •
أقــر بأننــي المســتفيد الوحيــد مــن هــذا الحســاب وألتــزم بــأن تكــون األمــوال المودعــة بحســاب التــداول الخــاص بــي لــدى المقاصــة محولــة مــن حســابي المصرفــي وليــس مــن حســاب  •

شــخص أو جهــة أخــرى
أني لست من األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو تربطني بهم صلة قرابة، وفي حالة إكتسابي أو أحد من أقاربي هذه الصفة، فإني ألتزم بإخطار الوسيط بذلك •

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للكويتيين والمقيمين •
صورة جواز السفر لغير المقيمين وغير الكويتيين •
صورة المستندات الرسمية وإثبات الصفة لمقدم الطلب عن صاحب الحساب )الولي أو الوصي أو غيره( •
بالنسبة لغير الكويتيين وغير المقيمين، يجب التصديق على المستندات المقدمة من الجهات الرسمية المختصة )سفارة دولة الكويت - وزارة الخارجية( •

سوف تحتفظ شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا بأصل اإلتفاقية، وعلى العميل أن يحتفظ بنسخة إن رغب.

)إلستعمال الشركة فقط(

إسم مدير الحساب ) الموظف المسؤول( 
توقيع مدير الحساب / الموظف المسؤول )تم التوقيع أمامي( واطلعت على أصل إثبات الهوية:

إعتماد المراقب الداخليتوقيع العميل
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صفحة )6(

األحكام والشروط

وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد واتفاقهمها على ما يلي:

تمهيد

حيــث أن الوســيط يعمــل فــي نشــاط الوســاطة فــي األوراق الماليــة، وذلــك ضمــن الشــركة المقيــدة والمســجلة والمصــرح لهــا بالعمــل فــي نشــاط الوســاطة الماليــة داخــل بورصــة األوراق 
الماليــة، وحيــث أن العميــل يرغــب فــي التــداول فــي االوراق الماليــة مثــل االســهم والســندات واألدوات الماليــة للشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي بورصــة األوراق الماليــة، مــن خــالل 
ــذ  ــده بخدمــات التنفي ــك لتزوي ــه وذل ــة ل ــال بالعمول ــن الوســيط وكي ــه بتعيي ــدى رغبت ــد أب ــة والمســتقبلية، وق ــة الحالي الســوق الرســمي او المــوازي او اآلجــل، وغيرهــا مــن الخدمــات المالي
والمقاصــة والتســوية، وتســجيل أوامــره بشــراء أو بيــع االوراق الماليــة المذكــورة اعــاله مــن دون االخــالل بالبنــود الــواردة فــي الملحــق المرفــق فــي هــذا العقــد، وحيــث قبــل الوســيط ذلــك 

التعييــن وقــد إلتقــت إرادة الطرفيــن باإليجــاب والقبــول فقــد تــم االتفــاق علــى اآلتــي:

البند األول

يعتبر التمهيد السابق جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

يقــر طرفــا هــذا العقــد بعلمهمــا التــام والنافــي للجهالــة بمــواد القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة 
والقــرارات والتعليمــات الصــادر مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة األوراق الماليــة.

البند الثالث

يقــر الطرفــان بــأن جميــع البيانــات المبينــة فــي صــدر هــذا العقــد صحيحــة ودقيقــة وتعّبــر عــن الواقــع وتطابــق مســتنداته الرســمية المثبوتيــة، ويتحمــل كال الطرفيــن المســؤولية القانونيــة عــن 
أيــة بيانــات تخالــف الواقــع، وفــي حالــة تغييــر أي مــن البيانــات ألحــد الطرفيــن فيتوجــب إخطــار الطــرف اآلخــر خطيــًا بــأي تغييــرات علــى بياناتــه ســالفة الذكــر خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن 

تاريــخ التغييــر وإال اعتبــر ذلــك التغييــر كأن لــم يكــن وال يعتــد بــه قانونيــًا. كمــا يقــر الطرفــان بعــدم وجــود قريــب للعميــل مــن الدرجــة األولــى يعمــل لــدى الوســيط.

البند الرابع

يقــر الوســيط بإخطــار موظفيــه والقائميــن علــى تلقــي وتســجيل أوامــر العميــل واإللتــزام التــام بمــا ورد بالفصــل الرابــع مــن الكتــاب الثامــن )أخالقيــات العمــل( مــن الالئحــة التنفيذيــة لهيئــة 
أســواق المــال.

البند الخامس

يقر العميل بمالءته المالية وتمتعه أو من ينوب عنه بالخبرة اإلستثمارية التي تمكنه من التداول واإلستثمار في األوراق المالية. 
ويقــر العميــل بحــق الوســيط باإلمتنــاع عــن تنفيــذ أي مــن أوامــره بالبيــع و / أو بالشــراء فــي حــال خلــو حســاب تداولــه مــن أثمــان األوراق الماليــة المــراد شــرائها أوخلــوه مــن األوراق 

الماليــة التــي يرغــب ببيعهــا.
ويقــر العميــل بأنــه المســتفيد الوحيــد والحقيقــي مــن ناتــج جميــع العمليــات والصفقــات التــي تتــم لحســابه بنــاًء علــى أوامــره لصالحــه أو لصالــح مــن ينــوب عنــه وأن جميــع تلــك العمليــات 
والصفقــات تتســم بالمشــروعية، وأن جميــع مصــادر تمويــل الحســاب وعمليــات التــداول الخاصــة بالحســاب معلومــة المصــدر ومشــروعة طبقــًا للقانــون، وقــد علــم العميــل بمضمــون هــذا 

البنــد العلــم النافــي للجهالــة، ويلتــزم الوســيط بمــا جــاء فــي المــادة )5-1( مــن الفصــل الخامــس بالكتــاب الســابع مــن الالئحــة التنفيذيــة لهيئــه أســواق المــال.

البند السادس

مــع مراعــاة المــادة )1 -4( مــن الكتــاب الثامــن  مــن الالئحــة التنفيذيــة لهيئــة أســواق المــال علــى الوســيط أن يــزود العميــل بكشــف يوضــح فيــه األتعــاب والعمــوالت المحــددة مــن قبــل 
بورصــة األوراق الماليــة ويلتــزم العميــل بــأن يدفــع إلــى الوســيط هــذه األتعــاب والعمــوالت، وفــي حــال تعديــل جــدول األتعــاب والعمــوالت مــن قبــل بورصــة األوراق الماليــة، أو مــن قبــل هيئــة 
أســواق المــال، يقــر العميــل بــأن العمولــة المعدلــة ســوف تطبــق فــورًا مــن قبــل الوســيط دون الحاجــة إلــى موافقــة العميــل علــى ذلــك، ويقــر العميــل بقبولــه صراحــة أن تقــوم وكالــة المقاصــة 

الحاليــة أو أي وكالــة مقاصــة يرخــص لهــا بالعمــل مســتقباًل بالخصــم مباشــرة مــن حســاب العميــل لهــذه العمولــة.

البند السابع

يتــم إرســال جميــع المراســالت والتأكيــدات واإلخطــارات بيــن الطرفيــن علــى عنوانهمــا الوارديــن فــي هــذا العقــد أو إلــى عنــوان آخــر يتــم تحديــده بواســطة إشــعار خطــي يرســل بيــن طرفــي 
العقــد وتعتبــر جميــع المراســالت واإلشــعارات واإلخطــارات المرســلة مــن أحــد طرفــي العقــد لآلخــر قــد تــم إســتالمها مــا لــم يثبــت الطــرف اآلخــر عكــس ذلــك.
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البند الثامن

يقــر ويلتــزم العميــل بضــرورة إلتزامــه ســداد قيمــة صفقــات شــراء األوراق الماليــة مســبقًا ســواء بالســوق النقــدي أو الخيــارات أو اآلجــل أو غيرهــا مــن خدمــات التــداول فــي بورصــة األوراق 
الماليــة، وضــرورة إيــداع المبالــغ بحســابه لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة وعليــه يتــم التــداول علــى هــذه المبالــغ ويحــق للعميــل شــراء الســهم بمــا يعــادل الرصيــد الكافــي المتوفــر بحســابه 
ويتــم ذلــك قبــل تنفيــذ أيــة صفقــة تتــم لصالــح العميــل أو مــن ينــوب عنــه قانونــًا، وكذلــك يقــر العميــل أو مــن ينــوب عنــه قانونــًا بملكيتــه لألســهم التــي يصــدر فيهــا أمــر بالبيــع، ويجــب أن 
تكــون موجــودة بكشــف حســابه، وفــي حــال عــدم وجودهــا بكشــف حســاب وكالــة المقاصــة يتــم تســليم شــهادة األســهم للوســيطمن خــالل موظفيــه لعمــل الــالزم مــع العلــم أن الوســيط لــن 

يقــوم بتنفيــذ أوامــر العميــل إال بعــد إلتــزام العميــل بمضمــون هــذا البنــد.
يقــر ويلتــزم العميــل بتغطيــة كافــة اإللتزامــات المترتبــة علــى الصفقــات التــي تمــت لحســابه ســواء بالبيــع أو بالشــراء طبقــًا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال والقواعــد والنظــم المعمــول بهــا فــي 
بورصــة األوراق الماليــة، كمــا تســري غرامــات التأخيــر علــى العميــل فــي حــال تخلفــه عــن ســداد إلتزاماتــه طبقــًا للوائــح والنظــم المعمــول بهــا فــي بورصــة األوراق الماليــة ووكالــة المقاصــة.
وفــي حالــة عــدم إلتــزام العميــل بمــا ورد أعــاله فيعــد ذلــك تخويــاًل صريحــًا مــن العميــل إلــى الوســيط إلعــادة بيــع األســهم المشــتراة أو شــراء أســهم بــداًل مــن األســهم المباعــة لســداد 
مســتحقات وكالــة المقاصــة ونظــام ضمــان عمليــات الوســاطة بعــد إنقضــاء المواعيــد المحــددة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مــع حفــظ حقــوق الوســيط بالرجــوع بمطالبــة العميــل بأيــة 
غرامــات يتــم فرضهــا نتيجــة لعــدم إلتــزام العميــل بتغطيــة إلتزاماتــه المشــار إليهــا أعــاله، وال يحــق للعميــل مطالبــة الوســيط بأيــة فــروق أربــاح ناتجــة عــن إعــادة بيــع األســهم المشــتراة أو 

شــراء أســهم بــداًل مــن األســهم المباعــة، وذلــك طبقــًا لألنظمــة والقــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة األوراق الماليــة.

البند التاسع

ال يحــق للعميــل بيــع األوراق الماليــة إال بعــد ســداد قيمــة األســهم المشــتراة بواســطة الوســيط لصالــح وكالــة المقاصــة، متضمنــة العمولــة وأي غرامــات تأخيــر أو مصاريــف أخــرى ناتجــة 
عــن عمليــة الشــرا و يجــوز لشــركة الوســاطة عــدم تنفيــذ االوامــر الصــادرة عــن اصحــاب الحســابات المدينــة إال إذا قامــوا بالوفــاء بمــا عليهــم مــن إلتزامــات.

البند العاشر

يقــر العميــل فــي حــال إنجــاز عمليــات بيــع أو شــراء أوراق ماليــة لصالحــه أو لصالــح مــن ينــوب عنــه مــن خــالل الوســيط بعــد تخويلــه بذلــك كتابــًة، بأنــه يعتبــر قــد نفــذ عقــدًا ملزمــًا قانونيــا 
غيــر مشــروط بخصــوص تلــك العمليــات، وينبغــي علــى العميــل تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة إلعطــاء النفــاذ لذلــك العقــد والمعاملــة التجاريــة الناشــئة عــن ذلــك، ويقــر العميــل بــأن 
جميــع تعامــالت األوراق الماليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي بورصــة األوراق الماليــة، ســواء بالســوق النقــدي أو األجــل أو غيرهــا مــن الخدمــات الحاليــة أو المســتقبلية تتــم وفقــا للقانــون 

رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة األوراق الماليــة.

البند الحادي عشر

يقــر العميــل باإللتــزام بــأن يفصــح عــن عضويتــه فــي أي مــن مجالــس إدارات الشــركات المدرجــة أو غيــر المدرجــة فــي بورصــة األوراق الماليــة أو إذا كان مديــرا أو مســاهمًا يملــك %5 
أو أكثــر فــي أيــة شــركة قبــل إجــراء أيــة عمليــة تــداول وأن يفصــح فــورًا فــي حالــة إكتســاب هــذه الصفــة فــي أي وقــت الحــق لهــذا القــرار. و يتعهــد العميــل بمــا جــاء فــى الفصــل الرابــع 
"اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة" مــن الكتــاب العاشــر )اإلفصــاح و الشــفافيه( مــن الالئحــة التنفيذيــة ، كمــا يلتــزم العميــل بمــا ورد فــى الفصــل الثالــث "تنظيــم التعامــل فــى األوراق 

الماليــة لألشــخاص المطلعيــن" مــن الكتــاب العاشــر )اإلفصــاح و الشــفافية( مــن االئحــة التنفيذيــة الصــادر طبقــا لقــرار رقــم 72 لســنة 2015 مــن مــن االئحــة التنفيذيــة .

البند الثاني عشر

يقــر العميــل بإلتزامــه ومســؤوليته القانونيــة بمتابعــة كشــف حســاب وكالــة المقاصــة الخــاص بــه وتأكــده مــن موجــودات الكشــف ومــا يتضمنــه مــن ملكيتــه لألســهم أو المبالــغ أو اإللتزامــات 
المطلوبــة منــه، ويلتــزم بتســويتها فــي الميعــاد القانونــي الجــاري العمــل بــه ببورصــة األوراق الماليــة، وكذلــك متابعتــه لعقــود األجــل الخاصــة بــه وإلتزامــه بتوفيــر المبالــغ الماليــة المناســبة 
بحســابه فــي حــال رغبــة تجديــد عقــد اآلجــل وإحضــار تحويــل أو شــيك مصــدق عليــه مــن أحــد البنــوك العاملــة فــي دولــة الكويــت بقيمــة مبلــغ التجديــد ومســؤوليته القانونيــة الكاملــة عــن 

عقــود اآلجــل وتجديداتهــا وفســخها فــي حالــة تراجــع ســعر الســهم إلــى ســعر اإلنهــاء وعــدم القيــام باإلجــراء الــالزم لتجديــد العقــد بالتنســيق مــع صانــع الســوق وبعــد موافقتــه.
يلتــزم الوســيط بتزويــد العميــل بكشــوف حســاب وكالــة المقاصــة اليوميــة أو األســبوعية وكشــوف الصفقــات المنفــذة بواســطة الوســيط الخاصــة بالعميــل فــور صدورهــا إمــا إلكترونيــًا 
أو بالفاكــس أو بالتســليم اليــدوي وذلــك حســب طلــب العميــل. وعلــى العميــل مراجعــة الكشــوف المشــار اليهــا أعــاله ويتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن ذلــك . وفــي حــال وجــود أي خطــأ 
فــي هــذه الكشــوف علــى العميــل اخطــار الوســيط بهــذا الخطــأ خــالل يــوم العمــل التالــي وقبــل إغــالق البورصــة، حيــث أنــه بعــد إنقضــاء هــذه المهلــة تعتبــر هــذه الكشــوف نهائيــة وقاطعــة 

وصحيحــة ويكــون العميــل ملزمــًا بهــا وال يحــق لــه اإلعتــراض عليهــا.

البند الثالث عشر

يلتــزم العميــل فــي حــال رغبتــه بتفويــض أي شــخص للقيــام نيابــة عنــه بالتــداول بالبيــع والشــراء ســواء بالســوق النقــدي أو اآلجــل أو الخيــارات أو غيرهــا أن يقــوم بتحريــر تفويــض معتمــد 
للشــخص المطلــوب تفويضــه صــادر مــن وكالــة المقاصــة ويقــوم بتســليم أصــل التفويــض للوســيط لعمــل الــالزم واإللتــزام بمــا جــاء بمضمونــه مــع إبــراء ذمــة الوســيط عــن جميــع التصرفــات 

التــي تتــم بموجــب ذلــك التفويــض . وعليــه يلتــزم العميــل باخطــار الوســيط فــي حالــة إلغــاء التفويــض ألي ســبب مــن األســباب مــن دون أدنــى مســؤولية قانونيــة علــى الوســيط.
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البند الرابع عشر

يقــر العميــل بعلمــه التــام بقيــام الوســيط بتســجيل كافــة أوامــر البيــع والشــراء لكافــة أنــواع األوراق الماليــة الصــادر منــه أو مــن ينــوب عنــه عبــر أجهــزة الوســيط الهاتفيــة والمرئيــة وغيرهــا 
مــن وســائل اإلتصــال وكذلــك األوامــر الصــادرة بالحضــور الشــخصي طبقــًا للنظــام المعمــول بــه فــي بورصــة األوراق الماليــة وحيــث أن الوســيط يقــوم بتســجيل تلــك األوامــر مــن خــالل 
أجهــزة الحاســب اآللــي الخاصــة بــه والمتصلــة بأجهــزة الحاســب اآللــي ببورصــة األوراق الماليــة، وحيــث أن الوســيط قــد شــرح للعميــل بشــكل واضــح وكاف طبيعــة العمليــات والصفقــات 

التــي يقــوم بهــا والمخاطــر المترتبــة عليهــا ســواء بالبيــع أو الشــراء.

البند الخامس عشر

ــه  ــة عــن جميــع تصرفات ــة الكامل ــة لهيئــه أســواق المــال  يقــر ويلتــزم العميــل بمســؤوليته القانوني دون اإلخــالل بمــا ورد بنــص المــادة )1 - 4( مــن الكتــاب الثامــن مــن الالئحــة التنفيذي
والعمليــات والصفقــات التــي تمــت وفقــًا ألوامــره أو أوامــر مــن ينــوب عنــه حســب صالحيــة تلــك األوامــر ومــدة ســريانها لمصلحتــه ســواء بالبيــع أو الشــراء بالســوق النقــدي أو اآلجــل أو 
أيــة خدمــات ماليــة أخــرى حاليــة أو مســتقبلية واآلثــار المترتبــة عليهــا، ومــا ينتــج عنهــا مــن مكاســب أو خســائر وذلــك طالمــا كانــت هــذه األوامــر صحيحــة وســليمة ولــم يتــم الطعــن عليهــا.
ويقــر العميــل بإخــالء وإبــراء ذمــة الوســيط قانونيــًا وعــدم مســؤوليته عــن أي خســارة أو مخاطــر يتكبدهــا العميــل عــن األوامــر والصفقــات التــي تمــت وفقــًا ألوامــره. وال يحــق للعميــل مطالبــة 

الوســيط بالتعويــض عــن تلــك الخســائر طالمــا لــم تكــن بتعمــد أو بســبب إهمــال الوســيط أو أي مــن موظفيــه وقــد علــم العميــل بمضمــون هــذا البنــد العلــم النافــي للجهالــة.
وقد إتفق الطرفان بأنه ال يجوز إعطاء أوامر تتعلق بعمليات شراء وبيع ورقة مالية عن طريق الهاتف النقال للوسيط وال يعتد بأي أمر يتم بهذه الوسيلة.

البند السادس عشر

يلتزم الوسيط ببذل قصارى جهده لتنفيذ أوامر العميل جميعها طالما حصل على الوقت الكافي وكافة المتطلبات التي تخوله لتنفيذها.
ويقــر العميــل مــن جهتــه بــأن الوســيط لــن يضمــن تنفيــذ بعــض أو جميــع أوامــره أو طلبــه إللغــاء أو تعديــل امــر او أوامــر ســابقة كان قــد طلبهــا مــن الوســيط حتــى وإنــكان طلبــه باإللغــاء أو 

التعديــل هــذا قــد ورد للوســيط قبــل تنفيــذ هــذا الطلــب.
كمــا يقــر العميــل بــأن طلــب اإللغــاء أو التعديــل ألي أمــر ســابق كان قــد تــم تنفيــذه لحســابه لــن يتــم تلبيتــه مــا لــم يكــن الوســيط قــد حصــل علــى الوقــت الكافــي لتقديــم الطلــب الــى الجهــة 
المختصــة ببورصــة األوراق الماليــة وأن يكــون قــد تــم إســتالمه مــن قبلهــا وأن تكــون قــد قامــت بمطابقــة طلــب العميــل مــع اأامــر الــذي أصــدره قبــل التنفيــذ. وال يمكــن للوســيط أن يجــزم 
للعميــل أو يضمــن لــه أو يفتــرض بــأي شــكل مــن األشــكال بــأن تقــوم بورصــة األوراق الماليــة بمطابقــة طلــب اإللغــاء أو تعديلــه أو إســتالمه قبــل تنفيــذه، وعليــه فــإن العميــل يــدرك بــأن طلــب 

اإللغــاء أو التعديــل ألي أمــر ســابق لــن يكــون ســاري المفعــول إال إذا أشــار كشــف التــداول اليومــي إلــى إتمــام إلغــاء هــذا األمــر أو تعديلــه.
وإذا قــام العميــل بوضــع أي أوامــر أو إتخــاذ أي قــرار أو أي إجــراء إعتمــادًا علــى طلبــه لإللغــاء أو التعديــل قبــل أن يشــير كشــف التــداول اليومــي بإتمــام اإللغــاء أو التعديــل فــإن العميــل 
يقــوم بذلــك علــى مســؤوليته الخاصــة ويقــر بعــدم مســؤولية الوســيط عــن المصاريــف او الخســائر المتكبــدة والناتجــة مــن جــراء قيامــه بذلــك. كمــا يقــر العميــل بإســتمرار إلتزامــه بــكل مــا 

يترتــب علــى األمــر األصلــي فــي حالــة عــدم إمكانيــة إلغائــه أو تعديلــه.

البند السابع عشر

يحــق لــكل مــن الطرفيــن إنهــاء هــذا العقــد وفســخه فــي حالــة عــدم إلتــزام أي طــرف بالواجبــات واإللتزامــات المنــوط بــه تنفيذهــا وذلــك بنــاءًا علــى تنبيــه خطــي يقدمــه أحــد الطرفيــن إلــى 
اآلخــر قبــل يــوم واحــد علــى االقــل.

كمــا يحــق للوســيط إنهــاء هــذا العقــد فــي أي وقــت ووفقــًا لتقديــره المطلــق مــع إبــداء األســباب التــي أدت إلــى إنهــاء العقــد وذلــك بموجــب إخطــار يرســله إلــى العميــل قبــل ) 7 ( ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ االنهــاء.

ويلتــزم العميــل بتحويــل موجوداتــه الــواردة بكشــف الحســاب الخــاص بــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى بعــد تصفيــة وتســوية جميــع المعامــالت التــي تــم إبرامهــا مــن خــالل الوســيط. ويقــر 
العميــل بأنــه لــن يتــم تحويــل موجوداتــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى مــا لــم يكــن قــد قــام بتســوية جميــع معامالتــه مــع الوســيط وتســديده لكافــة العمــوالت والمصاريــف المســتحقة عليــه 

للوســيط وإبــراء ذمتــه.
يحــق للوســيط اإلمتنــاع عــن تنفيــذ أوامــر العميــل إعتبــارًا مــن تاريــخ إرســال إخطــار إنهــاء العقــد وذلــك دون اإلضــرار المتعمــد بحــق مــن حقــوق العميــل أو تجميــد مصالحــه بــأي شــكل 
مــن األشــكال. ويقــر الوســيط ويتعهــد بأنــه ســيبذل العنايــة الكاملــة والجهــد الــالزم لتســوية إلتزامــات العميــل وتحويــل موجوداتــه لوســيط آخــر طالمــا قــام العميــل بعمــل التســوية الالزمــة. 

كمــا يتعهــد الوســيط بتحويــل موجــودات العميــل إلــى الوســيط الــذي يختــاره العميــل وذلــك فــي مــدة أقصاهــا اليــوم التالــي لقيــام العميــل بالتســوية الالزمــة.
يقر العميل ويوافق على أنه يحق للوسيط اإلمتناع عن تنفيذ أوامره إعتبارًا من تاريخ اإلخطار بإنهاء العقد.

كمــا يقــر العميــل بــأن الوســيط لــن يكــون مســؤواًل عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو مطالبــات أو فــرص مفقــودة قــد يتكبدهــا نتيجــة إلنهــاء الوســيط لهــذا العقــد أو اإلمتنــاع عــن تنفيــذ أوامــره 
وتحويــل موجوداتــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى طالمــا لــم تكــن بتعمــد أو بســبب إهمــال الوســيط أو أي مــن موظفيــه.

البند الثامن عشر

يلتــزم ويقــر العميــل بأنــه المالــك األصلــي والمســتفيد الوحيــد مــن تداوالتــه ويتعهــد بعــدم إيداعــه بصفــة شــخصية أو قبولــه إيــداع ايــة مبالــغ مجهولــة المصــدر أو مشــبوهة وفقــًا لمــا 
تســتوجبه أحــكام قانــون غســيل األمــوال فــي دولــة الكويــت والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

البند التاسع عشر

ال يجــوز ألي مــن الوســيط و/ أو العميــل طرفــا هــذا العقــد التنــازل عــن حقوقــه أو إلتزاماتــه أو تكليــف أطــراف آخريــن بهــا أو إصــدار رخصــة بذلــك الخصــوص أو التصــرف بذلــك بــأي 
طريقــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
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البند العشرون

ال يتحمــل الوســيط أو مــدراءه أو المســؤولون عنــه أو أي مــن موظفيــه أيــة مســؤولية تجــاه العميــل عــن أي إخفــاق أو إخــالل فــي أدائــه اإللتزامــات المترتبــة علــى هــذه اإلتفاقيــة أو أي ضــرر 
أو خســارة مترتبــة علــى ذلــك إذا لــم يكــن ذلــك اإلخفــاق ناتــج عــن خطــأ أو إهمــال متعمــد وإنمــا كان اإلخفــاق أو اإلخــالل ناتــج عــن وقــوع أيــة حالــة مــن حــاالت القــوة القاهــرة كالعوامــل 
غيــر اإلراديــة الناتجــة عــن الحــروب أو الفيضانــات أو تغييــر فــي القوانيــن واألنظمــة أو اللوائــح الحكوميــة أو الخاصــة باألســواق الماليــة أو تعطــل خدمــات اإلنترنــت أو خطــوط الهاتــف أو 
القيــود الحكوميــة أو إيقــاف أو تأخيــر التــداول أو تعطيــل النظــام أو الجهــاز األمنــي أو الدخــول غيــر المصــرح بــه أو الســرقة أو أي مشــكلة فنيــة أو تعطــل خطــوط الهاتــف أو خــالف ذلــك 
قــد تمنــع العميــل مــن تســجيل أو تعديــل أي أمــر أو تمنــع الوســيط مــن التصــرف بخصــوص أمــر أو تعليمــات عبــر الخــط المباشــر أو أي أحــداث أو ظــروف خارجــة عــن نطــاق ســيطرته. 

وعلــى الوســيط إثبــات عــدم مســؤوليته عــن عــدم تمكنــه مــن أداء مهامــه تجــاه العميــل علــى الوجــه المطلــوب.

البند الواحد وعشرون

يحــق للوســيط وبمــا ال يخالــف أو يتعــارض مــع األحــكام والقــرارات ذات الصلــة رفــض أيــة أوامــر أو تعليمــات صــادرة مــن العميــل طالمــا توافــرت أســباب الرفــض القانونيــة ويكــون ذلــك 
ببيــان أســباب الرفــض للعميــل شــفهيًا علــى أن يلحــق بإشــعار خطــي يتضمــن أســباب الرفــض كمــا يقــر العميــل بــأن الوســيط لــن يكــون مســؤوال عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو فــرص 
مفقــودة مــن أي نــوع كانــت قــد يتكبدهــا العميــل نتيجــة رفــض الوســيط المســبب والقانونــي لتنفيــذ أيــا مــن أوامــره أو تعليماتــه. ويــدرك العميــل بأنــه وحــده المســؤول عــن المخاطــر والخســائر 
التــي قــد تنجــم عــن األخطــاء أو ســوء الفهــم أو التأخيــر بســبب إهمــال أو تقصيــر منــه بســبب عــدم وضــوح التعليمــات الصــادرة مــن العميــل للوســيط وليــس للعميــل أي حــق فــي المطالبــة 

بالتعويــض إال إذا كانــت تلــك األخطــاء متعمــدة مــن قبــل الوســيط أو بســبب إهمالــه أو تقصيــر منــه.

البند الثاني والعشرون

ينبغــي علــى الوســيط الحفــاظ علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بالعميــل بموجــب هــذا العقــد وأن ال يقــوم بإفشــاء تلــك المعلومــات لطــرف ثالــث دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة 
مــن العميــل ويســتثنى مــن ذلــك جهــات يحــق للوســيط القيــام باإلفصــاح عــن معلومــات وبيانــات العميــل لهــا وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر هيئــة أســواق المــال وبورصــة األوراق 
الماليــة وبنــك الكويــت المركــزي والمحاكــم المختصــة، كمــا يقــر ويوافــق العميــل علــى أن يقــوم الوســيط بتبــادل المعلومــات الشــخصية واإلئتمانيــة الخاصــة بالعميــل مــع بعــض الجهــات 
الرســمية واألطــراف األخــرى التــي يحــق لهــا قانونــًا الحصــول علــى تلــك المعلومــات وذلــك ألغــراض المطابقــة والتحقــق مــن هويــة العميــل ألغــراض تحديــد الشــروط الماليــة والتقييــد ببعــض 
القوانيــن الحكوميــة مثــال القوانيــن الخاصــة بعمليــات غســيل األمــوال والمقاطعــة الدوليــة والمعامــالت مــع بعــض المواطنيــن المحدديــن. إن جميــع اإلســتخدامات األخــرى لمعلومــات العميــل 
الشــخصية واإلئتمانيــة يجــب أن تخضــع للحــاالت التــي حددهــا القانــون وتعليمــات الجهــات الرقابيــة . كمــا أن العميــل يفــوض الوســيط فــي اإلستفســار عنــه وعــن وضعــه اإلئتمانــي وطلــب 
تقريــر لمطابقــة المعلومــات بخصــوص هويتــه ومصــدر تمويــل الحســاب وذلــك للتمكــن مــن تحديــد مــدى أهليــة العميــل لفتــح الحســاب وأليــة أغــراض قانونيــة أخــرى متعلقــة بالعميــل. كمــا 
يفــوض العميــل الوســيط بهــذا الخصــوص لإلتصــال بتلــك المؤسســات الماليــة وإســتخدام وكاالت المعلومــات حســب مــا يــراه الوســيط مناســبًا. كمــا يــدرك العميــل أنــه كمــا هــو مطلــوب 
مــن قبــل مختلــف الهيئــات الرســمية المذكــورة أعــاله، إنــه قــد يطلــب مــن الوســيط تقديــم تقريــر عــن تحويــالت العميــل وممتلكاتــه وشــراء أســهم الشــركات والبنــوك والشــركات األخــرى 

المســجلة فــي بورصــة األوراق الماليــة مــع إشــعار العميــل دون الحاجــة إلــى موافقتــه.

البند الثالث والعشرون

فــي حالــة إدخــال أيــة تعديــالت علــى أنظمــة البورصــة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال أو بورصــة األوراق الماليــة، فيحــق للوســيط تعديــل بنــود وشــروط هــذا العقــد أو أي شــروط خاصــة 
ملحقــة بهــا لتتوافــق مــع تلــك التعديــالت التــي أدخلــت علــى أنظمــة بورصــة األوراق الماليــة مــع إشــعار مســبق للعميــل وبــدون موافقتــه وتكــون التعديــالت علــى هــذا العقــد ســارية المفعــول 
فــي مواجهــة العميــل فــورًا. ويخضــع هــذا العقــد وشــروطه للتعديــل ليتماشــى مــع أي قواعــد أو تعليمــات أو تعديــالت تصدرهــا هيئــة أســواق المــال أو بورصــة األوراق الماليــة مــع إشــعار 

مســبق للعميــل وتكــون التعديــالت علــى هــذا العقــد ســارية المفعــول فــي مواجهــة طرفــا هــذا العقــد فــور صدورهــا وبــدون موافقتهمــا.

البند الرابع والعشرون

يخضــع هــذا العقــد ألحــكام القانــون الكويتــي، وإذا أعتبــر أيــا مــن بنــود هــذا العقــد الغــي أو غيــر ســاري المفعــول أو باطــاًل أو غيــر قابــل للتطبيــق وفقــًا ألي حكــم أو قــرار تحكيمــي أو 
قــرار هيئــة رقابيــة فــإن عــدم الســريان أو البطــالن ينحصــر فــي هــذا البنــد المذكــور دون أن يؤثــر علــى باقــي بنــود العقــد.

البند الخامس والعشرون

تختــص المحاكــم الكويتيــة بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن إبــرام أو تنفيــذ أو إنهــاء هــذا العقــد وفقــًا ألحــكام القانــون الكويتــي. ويجــوز لطرفــا النــزاع االتفــاق علــى اللجــوء إلــى 
التحكيــم فــي هيئــة أســواق المــال وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الشــأن.



إتفاقية فتح حساب تداول في األوراق املالية - حســاب أفراد

صفحة )10(

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه، وقد علم كل طرف ببنود ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.

الطرف األول )شركة الوساطة(

االسم

التوقيع

الطرف الثاني )العميل(

االسم

التوقيع

Account officerتوقيع مدير الحساب

Compliance officerالرقابة الداخلية

Operationsالعمليات

General Managerالمدير العام
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