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إنه في يوم:

املوافق:

/

/

 201حررت هذه االتفاقية بني كل من:

أوال :الطرف األول (ويشار إليه في هذه اإلتفاقية بالوسيط)
شركة :املجموعة املالية  -هيرميس إيفا للوساطة املالية (ش .م .ك .م)
ويمثلها السيد/
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بصفته:

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

سجل تجاري رقم 2368 :رخصة تجارية رقم  :م.م 1986 / 353 /
وعنوانها :شرق – بورصة الكويت -املدخل الشرقي – الدور الرابع -قطعة  1مبنى  19ص.ب 22695 :الصفاة.
الرمز البريدي 13087 :الكويت هاتف رقم 22265000 :فاكس رقم 22440637
بريد إلكتروني:

info.kw@efg-hermes.com

ثانيا :الطرف الثاني (ويشار إليه في هذه اإلتفاقية (بالعميل))
رقم التداول في بورصة الكويت( :

)

أو ًال :بيانات العميل
إسم العميل بالكامل
بطاقة مدنية رقم

الجنسية:

جواز سفر رقم (لغير املقيمني)

تاريخ اإلصدار

العنوان

ص.ب

الدولة

املدينة

هاتف منزل

موبايل

الفاكس

البريد اإللكتروني

العميل

□ موظف

□ رجل أعمال

□ متقاعد

تاريخ اإلنتهاء

□ ال يعمل

جهة العمل
املسمى الوظيفي
عنوان العمل

الدولة

هاتف العمل

فاكس العمل

طريقة إصدار األوامر
□ اإلتصال على الهاتف الخاص بالشركة

□ الحضور الشخصي إلى مقر الشركة

الطريقة املعتمدة لتلقي املراسالت
□ البريد اإللكتروني

□ اإلستالم الشخصي

□ الفاكس

صفة التعامل
□ شخصي

صفحة ()2

□ وصي قانوني  /ولي طبيعي
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إسم الوصي القانوني /الولي الطبيعي
بطاقة مدنية رقم

الجنسية:

جواز سفر رقم (لغير املقيمني)

تاريخ اإلصدار

العنوان

ص.ب

الدولة

املدينة

هاتف منزل

موبايل

الفاكس

البريد اإللكتروني

العميل

□ موظف

□ متقاعد

□ رجل أعمال

تاريخ اإلنتهاء

□ ال يعمل

جهة العمل
املسمى الوظيفي
عنوان العمل

الدولة

هاتف العمل

فاكس العمل

ثاني ًا :تحديد عالقة العميل بإحدى الجهات التالية
هل العميل تربطه اي عالقة بإحدى الجهات التالية؟

□ شركة املجموعة املالية  -هيرميس ايفا

□ بورصة الكويت

□ شركة وساطة اخرى مرخصة من قبل الهيئة

□ الشركة الكويتية للمقاصة

□ شركة مساهمة مدرجة

□ هيئة اسواق املال

يرجى التوضيح

-1هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع أو مساهما يملك  %5أو أكثر في إحدى الشركات املدرجة أو غير املدرجة في األسواق املالية
□ ال
□ نعم
املرخصة بالدولة أو أحد أقارب أي ًا منهم حتى الدرجة الثانية ؟
إذا كانت اإلجابة نعم،

أذكر إسم الشركة

تحديد املنصب/املسمى الوظيفي

تحديد صلة القرابة

إسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة

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

□ نعم

□ ال

إذا كانت اإلجابة نعم،

يرجى تحديد املنصب
 - 3هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة /هيئة مديرين أو موظف في إحدى شركات الوساطة املرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو أحد أقارب
□ ال
□ نعم
أي ًا من هؤالء حتى الدرجة الثانية أو أوالدهم القصر؟
إذا كانت اإلجابة نعم،
أذكر إسم الشركة

تحديد املنصب/املسمى الوظيفي

تحديد صلة القرابة

إسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة
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ثالثا :البيانات املالية املتعلقة بالعميل
الدخل السنوي (بالدينار الكويتي)
□ أقل من 10.000

□ 50.000 - 10.000

□  200.000أو أكثر

□ 20٠.000 - 50.000

مصدر الدخل
□ اإلدخار

□ الراتب

□ األسواق املالية أكثر

□ اإلرث

□ أخرى (يرجى التوضيح)

إسم البنك
رقم الحساب
املبلغ املخصص لإلستثمار

إستراتيجية اإلستثمار
□ طويلة األجل

□ قصيرة األجل

هل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى؟

□ أخرى
□ ال

□ نعم

إذا كانت اإلجابة نعم،
يرجى ذكر التفاصيل

رابع ًا :الخبرة في اإلستثمار
□ ال توجد

□ أقل من سنة

□ من سنة إلى  5سنوات

□ أكثر من  5سنوات

ما هي درجة تقبل العميل للتقلبات قصيرة األجل في أسعار األوراق املالية املتداولة بالسوق؟
□ ال يقبل تقلبات السوق

□ يقبلها بدرجة معقولة

□ يقبلها بدرجة كبيـرة

□ يقبلها بدرجة مطلقة

ما هو حجم املحفظة املتوقع تكوينها خالل املدى الزمني الذى يحقق األهداف اإلستثمارية للعميل؟ (بالدينار الكويتي)
□ 5000

صفحة ()4

□ 50.000 - 10.000

□ 20٠.000 - 50.000

□  200.000فأكثر
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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:

توقيع العميل

صفحة ()5

إعتماد المراقب الداخلي
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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 خــال
الســوق الرســمي او المــوازي او اآلجــل ،وغيرهــا مــن الخدمــات الماليــة الحاليــة والمســتقبلية ،وقــد أبــدى رغبتــه بتعييــن الوســيط وكيــا بالعمولــة لــه وذلــك لتزويــده بخدمــات التنفيــذ
والمقاصــة والتســوية ،وتســجيل أوامــره بشــراء أو بيــع االوراق الماليــة المذكــورة اعــاه مــن دون االخــال 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 جزء ًا ال يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
يقــر طرفــا هــذا العقــد بعلمهمــا التــام والنافــي للجهالــة بمــواد القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن 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 وتع ّبــر 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 خطيـ ًا بــأي تغييــرات علــى بياناتــه ســالفة الذكــر خــال عشــرة أيــام عمــل مــن
تاريــخ التغييــر وإال اعتبــر ذلــك التغييــر كأن لــم يكــن وال يعتــد بــه قانونيـ ًا .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 بنــا ًء 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 طبقـ ًا للقانــون ،وقــد علــم العميــل بمضمــون هــذا
البنــد العلــم النافــي للجهالــة ،ويلتــزم الوســيط بمــا جــاء فــي المــادة ( )1-5مــن الفصــل الخامــس بالكتــاب الســابع مــن الالئحــة التنفيذيــة لهيئــه أســواق المــال.
البند السادس
مــع مراعــاة المــادة ( )4- 1مــن 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 فــور ًا 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 مســتقب ً
ال بالخصــم مباشــرة مــن حســاب العميــل لهــذه العمولــة.
البند السابع
يتــم إرســال جميــع المراســات 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 المراســات 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 مســبق ًا 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 قانونـ ًا ،وكذلــك يقــر العميــل أو مــن ينــوب عنــه قانونـ ًا 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 خــال موظفيــه لعمــل الــازم 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 طبقـ ًا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال والقواعــد والنظــم المعمــول بهــا فــي
بورصــة األوراق الماليــة ،كمــا تســري غرامــات التأخيــر علــى العميــل فــي حــال تخلفــه عــن ســداد إلتزاماتــه طبقـ ًا للوائــح والنظــم المعمــول بهــا فــي بورصــة األوراق الماليــة ووكالــة المقاصــة.
وفــي حالــة عــدم إلتــزام العميــل بمــا ورد أعــاه فيعــد ذلــك تخوي ـ ً
ا صريح ـ ًا مــن العميــل إلــى الوســيط إلعــادة بيــع األســهم المشــتراة أو شــراء أســهم بــد ًال 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 أعــاه ،وال يحــق للعميــل مطالبــة الوســيط بأيــة فــروق أربــاح ناتجــة عــن إعــادة بيــع األســهم المشــتراة أو
شــراء أســهم بــد ًال مــن األســهم المباعــة ،وذلــك طبقـ ًا 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 خــال الوســيط بعــد تخويلــه بذلــك كتابـ ًة ،بأنــه يعتبــر قــد نفــذ عقــد ًا ملزمـ ًا 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 تعامــات 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  7لســنة  2010والئحتــه 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 مســاهم ًا يملــك %5
أو أكثــر فــي أيــة شــركة قبــل إجــراء أيــة عمليــة تــداول وأن يفصــح فــور ًا 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  72لســنة  2015مــن 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 الــازم 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 إلكتروني ـ ًا
أو بالفاكــس أو بالتســليم اليــدوي وذلــك حســب طلــب العميــل .وعلــى العميــل مراجعــة الكشــوف المشــار اليهــا أعــاه ويتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن ذلــك  .وفــي حــال وجــود أي خطــأ
فــي هــذه الكشــوف علــى العميــل اخطــار الوســيط بهــذا الخطــأ خــال يــوم العمــل التالــي وقبــل إغــاق البورصــة ،حيــث أنــه بعــد إنقضــاء هــذه المهلــة تعتبــر هــذه الكشــوف نهائيــة وقاطعــة
وصحيحــة ويكــون العميــل ملزمـ ًا 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 الــازم 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 طبقـ ًا للنظــام المعمــول بــه فــي بورصــة األوراق الماليــة وحيــث أن الوســيط يقــوم بتســجيل تلــك األوامــر مــن خــال
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
دون اإلخــال بمــا ورد بنــص المــادة ( )4 - 1مــن الكتــاب الثامــن مــن الالئحــة التنفيذيــة لهيئــه أســواق المــال يقــر ويلتــزم العميــل بمســؤوليته القانونيــة الكاملــة عــن جميــع تصرفاتــه
والعمليــات والصفقــات التــي تمــت وفقـ ًا 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 بإخــاء وإبــراء ذمــة الوســيط قانونيـ ًا وعــدم مســؤوليته عــن أي خســارة أو مخاطــر يتكبدهــا العميــل عــن األوامــر والصفقــات التــي تمــت وفقـ ًا 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 إعتمــاد ًا 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 بنــاء ًا علــى تنبيــه خطــي يقدمــه أحــد الطرفيــن إلــى
اآلخــر قبــل يــوم واحــد علــى االقــل.
كمــا يحــق للوســيط إنهــاء هــذا العقــد فــي أي وقــت ووفقـ ًا لتقديــره المطلــق مــع إبــداء األســباب التــي أدت إلــى إنهــاء العقــد وذلــك بموجــب إخطــار يرســله إلــى العميــل قبــل (  ) 7ســبعة
أيــام مــن تاريــخ االنهــاء.
ويلتــزم العميــل بتحويــل موجوداتــه الــواردة بكشــف الحســاب الخــاص بــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى بعــد تصفيــة وتســوية جميــع المعامــات التــي تــم إبرامهــا مــن خــال 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 إعتبــار ًا 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 الــازم 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 إعتبار ًا من تاريخ اإلخطار بإنهاء العقد.
كمــا يقــر العميــل بــأن الوســيط لــن يكــون مســؤو ًال 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 وفق ـ ًا 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.
صفحة ()8
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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 إخــال 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 اإلخــال 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 خــاف 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 شــفهي ًا 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 قانونـ ًا 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 والمعامــات 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 مناســب ًا .كمــا يــدرك العميــل أنــه كمــا هــو مطلــوب
مــن قبــل مختلــف الهيئــات الرســمية المذكــورة أعــاه ،إنــه قــد يطلــب مــن الوســيط تقديــم تقريــر عــن تحويــات 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 تعديــات 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 التعديــات التــي أدخلــت علــى أنظمــة بورصــة األوراق الماليــة مــع إشــعار مســبق للعميــل وبــدون موافقتــه وتكــون التعديــات علــى هــذا العقــد ســارية المفعــول
فــي مواجهــة العميــل فــور ًا .ويخضــع هــذا العقــد وشــروطه للتعديــل ليتماشــى مــع أي قواعــد أو تعليمــات أو تعديــات تصدرهــا هيئــة أســواق المــال أو بورصــة األوراق الماليــة مــع إشــعار
مســبق للعميــل وتكــون التعديــات 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 باطـ ً
ا أو غيــر قابــل للتطبيــق وفقـ ًا ألي حكــم أو قــرار تحكيمــي أو
قــرار هيئــة رقابيــة فــإن عــدم الســريان أو البطــان 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 وفق ـ ًا ألحــكام القانــون الكويتــي .ويجــوز لطرفــا النــزاع االتفــاق علــى اللجــوء إلــى
التحكيــم فــي هيئــة أســواق المــال وفق ـ ًا ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الشــأن.

صفحة ()9

إتفاقية فتح حساب تداول في األوراق املالية  -حســاب أفراد

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)

الطرف الثاني (العميل)

االسم

االسم

التوقيع

التوقيع

توقيع مدير الحساب
الرقابة الداخلية
العمليات
المدير العام
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Account officer
Compliance officer
Operations
General Manager

