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تــم تحريــر هـــذا العـقــد بين كــل مــن:
الســــادة /شــــركـة الشـــرق األوســــط للـوســاطـة المـاليــــة
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طرف ثاني – عميل
وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد وإتفاقهما على ما يلي:
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تمهيد
حيثثثث إن و الوسثثثثي ي يشمثثثثثل فثثثثي نوثثثثثا الوسثثثثا ة فثثثثثي ااوراق الماليثثثثة وذلثثثثث ضثثثثمن الوثثثثثركات المقيثثثثد والمسثثثثثجلة
والمصثثثره لهثثثا بالشمثثثل فثثثي نوثثثا الوسثثثا ة الماليثثثة داخثثثل البورصثثثة ي وحيثثث إن و الشميثثثل ي ير ثثث فثثثي التثثثداول فثثثي
ااوراق الماليثثثة ماثثثل ااسثثثهم والسثثثندات والصثثثك و واادوات الماليثثثة للوثثثركات المدرجثثثة و يثثثر مدرجثثثة فثثثي البورصثثثة
مثثثن خثثثالل السثثثوق ااول و السثثثوق الرئيسثثثي و سثثثوق المثثث ادات و يرهثثثا مثثثن الخثثثدمات الماليثثثة الحاليثثثة والمسثثثتقبلية وقثثثد
أبثثثدغ ر بتثثثثه بتشيثثثثين الوسثثثثي وكيثثثثل بالشمولثثثثة لثثثثه وذلثثثث لت ويثثثثدا بخثثثثدمات تنفيثثثثذ الصثثثثفقات ومتابشثثثثة عمليثثثثات التقثثثثا
والتسثثثوية ي إدخثثثال وتسثثثجيل أوامثثثرا بوثثثراء أو بيثثثع ااوراق الماليثثثة واادوات الماليثثثة دون اإلخثثثالل بثثثالبنود الثثثوارد فثثثي
الملحثثثق المرفثثثق فثثثي هثثثذا الشقثثثد وحيثثث قبثثثل الوسثثثي ذلثثث التشيثثثين وقثثثد التقثثثت إراد ال ثثثرفين باإليجثثثا والقبثثثول فقثثثد تثثثم
ااتفاق على اآلتي :
البند ااول
يشتبثثثر التمهيثثث د السثثثابق جثثث ءا ا يتجثثث أ مثثثن هثثثذا الشقثثثد متممثثثا لثثثه ومكمثثثال لبثثثاقي بنثثثودا ي وإذا ورد تشريثثثف بالقثثثانون رقثثثم
و  7ي لسثثثنة  2010بوثثثإن إنوثثثاء هيئثثثة أسثثثواق المثثثال وتن ثثثيم نوثثثا ااوراق الماليثثثة وائحتثثثه التنفيذيثثثة وتشثثثديالتهما اغ
كلمثثثة مثثثن الكلمثثثات المسثثثتخدمة بهثثثذا الشقثثثد ي فثثث ن تلثثث الكلمثثث ة تإخثثثذ ذات المشنثثثى الثثثوارد بالقثثثانون الموثثثار إليثثثه وائحتثثثه
التنفيذية ما لم يقتضى السياق ير ذل .
البند الااني
يقثثثر رفثثثا هثثثذا الشقثثثد بشلمهمثثثا التثثثام والنثثثافي للجهالثثثة بمثثثواد القثثثانون رقثثثم  7لسثثثنة  2010بوثثثإن إنوثثثاء هيئثثثة أسثثثواق المثثثال
وتن ثثثثيم نوثثثثا ااوراق الماليثثثثة وتشديالتثثثثه وائح تثثثثه التنفيذيثثثثة واان مثثثثة والقثثثثرارات والتشليمثثثثات الصثثثثادر عثثثثن هيئثثثثة
أسواق المال والبورصة .
البند الاال
يقثثثر ال رفثثثان بثثثإن جميثثثع البيانثثثات المبينثثثة فثثثي صثثثدر هثثثذا الشقثثثد صثثثحيحة ودقيقثثثة وتشبثثثر عثثثن الواقثثثع وت ثثثابق مسثثثتنداته
الرسثثمية الابوتيثثة ي ويتحمثثل كثثال ال ثثرفين المسثثنولية القانونيثثة عثثن أيثثة بيانثثات تخثثالف الواقثثع ي وفثثي حالثثة ت ييثثر أي مثثن
البيانثثات احثثد ال ثثرفين فيتوج ث إخ ثثار ال ثثرف ااخثثر خ ي ثا ل بإيثثة ت ييثثرات علثثى بياناتثثه سثثالفة الثثذكر خثثالل عوثثر أيثثام
عمل من تاريخ الت يير وإا اعتبر ذل الت يير كإن لم يكن وا يشتد به قانونيا .
البند الرابع
يقثثثر الوسثثثي ب خ ثثثار مو فيثثثه والقثثثائمين علثثثى تلقثثثي وتسثثثجيل أوامثثثر الشميثثثل االتثثث ام التثثثام بمثثثا ورد فثثثي و الفصثثثل الرابثثثع
المشثثثثامالت الوخصثثثثية لمثثثثو في الوثثثثخ المثثثثرخ لثثثثه ي للكتثثثثا الاثثثثامن و أخالقيثثثثات الشمثثثثل ي مثثثثن الالئحثثثثة التنفيذيثثثثة
للقانون رقم  7لسنة  2010بوإن إنواء هيئة أسواق المال وتن يم نوا ااوراق المالية وتشديالته .
البند الخامس
يقثثثر الشميثثثل بمالءتثثثه الماليثثثة وتمتشثثثه أو مثثثن ينثثثو عنثثثه بالمشرفثثثة ااسثثثتامارية التثثثي تمكنثثثه مثثثن التثثثداول وااسثثثتامار فثثثي
ااوراق المالية
ويقثثر الشميثثل بإنثثة المسثثتفيد الوحيثثد والحقيقثثي مثثن نثثاتو جميثثع الشمليثثات والصثثفقات التثثي تثثتم لحسثثابه بنثثاء علثثى أوامثثرا و
لصثثثثالحه وأن جميثثثثع تلثثثث الشمليثثثثات والصثثثثفقات تتسثثثثم بالموثثثثروعية ي وأن جميثثثثع مصثثثثادر تمويثثثثل الحسثثثثا وعمليثثثثات
التثثثداول الخاصثثثة بالحسثثثا مشلومثثثة المصثثثدر وموثثثروعة ي ويلتثثث م الوسثثثي بمثثثا جثثثاء فثثثي المثثثاد و  1-5ي مثثثن الفصثثثل
الخثثثامس و قواعثثثد المحثثثاف ااسثثثتامارية لثثث وراق الماليثثثة ي للكتثثثا السثثثابع و أمثثثوال الشمثثثالء وأصثثثولهم ي مثثثن الالئحثثثة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بوإن أنواء هيئة أسواق المال وتن يم نوا ااوراق المالية وتشديالته .
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البند السادس
مثثثع مراعثثثا المثثثاد  4-1و ت ويثثثد الشميثثثل بوثثثرو تقثثثديم الخثثثدمات ي مثثثن الكتثثثا الاثثثامن أخالقيثثثات الشمثثثل مثثثن الالئحثثثة
التنفيذيثثة للقثثانون رقثثم  7لسثثنة  2010بوثثإن أنوثثاء هيئثثة أسثثواق المثثال وتن ثثيم نوثثا ااوراق الماليثثة وتشديالتثثه ي علثثى
الوسثثثي أن يثثث ود الشميثثثل بكوثثثف يوضثثثل فيثثثه ااتشثثثا والشمثثثوات المحثثثدد مثثثن قبثثثل البورصثثثة ويلتثثث م الشميثثثل بثثثإن يثثثدفع
إلثثثى الوسثثثي هثثثذا ااتشثثثا والشمثثثوات ي وفثثثي حثثثال تشثثثديل جثثثدول ااتشثثثا والشمثثثوات مثثثن قبثثثل البورصثثثة أو مثثثن قبثثثل
هيئثثثة أسثثثواق المثثثال ي يقثثثر الشميثثثل بثثثإن الشمولثثثة المشدلثثثة سثثثوف ت بثثثق فثثثورا مثثثن قبثثثل الوسثثثي دون الحاجثثثة إلثثثى موافقثثثة
الشميثثثل علثثثى ذلثثث ويقثثثر الشميثثثل بقبولثثثه صثثثراحة أن تقثثثوم وكالثثثة المقاصثثثة الحاليثثثة أو أي وكالثثثة مقاصثثثة يثثثرخ لهثثثا
بالشمل مستقبال بخصم الشمولة مباور من حسا تداوله لديها .
البند السابع
يتم إرسثثال جميع المرسثثالت والتإكيدات واإلخ ارات بين ال رفين على عنوانهما الواردين في هذا الشقد أو إلى عنوان يخر يتم
تحديدا بواس ة إوشار خ ي يرسل بين رفي الشقد وتشتبر جميع المرسالت واإلوشارات واإلخ ارات المرسلة من أحد رفي
الشقد ل خر قد تم استالمها ما لم يابت ال رف اآلخر عكس ذل .
البند الاامن
يقثثثثر ويلتثثثث م الشميثثثثل بضثثثثرور الت امثثثثه سثثثثداد قيمثثثثة صثثثثفقات وثثثثراء ااوراق الماليثثثثة مسثثثثبقا سثثثثواء بالسثثثثوق النقثثثثدي أو
الخيثثثثارات أو ااجثثثثل أو يرهثثثثا مثثثثن خثثثثدمات التثثثثداول فثثثثي البورصثثثثة ي وضثثثثرور إيثثثثدا المبثثثثال بحسثثثثابه للتثثثثداول لثثثثدغ
وكالثثة المقاصثثثة وعليثثثه يثثثت م التثثثداول علثثى هثثثذا المبثثثال ي ويحثثثق للشميثثثل وثثراء ااوراق الماليثثثة بمثثثا يشثثثادل الرصثثثيد الكثثثافي
المتثثوفر بحسثثابه ويثثتم ذل ث قبثثل تنفيثثذ أيثثة صثثفقة تثثتم لصثثالل الشميثثل أو مثثن ينثثو عنثثه قانون ثا ل ي وكثثذل يقثثر الشميثثل أو مثثن
ينثثو عنثثه قانونثثا بملكيتثثه لثث وراق الماليثثة التثثي يصثثدر فيهثثا أمثثر بثثالبيع ويجثث أن تكثثون موجثثود بكوثثف حسثثابه ي وفثثي
حالثثثة عثثثدم وجودهثثثا بكوثثثف حسثثثا وكالثثثة المقاصثثثة يثثثتم تسثثثليم وثثثهاد ااوراق الماليثثثة للوسثثثي مثثثن خثثثالل مو فيثثثه لشمثثثل
الال م مع الشلم أن الوسي لن يقوم بتنفيذ أوامر الشميل إا بشد الت ام الشميل بمضمون هذا البند .
يقثثثر ويلتثثث م الشميثثثل بت يثثثه كافثثثة االت امثثثات المترتبثثثة علثثثى الصثثثفقات التثثثي تمثثثت لحسثثثابه سثثثواء بثثثالبيع أو بالوثثثراء بقثثثا
لتشليمثثثات هيئثثثة أسثثثواق المثثثال والقواعثثثد والثثثن م المشمثثثول بهثثثا فثثثي البورصثثثة  .كمثثثا تسثثثرغ رامثثثات التثثثإخير علثثثى الشميثثثل
في حالة تخلفه عن سداد الت اماته بقا للوائل والن م المشمول بها في البورصة و وكالة المقاصة .
وفثثثي حالثثثة عثثثدم التثثث ام الشميثثثل بمثثثا ورد أعثثثالا فيشثثثد ذلثثث تخثثثويال صثثثريحا مثثثن الشميثثثل إلثثثى الوسثثثي إلعثثثاد بيثثثع ااوراق
الماليثثثة الموثثثثترا أو وثثثثراء أوراقثثثا ماليثثثثة بثثثثدا مثثثثن ااوراق الماليثثثة المباعثثثثة لسثثثثداد مسثثثتحقات وكالثثثثة المقاصثثثثة ون ثثثثام
ضثثثمان عمليثثثات الوسثثثا ة بشثثثد ا نقضثثثاء المواعيثثثد المحثثثدد الموثثثار إليهثثثا فثثثي الفقثثثر السثثثابقة مثثثع حفثثث حقثثثوق الوسثثثي
بثثثالرجو بم البثثثة الشميثثثل بإيثثثة مبثثثال أخثثثرغ لت يثثثة الت اماتثثثه بشثثثد القيثثثام بمثثثا تقثثثدم وكثثثذل م البتثثثه بإيثثثة رامثثثات يثثثتم
فرضثثها نتيجثثثة لشثثدم التثثث ام الشميثثل بت يثثثة الت اماتثثه الموثثثار إليهثثا أعثثثالا ي وا يحثثق للشميثثثل م البثثة الوسثثثي بإيثثة فثثثروق
أربثثثاه ناتجثثثة عثثثن إعثثثاد بيثثثع ااوراق الماليثثثة الموثثثترا أو وثثثراء أوراق ماليثثثة بثثثدا مثثثن ااوراق الماليثثثة المباعثثثة ي وذلثثث
بقا ل ن مة والقرارات والتشليمات الصادر عن هيئة أسواق المال والبورصة .
البند التاسع
ا يحثثثثق للشميثثثثل بيثثثثع ااوراق الما ليثثثثة إا بشثثثثد سثثثثداد قيمثثثثة ااوراق الماليثثثثة الموثثثثترا بواسثثثث ة الوسثثثثي لصثثثثالل وكالثثثثة
المقاصة متضمنة الشمولة وأية رامات تإخير أو مصاريف أخرغ ناتجة من عملية الوراء
البند الشاور
ا يجو لوركة الوسا ة تنفيذ ااوامر الصادر عن أصحا الحسابات المدينة إا إذا قاموا بالوفاء بما عليهم من الت امات
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البند الحادي عور
يقثثثر الشميثثثل فثثثي حثثثال إنجثثثا عمليثثثات بيثثثع أو وثثثراء أوراق ماليثثثة لصثثثالحه مثثثن خثثثالل الوسثثثي بشثثثد تخويلثثثه بثثثذل كتابثثثة ي
ف نثثثثه يشتبثثثثر قثثثثد نفثثثثذ عقثثثثدا مل مثثثثا قانونثثثثا يثثثثر موثثثثرو بخصثثثثو تلثثثث الشمليثثثثات وينب ثثثثي علثثثثى الشميثثثثل تقثثثثديم جميثثثثع
المسثثثتندات الم لوبثثثة إلع ثثثاء النفثثثاذ لثثثذل الشقثثثد والمشاملثثثة التجاريثثثة الناوثثثئة عثثثن ذلثثث ويقثثثر الشميثثثل أن جميثثثع تشثثثامالت
ااوراق الماليثثثة المدرجثثثة و يثثثر المدرجثثثة فثثثي البورصثثثة سثثثواء بالسثثثوق النقثثثدي أو ااجثثثل أو البيثثثو المسثثثتقبلية أو يرهثثثا
مثثثثن الخثثثثدمات الحاليثثثثة أو المسثثثثتقبلية تثثثثتم وفقثثثثا للقثثثثانون رقثثثثم  7لسثثثثنة  2010وتشديالتثثثثه وائحتثثثثه التنفيذيثثثثة واان مثثثثة
والقرارات والتشليمات الصادر عن هيئة أسواق المال والبورصة .
البند الااني عور
يقثثثثر الشميثثثثل بثثثثاالت ام بثثثثإن يفصثثثثل عثثثثن عضثثثثويته بثثثثإي مثثثثن مجثثثثالس إدار الوثثثثركات المدرجثثثثة أو يثثثثر المدرجثثثثة فثثثثي
 % 5أ و أكاثثثر فثثثي أيثثثة وثثثركة قبثثثل إجثثثراء أيثثثة عمليثثثة تثثثداول وأن يفصثثثل
البورصثثثة أو إذا كثثثان مثثثديرا أو مسثثثاهما يملثثث
فورا في حالة اكتسا هذا الصفة في أي وقت احق لهذا القرار .
ويتشهثثثد الشميثثثل بمثثثا جثثثاء فثثثي الفصثثثل الرابثثثع اإلفصثثثاه عثثثن المشلومثثثات الجوهريثثثة – مثثثن الكتثثثا الشاوثثثر و اإلفصثثثاه
تن ثثثيم التشامثثثل فثثثي ااوراق الماليثثثة
والوثثثفافية ي مثثثن الالئحثثثة التنفيذيثثثة ي كمثثثا يلتثثث م الشميثثثل بمثثثا ورد فثثثي الفصثثثل الاالثثث
ل وثثثخا الم لشثثثين مثثثن الكتثثثا الشاوثثثر و اإلفصثثثاه والوثثثفافية ي مثثثن الالئحثثثة التنفيذيثثثة الصثثثادر بقثثثا للقثثثرار رقثثثم
و72ي لسثثثنة  2015بوثثثإن اصثثثدار اائحثثثة التنفيذيثثثة للقثثثانون رقثثثم و  7ي لسثثثنة  2010بوثثثإن هيئثثثة أسثثثواق المثثثال وتن ثثثيم
نوا ااوراق المالية وتشديالته .
البند الاال عور
يقثثثر الشميثثثل بالت امثثثه ومسثثثنوليته القانونيثثثة بمتابشثثثة كوثثثف حسثثثا وكالثثثة المقاصثثثة الخثثثا بثثثه وتإكثثثدا مثثثن موجثثثودات
الكوثثف ومثثا يتضثثمنه مثثن ملكيتثثه لثث وراق الماليثثة أو المبثثال أو االت امثثات الم لوبثثة منثثه ي ويلتثث م بتسثثويتها فثثي الميشثثاد
القثثثانوني الجثثثاري الشمثثثل بثثثه بالبورصثثثة ي وكثثثذل متابشتثثثه لشقثثثود ااجثثثل والبيثثثو المسثثثتقبلية الخاصثثثة بثثثه والت امثثثه بتثثثوفير
المبثثثال الماليثثثثة المناسثثثثبة بحسثثثابه فثثثثي حثثثثال ر بثثثة تجديثثثثد عقثثثثد ااجثثث ل والبيثثثثو المسثثثثتقبلية وإحضثثثار تحويثثثثل أو وثثثثي
مصثثدق عليثثه مثثن أحثثد البنثثو الشاملثثة بدولثثة الكويثثت بقيمثثة مبلثث التجديثثد ومسثثنوليته القانونيثثة الكاملثثة عثثن عقثثود ااجثثل
والبيثثثو المسثثثتقبلية وتجديثثثداتها وفسثثثخها فثثثي حثثثال تراجثثثع سثثثشر الورقثثثة الماليثثثة إلثثثى سثثثشر اإلنهثثثاء وعثثثدم القيثثثام بثثثاإلجراء
الال م لتجديد الشقد بالتنسيق مع صانع السوق وبشد موافقته .
يلتثثثث م الوسثثثثي بت ويثثثثد الشميثثثثل بكوثثثثوف حسثثثثا وكالثثثثة المقاصثثثثة اليوميثثثثة أو ااسثثثثبوعية وكوثثثثوف الصثثثثفقات المنفثثثثذ
لثثث
بواسثثث ة الوسثثثي الخاصثثثة بالشميثثثل فثثثور صثثثدورها إمثثثا الكترونيثثثا أو بالفثثثاكس أو بالتسثثثليم اليثثثدوي وذلثثث حسثثث
الشميثثل ي وعلثثثى الشميثثثل مراجشثثثة الكوثثثوف الموثثار إليهثثثا أعثثثالا ويتحمثثثل المسثثثنولية الكاملثثة عثثثن ذلثثث  .وفثثثي حثثثال وجثثثود
أي خ ثثإ فثثي هثثذا الكوثثوف علثثى الشميثثل إخ ثثار الوسثثي بهثثذا الخ ثثإ خثثالل يثثوم الشمثثل التثثالي وقبثثل إ ثثالق البورصثثة ي
حي ث إنثثه بشثثد انقضثثاء هثثذا المهلثثة تشتبثثر هثثذا الكوثثوف نهائيثثة وقا شثثة وصثثحيحة ويكثثون الشميثثل مل مثثا بهثثا وا يحثثق لثثه
ااعتراض عليها .
البند الرابع عور
يلتثثث م الشميثثثل فثثثي حثثثال ر بتثثثه بتفثثثويض أي وثثثخ للقيثثثام نيابثثثة عنثثثه بالتثثثداول بثثثالبيع والوثثثراء بالسثثثوق النقثثثدي أو ااجثثثل
أو البيثثثو المسثثثتقبلية أو الخيثثثارات أو يرهثثثا أن يقثثثوم بتحريثثثر تفثثثويض مشتمثثثد للوثثثخ الم لثثثو تفويضثثثه صثثثادر عثثثن
وكالثثة المقاصثثة ويقثثوم بتسثثليم أصثثل التفثثويض للوسثثي لشمثثل الثثال م واالت ث ام بمثثا جثثاء بمضثثمونه مثثع إبثثراء ذمثثة الوسثثي
عثثن جميثثع التصثثرفات التثثي تثثتم بموج ث ذل ث التفثثويض ي وعليثثه يلت ث م الشميثثل ب خ ثثار الوسثثي فثثي حالثثة إل ثثاء التفثثويض
اي من ااسبا دون أدنى مسنولية قانونية على الوسي .
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البند الخامس عور
يقثثر الشميثثل بشلمثثه التثثام بقيثثام الوسثثي بتسثثجيل كافثثة أوامثثر البيثثع والوثثراء لكافثثة أنثثوا ااوراق الماليثثة الصثثادر عنثثه أو
مثثثثن ينثثثثو عنثثثثه عبثثثثر أجهثثثث الوسثثثثي الهاتفيثثثثة والمرئيثثثثة و يرهثثثثا مثثثثن وسثثثثائل ااتصثثثثال وكثثثثذل ااوامثثثثر الصثثثثادر
بالحضثثثور الوخصثثثث ي بقثثثثا للن ثثثثام المشمثثثثول بثثثثه فثثثثي البورصثثثثة وأن كافثثثثة ااوامثثثثر الصثثثثادر مثثثثنهم مسثثثثجلة ومحفو ثثثثة
وقابلثثثة ل سثثثترجا بنثثثاء علثثثى لثثث مثثثن هيئثثثة أسثثثواق المثثثال أو فثثثي الحثثثاات التثثثي يقررهثثثا القثثثانون كمثثثا يقثثثر بشلمثثثه بثثثإن
الوسثثثي يقثثثوم بتسثثثجيل تلثثث ااوامثثثر مثثثن خثثثالل أجهثثث الحاسثثث اآللثثثي الخاصثثثة بثثثه والمتصثثثلة بثثثإجه الحاسثثث اآللثثثي
بالبورصثثثة ي كمثثثا يقثثثر بثثثإن الوسثثثي قثثثد وثثثره للشميثثثل بوثثثكل واضثثثل وكثثثاف بيشثثثة الشمليثثثات والصثثثفقات التثثثي يقثثثوم بهثثثا
والمخا ر المترتبة عليها سواء بالبيع أو الوراء .
البند السادس عور
دون اإلخثثثالل بمثثثثا ورد بثثثثن المثثثثاد  4-1مثثثن الكتثثثثا الاثثثثامن – أخالقيثثثثات الشمثثثثل مثثثن الالئحثثثثة التنفيذيثثثثة للقثثثثانون رقثثثثم
و7ي سثثثثثنة  2010وتشديالتثثثثثه ي يقثثثثثر ويلتثثثثث م الشميثثثثثل بمسثثثثثنوليته القانونيثثثثثة الكاملثثثثثة عثثثثثن جميثثثثثع تصثثثثثرفاته والشمليثثثثثات
والصثثثفقات التثثثي تمثثثت وفقثثثإ ل اوامثثثرا أو أوامثثثر مثثثن ينثثثو عنثثثه حسثثث صثثثالحية تلثثث ااوامثثثر ومثثثد سثثثريانها لصثثثالحه
سثثواء بثثالبيع أو الوثثراء بالسثثوق النقثثدي أو ااجثثل أو أيثثة خثثدمات ماليثثة أخثثرغ حاليثثة أو مسثثتقبلية واااثثار المترتبثثة عليهثثا
ي وما ينتو عنها من مكاس أو خسائر وذل الما كانت هذا ااوامر صحيحة وسليمة ولم يتم ال شن عليها .
ويقثثثر الشميثثثل بثثث خالء وإبثثثراء ذمثثثة الوسثثثي قانونيثثثا ل وعثثثدم مسثثثنوليته عثثثن أيثثثة خسثثثائر أو مخثثثا ر يتكبثثثدها الشميثثثل عثثثن
ااوامثثثر والصثثثفقات التثثثي تمثثثت وفقثثثا اوامثثثرا  .وا يحثثثق للشميثثثل م البثثثة الوسثثثي بثثثالتشويض عثثثن تلثثث الخسثثثائر ي المثثثا
لم تكن بتشمد أو بسب إهمال الوسي أو أي من مو فيه  .وقد علم الشميل بمضمون هذا البند الشلم النافي للجهالة .
وقثثثد اتفثثث ق ال رفثثثان بإنثثثه ا يجثثثو إع ثثثاء أوامثثثر تتشلثثثق بشمليثثثات وثثثراء وبيثثثع ورقثثثة ماليثثثه عثثثن ريثثثق الهثثثاتف النقثثثال
للوسي وا يشتد بإي أمر يتم بهذا الوسيلة .
البند السابع عور
يلتثثثثث م الوسثثثثثي ببثثثثثذل قصثثثثثارغ جهثثثثثدا لتنفيثثثثثذ أوامثثثثثر الشميثثثثثل جميشهثثثثثا المثثثثثا حصثثثثثل علثثثثثى الوقثثثثثت الكثثثثثافي وكافثثثثثة
المت لبات التي تخوله لتنفيذها .
ويقثثثثر الشميثثثثل مثثثثن جهتثثثثه بثثثثإن الوسثثثثي لثثثثن يضثثثثمن تنفيثثثثذ بشثثثثض أو جميثثثثع أوامثثثثرا أو لبثثثثه إلل ثثثثاء أو تشثثثثديل أمثثثثر
أو أوامثثثثثر سثثثثثابقة كثثثثثان قثثثثثد لبهثثثثثا مثثثثثن الوسثثثثثي حتثثثثثى وان كثثثثثان لبثثثثثه باإلل ثثثثثاء أو التشثثثثثديل هثثثثثذا قثثثثثد ورد للوسثثثثثي
قبثثثثثل تنفيثثثثثذ هثثثثثذا ال لثثثثث  .كمثثثثثا يقثثثثثر الشميثثثثثل بثثثثثإن لثثثثث اإلل ثثثثثاء أو التشثثثثثديل اي أمثثثثثر سثثثثثابق كثثثثثان قثثثثثد تثثثثثم تنفيثثثثثذا
لحسثثثثابه لثثثثن يثثثثتم تلبيتثثثثه مثثثثا لثثثثم يكثثثثن الوسثثثثي قثثثثد حصثثثثل علثثثثى الوقثثثثت الكثثثثافي لتقثثثثديم ال لثثثث إلثثثثى الجهثثثثة المختصثثثثة
بالبورصثثثثة وأن يكثثثثون قثثثثد تثثثثم اسثثثثتالمه مثثثثن قبلهثثثثا وأن تكثثثثون قثثثثد قامثثثثت بم ابقثثثثة لثثثث الشميثثثثل مثثثثع اامثثثثر الثثثثذي
أصدرا قبل التنفيذ .
وا يمكثثثثثن ل لوسثثثثثي أن يجثثثثث م للشميثثثثثل أو يضثثثثثمن لثثثثثه أو يفتثثثثثرض بثثثثثإي وثثثثثكل مثثثثثن ااوثثثثثكال بثثثثثإن تقثثثثثوم البورصثثثثثة
بم ابقثثثثثة لثثثثث اإلل ثثثثثاء أو تشديلثثثثثه أو اسثثثثثتالمه قبثثثثثل تنفيثثثثثذا ي وعليثثثثثه فثثثثثإن الشميثثثثثل يثثثثثدر بثثثثثإن لثثثثث اإلل ثثثثثاء أو
التشثثثثثديل اي أمثثثثثر سثثثثثابق لثثثثثن يكثثثثثون سثثثثثاري المفشثثثثثول إا إذا أوثثثثثار كوثثثثثف التثثثثثداول اليثثثثثومي إلثثثثثي إتمثثثثثام إل ثثثثثاء هثثثثثذا
اامر أو تشديله .
وإذا قثثثثثثام الشميثثثثثثل بوضثثثثثثع أي أوامثثثثثثر أو اتخثثثثثثاذ أي قثثثثثثرار أو أي إجثثثثثثراء اعتمثثثثثثادا ل علثثثثثثى لبثثثثثثه لإلل ثثثثثثاء أو التشثثثثثثديل
قبثثثثثثل أن يوثثثثثثير كوثثثثثثف التثثثثثثداول اليثثثثثثومي ب تمثثثثثثام اإلل ثثثثثثاء أو التشثثثثثثديل فثثثثثثإن الشميثثثثثثل يقثثثثثثوم بثثثثثثذل علثثثثثثى مسثثثثثثنوليته
الخاصثثثثثثة ويقثثثثثثر بشثثثثثثدم مسثثثثثثنولية الوسثثثثثثي عثثثثثثن المصثثثثثثا ريف أو الخسثثثثثثائر المتكبثثثثثثد والناتجثثثثثثة مثثثثثثن جثثثثثثراء قيامثثثثثثه
بثثثثثذل  .كمثثثثثا يقثثثثثر الشميثثثثثل باسثثثثثتمرار الت امثثثثثه بكثثثثثل مثثثثثا يترتثثثثث علثثثثثى اامثثثثثر ااصثثثثثلي فثثثثثي حالثثثثثة عثثثثثدم إمكانيثثثثثة
إل ائه أو تشديله .
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البند الاامن عور
يحثثثق لكثثثل مثثثن ال ثثثرفين إنهثثثاء هثثثذا الشقثثثد وفسثثثخه فثثثي حالثثثة عثثثدم التثثث ام أي ثثثرف بالواجبثثثات واالت امثثثات المنثثثو بثثثه
تنفيذها ي وذل بناء على تنبيه خ ي يقدمه أحد ال رفين إلي اآلخر قبل يوم واحد على ااقل .
كمثثثا يحثثثق للوسثثثي إنهثثثاء هثثثذا الشقثثثد فثثثي أي وقثثثت ووفقثثثا ل لتقثثثديرا الم لثثثق مثثثع أبثثثداء ااسثثثبا التثثثي أدت إلثثثى إنهثثثاء الشقثثثد
وذل بموج أخ ار يرسله إلى الشميل قبل و  7ي سبشة أيام من تاريخ اإلنهاء .
ويلتثثث م الشميثثثل بتحويثثثل موجوداتثثثه الثثثوارد بكوثثثف حسثثثا التثثثداول الخثثثا بثثثه إلثثثى وثثثركة وسثثثا ة أخثثثرغ بشثثثد تصثثثفية
وتسثثوية جميثثع المشثثامالت التثثي تثثم إبرامهثثا مثثن خثثالل الوسثثي  .ويقثثر الشميثثل بإنثثة لثثن يثثتم تحويثثل موجوداتثثه إلثثى وثثركة
وسثثا ة أخثثرغ مثثا لثثم يكثثن قثثد قثثام بتسثثوية جميثثع مشامالتثثه مثثع الوسثثي وتسثثديدا لكافثثة الشمثثوات والمصثثاريف المسثثتحقة
عليه للوسي وإبراء ذمته .
يحثثق للوسثثي اامتنثثا عثثن تنفيثثذ أوامثثر الشميثثل اعتبثثارا ل مثثن تثثاريخ إرسثثال إخ ثثار إنهثثاء الشقثثد علثثى أا يترت ث علثثى ذل ث
اإلضثثثرار بمصثثثالل الشميثثثل  .ويقثثثر الوسثثثي ويتشهثثثد بإنثثثه سثثثيبذل الشنايثثثة الكاملثثثة والجهثثثد الثثثال م لتسثثثوية الت امثثثات الشميثثثل
وتحويثثثل موجوداتثثثه لوسثثثي أخثثثر المثثثا قثثثام الشميثثثل بشمثثثل التسثثثوية الال مثثثة  .كمثثثا يتشهثثثد الوسثثثي بتحويثثثل موجثثثودات
الشميل إلى الوسي الذي يختارا الشميل وذل في مدا أقصاها اليوم التالي لقيام الشميل بالتسوية الال مة .
يقثثر الشميثثل ويوافثثق علثثى أنثثة يحثثق للوسثثي اإلمتنثثا عثثن تنفيثثذ أوامثثرا اعتبثثارا ل مثثن تثثاريخ اإلخ ثثار ب نهثثاء الشقثثد  .كمثثا
يقثثر الشميثثل بثثإن الوسثثي لثثن يكثثون مسثثنوا عثثن أيثثة خسثثائر أو أضثثرار أو م البثثات أو فثثر مفقثثود قثثد يتكبثثدها نتيجثثة
إلنهثثثاء الوسثثثي لهثثثذا الشقثثثد أو اامتنثثثا عثثثن تنفيثثثذ أوامثثثرا وتحويثثثل موجوداتثثثه إلثثثى وثثثركة وسثثثا ة أخثثثرغ المثثثا لثثثم تكثثثن
بتشمد أو بسب إهمال الوسي أو أي من مو فيه .
البند التاسع عور
يلتثثث م ويقثثثر الشميثثثل بإنثثثه المالثثث ااصثثثلي والمسثثثتفيد الوحيثثثد مثثثن ت داواتثثثه ويتشهثثثد بشثثثدم إيداعثثثه بصثثثفة وخصثثثية أو قبولثثثه
إيثثثدا أيثثثة مبثثثال مجهولثثثة المصثثثدر أو موثثثبوهة وفقثثثا ل لمثثثا تسثثثتوجبه أحكثثثام قثثثانون سثثثل اامثثثوال وتمويثثثل اإلرهثثثا فثثثي
دولة الكويت والتشليمات الصادر عن هيئة أسواق المال في مكافحة سل ااموال وتمويل اإلرها .
البند الشورون
ا ي جثثثو اي مثثثن الوسثثثي و/أو الشميثثثل رفثثثي هثثثذا الشقثثثد التنثثثا ل عثثثن حقوقثثثه أو الت اماتثثثه أو تكليثثثف أ ثثثراف يخثثثرين
بهثثثا أو إصثثثدار رخصثثثة بثثثذل الخصثثثو أو التصثثثرف بثثثذل بثثثإي ريقثثثة دون الحصثثثول علثثثى موافقثثثة خ يثثثه مسثثثبقة مثثثن
ال رف ااخر .
البند الحادي والشورون
ا يتحمثثثثل الوسثثثثي أو مثثثثدرانا أو الم سثثثثنولون عنثثثثه أو أي مثثثثن مو فيثثثثه أيثثثثة مسثثثثنولية تجثثثثاا الشميثثثثل عثثثثن أي إخفثثثثاق أو
إخثثثالل فثثثي أدائثثثه االت امثثثات المترتبثثثة علثثثى هثثثذا ااتفاقيثثثة أو أي ضثثثرر أو خسثثثار مترتبثثثة علثثثى ذلثثث إذا لثثثم يكثثثن ذلثثث
اإلخفثثاق ناتجثثا عثثن خ ثثإ أو إهمثثال متشمثثد وإنمثثا كثثان اإلخفثثاق أو اإلخثثالل ناتجثثا عثثن وقثثو أيثثة حالثثة مثثن حثثاات القثثو
القثثاهر كالشوامثثثل يثثثر اإلراديثثثة الناتجثثة عثثثن الحثثثرو أو الكثثثوار ال بيشيثثثة أو ت ييثثر فثثثي القثثثوانين واان مثثثة أو اللثثثوائل
الحكوميثثثة أو الخاصثثثة بااسثثثواق الماليثثثة أو تش ثثثل خدمثثثة اإلنترنثثثت أو خ ثثثو الهثثثاتف أو القيثثثود الحكوميثثثة أو إيقثثثاف أو
تثثثإخير التثثثثداول أو تش يثثثثل الن ثثثثا م أو الجهثثثا اامنثثثثي أو الثثثثدخول يثثثثر المصثثثره بثثثثه أو السثثثثرقة أو أي موثثثثكلة فنيثثثثة أو
خثثثالف ذلثثث قثثثد تمنثثثع الشميثثثل مثثثن تسثثثجيل أو تشثثثديل أي امثثثر أو تمنثثثع الوسثثثي مثثثن التصثثثرف بخصثثثو أمثثثر أو تشليمثثثات
عبثثثر الخثثث المباوثثثر أو أيثثثة أحثثثدا أو ثثثروف خارجثثثة مثثثن ن ثثثاق سثثثي رته  .وعلثثثى الوسثثثي إابثثثات عثثثدم مسثثثنوليته عثثثن
عدم تمكنه من أداء مهامه تجاا الشميل على الوجه الم لو
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البند الااني والشورون
يحثثثق للوسثثثي وبمثثثا ا يخثثثالف أو يتشثثثارض مثثثع ااحكثثثام والقثثثرارات ذات الصثثثلة رفثثثض أيثثثة أوامثثثر أو تشليمثثثات صثثثادر
عثثثن الشميثثثل المثثثا تثثثوافرت أسثثثبا الثثثرفض القانونيثثثة ويكثثثون ذلثثث ببيثثثان أسثثثبا الثثثرفض للشميثثثل وثثثفهيا ل علثثثى أن يلحثثثق
ب وثثشار خ ثثي يتضثثمن أسثثبا الثثرفض  .كمثثا يقثثر الشميثثل بثثإن الوسثثي لثثن يكثثون مسثثنوال عثثن أيثثة خسثثائر أو أضثثرار أو
فثثر مفقثثود مثثن أي نثثثو كانثثت قثثد يتكبثثثدها الشميثثل نتيجثثة رفثثثض الوسثثي المسثثب والقثثثانوني لتنفيثثذ أي مثثن أوامثثثرا أو
تشليماتثثثه  .ويثثثدر الشميثثثل بإنثثثه وحثثثدا المسثثثنول عثثثن المخثثثا ر والخسثثثائر التثثثي قثثثد تثثثنجم عثثثن ااخ ثثثاء أو سثثثوء الفهثثثم أو
التثثثإخير بسثثثب إه مثثثال أو تقصثثثير منثثثه بسثثثب عثثثدم وضثثثوه التشليمثثثات الصثثثادر عثثثن الشميثثثل للوسثثثي ولثثثيس للشميثثثل أي
حق في الم البة بالتشويض إا إذا كانت تل ااخ اء متشمد من قبل الوسي أو بسب أهماله أو تقصير منه .
البند الاال والشورون
ينب ثثثي علثثثى الوسثثثي الحفثثثا علثثثى سثثثرية كافثثثة المشلومثثثات المتشلقثثثة بالشميثثثل بموجثثث هثثثذا الشقثثثد وأن ا يقثثثوم ب فوثثثاء تلثثث
المشلومثثثات ل ثثثرف االثثث دون الحصثثثول علثثثى موافقثثثة خ يثثثه مثثثن الشميثثثل ويسثثثتانى مثثثن ذلثثث الجهثثثات التثثثي يحثثثق للوسثثثي
القيثثام باإلفصثثثاه عثثثن مشلومثثثات وبيانثثثات الشميثثثل لهثثثا وهثثثي علثثثى سثثثبيل الماثثثال ا الحصثثثر هيئثثثة أسثثثواق المثثثال والبورصثثثة
وبنثثثث ال كويثثثثت المركثثثث ي و المحثثثثاكم المختصثثثثة ي كمثثثثا يقثثثثر ويوافثثثثق الشميثثثثل علثثثثى أن يقثثثثوم الوسثثثثي بتبثثثثادل المشلومثثثثات
الخاصثثة بالشميثثل مثثع بشثثض الجهثثات الرسثثمية واا ثثراف ااخثثرغ التثثي يحثثق لهثثا قانونثثا ل الحصثثول علثثى تلثث المشلومثثات
وذلثثث إل ثثثراض الم ابقثثثة والتحقثثثق مثثثن هويثثثة الشميثثثل إل ثثثراض تحديثثثد الوثثثرو الماليثثثة ي والتقيثثثد بثثثبشض القثثثوانين ماثثثل
القثثثثوانين الخاصثثثثة بمكافحثثثثة عمليثثثثات سثثثثل اامثثثثوال وتمويثثثثل اإلرهثثثثا  .أن جميثثثثع ااسثثثثتخدامات ااخثثثثرغ لمشلومثثثثات
الشميثثل يجثث أن تخضثثثع للحثثاات التثثثي حثثددها القثثثانون وتشليمثثات الجهثثثات الرقابيثثة  .كمثثثا أن الشميثثل يفثثثوض الوسثثي فثثثي
ااستفسثثثار عنثثثه وعثثثن وضثثثشه ا ائتمثثثاني و لثثث تقريثثثر لم ابقثثثة المشلومثثثات بخصثثثو هويتثثثه ومصثثثدر تمويثثثل الحسثثثا
وذل للتمكن من تحديد مدغ أهلية الشميل لفتل الحسا واية أ راض قانونية أخرغ متشلقة بالشميل
كمثثثا يفثثثوض الشميثثثل الوسثثثي بهثثثذا الخصثثثو لالتصثثثال بتلثثث المنسسثثثات الماليثثثة واسثثثتخدام وكثثثاات المشلومثثثات حسثثث
مثثا يثثراا الوسثثي مناسثثبا ل  .كمثثا يثثدر الشميثثل انثثه كمثثا هثثو م لثثو مثثن قبثثل مختلثثف الهيئثثات الرسثثمية المثثذكور أعثثالا ي
إنثثه قثثد ي لثث مثثن الوسثثي تقثثديم تقريثثر عثثن تحثثويالت الشميثثل و ممتلكاتثثه ووثثراء ااوراق الماليثثة وتشثثامالت الشميثثل مثثع
الوركات والبنو والوركات ااخرغ المسجلة في البورصة مع إوشار الشميل دون الحاجة إلى موافقته .
البند الرابع والشورون
فثثثي حالثثثة إدخثثثال أيثثثة تشثثثديالت علثثثى أن مثثثة البورصثثثة مثثثن قبثثثل هيئثثثة أسثثثواق المثثثال أو البورصثثثة ي فيحثثثق للوسثثثي تشثثثديل
بنثثثثود ووثثثثرو هثثثثذا الشقثثثثد أو أي وثثثثرو خاصثثثثة ملحقثثثثة بهثثثثا لتتوافثثثثق مثثثثع تلثثثث التشثثثثديالت التثثثثي أدخلثثثثت علثثثثى أن مثثثثة
البورصثثثة مثثثع إوثثثشار مسثثثبق للشميثثثل وبثثثدون موافقتثثثه وتكثثثون التشثثثديالت علثثثى هثثثذا الشقثثثد سثثثارية المفشثثثول فثثثي مواجهثثثة
الشميثثثل فثثثورا ل .ويخضثثثع هثثثذا الشقثثثد ووثثثرو ه للتشثثثديل ليتماوثثثى مثثثع أي قواعثثثد أو تشليمثثثات أو تشثثثديالت تصثثثدرها هيئثثثة
أسثثثواق المثثثال أو البورصثثثة مثثثع إوثثثشار مسثثثبق للشميثثثل وتكثثثون التشثثثديال ت علثثثى هثثثذا الشقثثثد سثثثارية المفشثثثول فثثثي مواجهثثثة
رفا هذا الشقد فور صدورها وبدون موافقتهما .
البند الخامس والشورون
يخضثثع هثثذا الشقثثد احكثثام القثثانون الكثثويتي ي وإذا أعتبثثر أي مثثن بنثثود هثثذا الشقثثد ا يثثا ل أو يثثر سثثاري المفشثثول أو بثثا الل
أو يثثر قابثثل للت بيثثق وفقثثا اي حكثثم أو قثثرار تحكيمثثي أو قثثرار هيئثثة رقابيثثة فثث ن عثثدم السثثريان أو الثثب الن ينحصثثر فثثي
هذا البند المذكور دون أن ينار على باقي بنود الشقد .
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البند السادس والشورون
تخثثثت المحثثثاكم الكويتيثثثة بالفصثثثل فثثثي المنا عثثثات الناوثثثئة عثثثن إبثثثرام أو تنفيثثثذ أو إنهثثثاء هثثثذا الشقثثثد وفقثثثا ل احكثثثام القثثثانون
الكويتي .
البند السابع والشورون
يجثثو ل رفثثا النثث ا ااتفثثاق علثثى اللجثثوء إلثثى التحكثثيم فثثي هيئثثة أسثثواق المثثال وفقثثا احكثثام القثثانون رقثثم  7لسثثنة 2010
بوثثثإن إنوثثثاء هيئثثثة أسثثثواق المثثثال وتن ثثثيم نوثثثا ااوراق الماليثثثة وتشديالتثثثه وائحتثثثه التنفيذيثثثة والقثثثرارات الصثثثادر بهثثثذا
الوإن
البند الاامن والشورون
الشموات المقررا على الشمليات المتشلقه بالبيع والوراء وحس ماهو مقرر ومشلن من وركة بورصة الكويت حي سيتم
احتسا الشمولة لكل صفقة على حدا كما هي أدناا :
النسبة

الحد اادنى للصفقة

السوق
السوق ااول ) ( Premier Market

0.001

 250فلس إذا الصفقة أقل من  250دينار

السوق الرئيسي ) ( Main Market

0.0015

 250فلس إذا الصفقة أقل من  165دينار

سوق الم ادات ) ( Auction Market

0.003

 250فلس إذا الصفقة أقل من  85دينار

تضاف رسوم للمقاصة و  500فلس ي عن كل صفقة قيمتها  50دينار أو أكار .

البند التاسع والشورون
حثثثرر هثثثذا الشقثثثد مثثثن نسثثثختين بيثثثد كثثثل ثثثرف نسثثثخه للشمثثثل بموجبثثثه ي وقثثثد علثثثم كثثثل ثثثرف ببنثثثود ومضثثثمون هثثثذا الشقثثثد
الشلم النافي للجهالة .

الطــرف األول
(شركة الشرق األوسط للوساطة المالية)

شركـــة الوساطــة
(وقــع أمامــي)

الطــرف الثانـــي
(العميــل)

اإلســـم:

اإلســـم:

إسم المو ف:

التوقيـع:

التوقيـع:

التوقيـع:
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المستفيد الفعلي  /المسيطر على الحساب
 هل تتداول لحسابك الخاص أم لحساب أطراف أخرى ؟

*لصالح المسيطر أو المستفيد  /المستفيدين الفعلين  /المسيطر

لحسابي الخاص

(* إذا كان الجواب لصالح المسيطر أو المستفيد الرجاء ذكر المعلومات المطلوبة التالية )

رقم
التسلسل

نــوع العــالقـة

إســم الشخــص

الجنسية

1
2
3

 معلومات اإلتصال بالمستفيد الفعلي أو المسيطر :
البلد :
رقم الهاتف :

العنوان :

المنظقة :

البريد اإللكتروني :

رقم النقال :

توقيع العميل
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التوقيع

(إعـالن هـام و تنبيه بشأن الممارسات المضللة)
عـزيــزي العميــل ..

وفقــا ً لمتطلبات هيئة أسواق المال ،وحرصا ً على توعية عمالئنا الكرام بممارسات وسلوكيات التداول المخالفة و
التي يعاقب عليها القانون وللحرص على تجنب ممارسة كل ما من شأنه التسبب في الوقوع فيهــا،
نهيب بكافة المتعاملين والمتداولين والوسطاء قبل إبرام أي صفقة اإلطالع على ما جاء في المادة  122من القانون
رقم  7لسنة .2010

نص المادة
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  .كل من
ثبت قيامه عمدا بأحد األفعال اآلتية :
-1

تصرف تصرفا ينظوى على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق األوراق المالية عن
طريق :
أ-

الدخول في صفقة بشكل ال يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب -إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية  ،وهو على علم بأن أمر مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك
الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .
-2

كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها -:
أ-

رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآلخرين على شرائها .

ب -تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر  .بهدف حث اآلخرين على بيعها .
ج – خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث اآلخرين على الشراء أو البيع .
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحاالت التي تقع فيها االفعال المنصوص عليها في البندين (  / 1أ  /2 ،ج ) وتحدد تلك القواعد الممارسات
المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة .

*عدلت المادة ( )122بموجب القانون رقم (  ) 22لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ) 7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية .
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بيانــات العميـل
التاريخ :

/

/

تحـديث

جديـــد

البيانات الشخصية:
رقم التداول:

اإلســـم:
إسم المستثمر (حسب كشف المقاصة):
تاريخ الميالد:

/

الجنس :

ذكر

قاصــــر:

*نعم

مكان الميالد

/

الجنسية:

أنثــى
ال

*إذا كان الجواب نعم ،يرجى تعبئة نموذج (معلومات الوصي) صفحة رقم ( ) 19

:

تاريخ إنتهاء البطاقة :

رقم البطاقة المدنية

رقم الجواز(غير كويتي):

تاريخ إنتهاء الجــواز :

التداول بموجب تفويض معتمد :

*نعم

ال

*إذا كان الجواب نعم ،يرجى تقديم أصل التفويض المعتمد من وكالة المقاصة مع تعبئة النموذج الخاص (نموذج أ) صفحة رقم ( ) 21

معلومات اإلتصال للعميل:
هاتف نقال

هاتف المنزل

البريد اإللكتروني

فاكس
ص.ب

بيانات الوظيفة:
* جهة العمل:

المسمى الوظيفي:

عنوان العمل :

هاتــف العمـــل :
(* إذا كانت جهة العمل من المناصب السياسية ،يرجى تعبئة النموذج الخاص بالمنصب السياسي بالعقد – إلزامي ) .صفحة رقم ()15

معلومات أخرى (إن وجدت)
الجنسية األخرى(لمتعددي الجنسية) :
محل وتاريخ إصدار الجنسية األخرى:
رقم جواز السفر األجنبي:
محل وتاريخ إصدار جواز السفر األجنبي:

- 11 - | P a g e

خدمــات العميـل
التسويـــات:
حســاب مدور

نعم

إصدار الشيكات

ال
شيكات

*إصدار آلي

(*إصدار اآللي عن طريق ربط العميل حسابة البنكي مع وكالة المقاصة ً).

تحويالت (داخلية و خارجية)
 نـــــوع التحــــويل

*آلـــي

شيـــكات

بيانات الحساب المصرفي :
فرع:

اسم البنك المفضل:
االيبان :

رقم الحساب البنكي:

* في حال تفضيل التحويالت اآللية  ،يرجى إكمال البيانات التالية :
رقم هاتف مسؤول الحساب:

إسم مسؤول الحساب :

التقــــارير:
أنــواع التقاريــر (كشوفات حساب)
تقارير أسبوعية

تقارير يوميـــة

نشرة أسعار السوق بعد اإلغالق

تقارير تأكيد الصفقات

الوسيلـة
فاكس

بريد الكتروني

 تعليمات خاصة مطلوبة من قبل العميل
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باليد

نموذج إعرف عميلك

التاريخ :

/

/

تحـديث

جديـــد

اإلســـم:


رقم التداول:
مصدر الدخل (يمكن إختيار أكثر من مصدر):

عمل

أحد الوالدين

طالب

عمل خاص

راتب تقاعد

ميراث

تأمينات إجتماعية

أخرى ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تفاصيل مصادر الدخل  /الثروة:
بدالت  /عالوات :

الراتب الشهري :
 مصادر أخرى للدخل:
عقارات  /أراضي

إستثمارات  /أسهم

تجارة

أخرى ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 هل نتجت الثروة عن إرث؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  :يرجى تحديد مصدر الثروة:

 هل لديك حسابات لدى شركات وساطة أخرى؟

* نعم

ال

*إذا كانت اإلجابة نعم يرجى ذكر إسم شركات الوساطة التي تتعامل معهم:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5
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نعم

هل قمت باإلستثمار سابقا؟

ال

فترة االستثمــار :

 طويل األمد

 قصير األمد

 متوسط

 مضاربة

الخبرة في التداول:

 بسيط

 مبادئ أساسية

 جيد

 خبير

درجه تحمل المخاطر:

 متحفظ جدا

 متحفظ

 معتدل

 مخاطر

هدف االستثمار:

 دخل اضافي

 زياده النمو

 المحافظه على االموال



النشاط المتوقع للحساب :

حجم التداول (د.ك):

الدخل السنوي (د.ك):

لغاية 250,000

500,000-250,001

1,000,000-500,001

أكثر من 1,000,001

أقل من 10,000

25,000-10,001

50,000-25,001

100,000-50,001

أكثر من 100,001

صافي الثروة (د.ك):
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5000 – 1

250,000 -5,001

500,000-250,001

1,000,000-500,001

5,000,000-1,000,001

أكثر من 5,000,000

تفاضيل المنصب السياسي

نعم

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

ال

إذا كنت أنت صاحب المنصب السياسي يرجى تحديد المنصب:



من األسره الحاكمة

عضو مجلس األمة

دبلوماسي

آخر (يرجى التحديد)

منصب حكومي عالي

رتبة عسكرية

إذا كان أحد أقاربك من الدرجة األولى ذو منصب سياسي ،يرجى تحديد المنصب.:

من األسره الحاكمة

عضو مجلس األمة

دبلوماسي

آخر (يرجى التحديد)

اإلسم:
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رتبة عسكرية

منصب حكومي عالي

صلة القرابـة:

اإلفصـاحــات
. 1أقــارب
هل أنت أو أي من المفوضين على هذا الحساب يعمل في قطاع األوراق المالية ؟
ال

*نعم



*إذا كان الجواب نعم الرجاء ذِكر المعلومات المطلوبة التالية :

رقم
التسلسل

نــوع العــالقـة

إســم الشخــص

إســم الشــركة

المنصــب

1
2
3

.2أعضاء مجلس إدارة
هل أنت عضو أو أي من أقاربك على هذا الحساب في مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة التي يتم التعامل عليها في بورصة
الكويت أو هل تشارك بأكثر من  %5من ملكية هذه الشركة؟

*نعم



رقم
التسلسل

ال

*إذا كان الجواب نعم الرجاء ذكر المعلومات المطلوبة التالية :

نـــوع العالقـــة

1
2
3
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إســم الشــركــة

المنصــب كمــالك

قانون اإلمتثال الضريبي لألفراد ()FATCA
تحليل حالة الفرد الخاص بالواليات المتحدة /لحساب األفراد

اإلســم:

رقــم التــداول:

وفقا ً للوائح المعمول بها بموجب قانون الواليات المتحدة و المتعلقة باإلمتثال الضريبي ،ومن أجل تحديد حالة ومؤهالت صاحب
الحساب (ألغراض الضريبة  )USكشخص أمريكي أو غير أمريكي ،مالك الحساب الموقع أدناه بموجبه يفصح ويؤكد ما يلي
لشركة الشرق األوسط للوساطة المالية (مفبك).
إفصاح عن حالة الفرد الغير أمريكي  /أمريكي (الشخص الطبيعي)
يرجى وضع عالمة في المربع المناسب بما يخص بيانات الحساب الخاص بك كما ذكر سابقا ً مع مفبك.
.1هل أنت مواطن أمريكي ؟
يجب أن تكون اإلجابة نعم إذا كنت من متعددي الجنسيات ومن ضمنها الجنسية األمريكية.

نعم
ال

.2هل ولدت في الواليات المتحدة (أو األراضي األمريكية)؟
إن كنت قد ولدت في الواليات المتحدة (أو أراضي الواليات المتحدة) ولكن ال تعد مواطنا ً أمريكيا ً يجب
توفير األدلة التي تثبت أنك مواطن غير أمريكي.

نعم
ال

.3هل أنت من حاملي اإلقامة الدائمة ( (green card) /بغض النظر عن تاريخ إنتهاء صالحيتها)؟
هل أنت من حاملي بطاقة التسجيل لإلقامة الدائمة للمواطن األمريكي قانونية صادرة من الواليات
المتحدة األمريكية وإدارة خدمة المواطنين والهجرة.

نعم
ال

.4هل تجد نفسك تستوفي اإلختبار الفعلي الجوهري؟
(أنت تعتبر أحد سكان الواليات المتحدة األمريكية وتفرض عليك الضريبة األمريكية إذا خضعت إلختبار
الوجود الفعلي الجوهري)
أنت تستوفي هذا اإلختبار إن كنت متواجد في الواليات المتحدة األمريكية كالتالي:
 .iأن ال تقل فترة اإلقامة عن  31يوما ً خالل السنه الميالدية الحالية.
 183 .iiيوما ً تراكميا ً خالل السنة الميالدية الحالية و السنتين السابقتين ،وفقا ً للمعادلة التالية:
(عدد األيام في السنة الحالية) ( +عدد األيام في السنة السابقة األولى ( + )3/1 Xعدد األيام في
السنة السابقة الثانية .183 ≥ )6/1 X
.5بغض النظر عن السؤال رقم  4أعاله ،هل أنت مقيم بالواليات المتحدة األمريكية بشكل مؤقت  /دائم؟
إذا أجبت السؤال رقم  4بنعم والسؤال رقم  5ب ال ،يجب تقديم مستند رسمي بعدم اإلقامة في الواليات
المتحدة األمريكية أو ملئ نموذج ()W-8BEN
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نعم
ال

نعم
ال

تحليل حالة الفرد الخاص بالواليات المتحدة /لحساب األفراد:
معاييـر التقييـــم
مواطن أمريكي
مقيم تخضع للضرائب في الواليات المتحدة األمريكية  /اإلقامة الدائمة )(green card
الرجاء إختيار النموذج المناسب مما يلي:
 .1اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية أو تملك عنوان بريد إلكتروني الخاص بك
أوتملك مكان لإلقامة.
 .2تملك عنوان بريد إلكتروني أمريكي حالي أو تملك مكان لإلقامة.
 .3تملك رقم هاتف أمريكي حالي.
 .4التعليمات الخاصة بتحويل األموال إلى الحسابات الخاصة بك في الواليات المتحدة
األمريكية.
 .5التفويض الخاص بالشخص المخول بالتوقيع مع عنوان الواليات المتحدة
األمريكية.
 .6في حال أن عنوان البريد اإللكتروني هو العنوان الوحيد لديك.

الحالة

اإلجراء

مواطن أمريكي

نموذج W9

شخص مع دالئل
بوجود جنسية
أمريكية
(حالة الواليات
المتحدة
األمريكية)

إذا كنت
أمريكي –
نموذج W9
إذا لم تكن
أمريكي
الجنسية –
نموذج
W8BENمع
نسخة من
الهوية الحالية.

شخص غير
أمريكي

ليس أي مما سبق ذكرة.

إعالن:
نحن ،الموقعون أدناه ،نقر بدقة المعلومات المقدمة من قبلنا إلى شركة الشرق األوسط للوساطة المالية "مفبك" .أيضا نقر بأن شركة مفبك
ستقوم بالكشف واإلبالغ عن معلومات حساباتنا وأن مفبك ملزمة بتقديم تقرير هذه المعلومات و الحسابات إلى أي هيئة تنظيمية رقابية،
بما في ذلك حسابات المشتركة مع األطراف األخرى .كما يحق لمفبك تزويد الجهات الرقابية المعنية بجميع البيانات والمعلومات والوثائق
التي تحتاجها على هذه الحسابات وجميع المعامالت المصرفية لدينا مع مفبك،
وأيضا ً مفبك ملزمة بالرد على أية أسئلة قد تتلقاها من الهيئات التنظيمية ،وتنفيذ أي تعليمات صادرة من قبلهم،
من دون الحاجة إلى إعالمنا مقدما ً أو الحصول على موافقتنا لإلطالع على البيانات والمعلومات والمستندات الموجودة لدينا من دون أي
إجراء أو تصرف تتخذة مفبك في هذا الصدد.وعلية يجب أن نبقى ملتزمين مع شروط المتبعة من قبل مفبك .التي بموجبها نقوم بتلبية
متطلبات الهيئات الرقابية المعنية ويجب على مفبك أن تتوافق مع التواريخ المحددة .وأتعهد أنه في حال تغير البيانات والمعلومات ألي
سبب من األسباب بإبالغ "مفبك" كتابيا ً بمدة ال تتجاوز الثالثين يوما على األقل من تاريخ معرفتنا بالتغيير .وأتعهد بإجراء تحديث ألي
تحديث يطرأ على هذه البيانات كل ثالث سنوات ،دون أي مسؤولية على اإلطالق تقع مفبك .في حال إتضاح بأن البيانات والمعلومات التي
تقدمها لنا مفبك غير صحيحة أو دقيقة أو ناقصة من قبلنا ،نصرح لمفبك بخصم  /تجميد أية مبالغ لحساباتنا ،مع حق مفبك في اللجوء إلى
أي وسائل أخرى متاحة لها وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها من حين ألخر.
صاحب الحساب الموقع أدناه يصرح بأنه هو المالك والمستفيد الوحيد لألصول والدخل التي تتعلق في هذا التصريح وفقا للقانون و الضرائب
في الواليات المتحدة.

توقيع العميل
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معلومات الوصي
الجهة المانحة للوصايــة:
شؤون القصر

المحكمة
) الرجاء تزويدنا بنسخة من الوصاية)

العـالقــة:
جـد

أم

)

أخرى (

إسم الوصي :
الجنسيـــــة :



نوع وثيقة إثبات الشخصية للوصي:

البطاقة المدنية

شهادة

جواز السفر

رقم وثيقة إثبات الشخصية للوصي:
هاتف نقال :
فاكــس :
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تاريخ اإلنتهاء :
هاتف المنزل :
البريد االكتروني :

هاتــف العمـل :

التفويضات ( نموذج أ  -أفراد)

 بيانــات المفـوض
الصفه:

إسم المفوض :
الرقم المدني :

مـد التفويض :

ال رض من التفويض :

 معلومــات اإلتصــال  /المفــوض
هاتف نقال:

المن ل:

البريد االكتروني:
جهة الشمل :
المسمى الو يفي:
عنوان السكن :

نموذج التوقيع  ( :المفوض )
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فاكـس:

إقـــرار وتعهــــد

أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات الوارد ذكرها بالملحقات:
 .1بيانات العميل (أفراد).
 .2خدمات العميل.
 .3هدف اإلستثمار.
 .4تفاصيل المنصب السياسي.
 .5اإلفصاحات.
 .6نموذج تحليل حالة الفرد الخاص بالواليات المتحدة /لحساب األفراد.

 .7معلومات الوصي.
 .8بيانات التفويض.
 .9إعالن هام وتنبيه بشأن الممارسات المضللة.
 .10المستفيد الفعلي  /المسيطر على الحساب
والمستندات التي تم تقديمها والمرفقة مع هذا الطلب صحيحة وكاملة ،كما أتعهد بإخطار شركة الوساطة كتابيا ً بأية تغيرات قد تطرأ على
أي من البيانات السابقة عند حدوثها ،وكذلك تحديث بيانات هذا النموذج عند الطلب أو كل سنة على األقل .

الشكاوى ومعالجة األخطاء :
عند حدوث خطأ في تنفيذ أمر ( شراء  /بيع ) لألوراق المالية  ،يلتزم العميل بإبالغ مدير التداول باالتصال على الرقم  22912182أو
باالتصال بوحدة الشكاوي على الرقم  22912166أو عبر إرسال بريد إلكتروني complaints@mefbc.com
والتي سوف يتم تسليمها إلى إدارة اإللتزام وبدورها ستقوم بالتحقق من الشكوى ودراستها وتحديد أطراف الخطأ إن وجد .

بيانــات العميــل

شركــة الوساطــة /وقــع أمامي

إسم العميل:

إسم الموظف:

توقيع العميل:

توقيع الموظف:
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قائمـة التأكـد – لإلستخــدام الداخلي
الكويتي :
صورة البطاقة المدنية.
عنوان الشخص ومكان إقامتة ومحل عملة.
أصل التفويض إن وجد.

غير كويتي:
الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والبطاقة المدنية للوافدين والمقيمين والوثائق الرسمية لغير المقيمين ومنها
جواز السفر ،والدبلوماسيين البطاقة المدنية أو الهوية الدبلوماسية.
اثبات عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.
أصل التفويض إن وجد.

خاص إلستعمال شركة الشرق األوسط للوساطة المالية:

إســم الموظــف :
التوقيــع
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:

