
إسم العميل:

رقم التداول:

Client Name:

Trading Number:

شــرگةفــــــــــــــــــرد IndividualCorporate

العقد الموحد للتداول اإللكتروني
في بورصة الكويـت

Online Trading Agreement
for Boursa Kuwait



Online Trading Account Opening form طلب فتح حساب تداول إلكتروني

الكويتين و المقيمين
صورة من البطاقة المدنية
صورة من التوكيل إن وجد

صورة من بطاقة الوصاية ، إذا كان قد تم تعيين وصي لمساعدة القاصر
صورة من امر المحكمة، إذا كان قد تم تعيين وصي لمساعدة القاصر

صورة من البطاقة البنكية لمقدم الطلب

غير المقيمين
صورة من جواز السفر

صورة من التوكيل إن وجد
صورة من بطاقة الوصاية ، إذا كان قد تم تعيين وصي لمساعدة القاصر

صورة من امر المحكمة، إذا كان قد تم تعيين وصي لمساعدة القاصر
كافة المستندات المقدمة يجب ان تكون موثقة ومختومة من القنصلية

الكويتين و المقيمين
صورة من البطاقة المدنية
صورة من التوكيل إن وجد

رقم التداول مع الشركة الكويتية للمقاصة

غير المقيمين
صورة من جواز السفر

رقم التداول مع الشركة الكويتية للمقاصة
رقم الحساب البنكي الكويتي

الشركات
الترخيص التجاري

البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
أعتماد التوقيع 
السجل التجاري
عقد التأسيس

Kuwaiti’s and Legal residing

Copy of the civil ID

A copy of the power of attorney if any

A copy of the Guardian ID,
if a guardian is appointed to assist a minor
A copy of the Court order,
if a guardian is appointed to assist a minor

A copy of the bank card for the applicant’s

Non-residents
Copy of the Passport

A copy of the power of attorney if any

A copy of the Guardian ID,
if a guardian is appointed to assist a minor
A copy of the Court order,
if a guardian is appointed to assist a minor
All documents submitted must be certified
and stamped by the consulate

Kuwaiti’s and Legal residing
Copy of the civil ID

A copy of the power of attorney if any

Trading account with Kuwait Clearing Company

Non-residents
Copy of the Passport

Trading account with Kuwait Clearing Company

The Kuwaiti bank account number

Companies
Commercial License

Civil ID of authorized signatory

 Authorized of Signature

Commercial Registration

Certificate of incorporation

أواًل: متطلبات فتح حساب للتداول لدى
الشركة الكويتية للمقاصة

First: Requirements Opening a Trading account
with Kuwait Clearing Company

ثانيًا: متطلبات عقد  التداول لدى الشركة االولى للوساطة
المالية ش.م.ك.م )األولى للوساطة(

Second: Trading Contract requirements for First Securities 
Brokerage Company K.S.C.C. (Oula Wasata)

تعبئة طلب فتح الحساب الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة إذا رغب الفرد 
أو الشركة باالستثمار في سوق الكويت لألوراق المالية وتقديمه إلى مكتب 

الشركة الكويتية للمقاصة الكائن في مبنى سوق الكويت لالوراق المالية الدور 
الثاني مع المستندات التالية:

Fill if an Individual or an Entity is interested in investing in the 
Kuwait Stock Exchange (KSE). They will need to open an account 
with the Kuwait Clearing Company (KCC), and these are the 
documents needed:



1 الشركة األولى للوساطة المالية ش.م.ك.م )األولى للوساطة(
First Securities Brokerage Co. K.S.C.C. (Oula Wasata)

Online Trading Agreement
Original Copy for the Company

إتفاقية التداول اإللكتروني
نسخة أصلية للشركة

Client initial
توقيع العميل

Company initial
توقيع الشركة

متهيد
املعتمد من قبل  املوحد  التداول  الدخول في عقد  لهما  العقد قد سبق  حيث أن طرفي هذا 
هيئة أسواق املال وحيث أن الوسيط يقدم خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( سواء 
عن طريق الدخول املباشر إلى النظام )Direct Market Access( أو الدخول املكفول إلى 
تطبيقات  و/أو  به  اخلاص  اإللكتروني  املوقع  خالل  من   )Sponsored Access( النظام 
القانون رقم  البورصة وفق  لنظام   مالية وفقاً  أوراق  أو شراء(  )بيع  لتداول  الهاتف احملمول 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال تنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته والئحته 
التنفيذية أو قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة أو أي خدمات وساطة أخرى بعد موافقة 
هيئة أسواق املال وذلك عن طريق موقع الشركة عبر الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( وفقاً لنظام 

املتاجرة اإللكترونية ملن يرغب من العمالء 

يعتبر هذا العقد ملحقاً لـ )عقد التداول املوحد( والبنود والشروط املنصوص عليها به مكملة 
ملا ورد بالعقد املشار إليه وحيث يرغب العميل باإلستفادة من خدمة التداول اإللكتروني املقدمة 

من قبل الوسيط، فقد التقت إرادة الطرفني على ما يلي:

البند األول
 )7( رقم  بالقانون  تعريف  ورد  وإذا  امللحق،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا  السابق  التمهيد  يعتبر 
التنفيذية  لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته 
وتعديالتهما ألي كلمة من الكلمات املستخدمة بهذا العقد، فإن تلك الكلمة تأخذ ذات املعنى 

الوارد بالقانون املشار إليه والئحته التنفيذية ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

البند الثاني
يلتزم العمالء الراغبون باحلصول على خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( بالقانون 
وتعديالته  املالية  األوراق  وتنظيم نشاط  املال  إنشاء هيئة أسواق  2010 بشأن  7 لسنة  رقم 
والئحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشان وبنود عقد التداول املوحد فيما 
النقدية وأرصدة األسهم املتاحة للعميل بحسابه لدى  يخص أنظمة الدفع واالستالم للمبالغ 

وكالة املقاصة ضمن عمالء الوسيط املقدم للخدمة.

البند الثالث
اإللكترونية  اخلدمة  في  حلسابه  السر  وكلمة  املستخدم  اسم  على  باحملافظة  العميل  يلتزم 
املقدمة من قبل الوسيط ويقوم ببذل اجلهد الالزم للمحافظة على اسم املستخدم وكلمة السر 
اخلاصة به، وتقع مسؤولية التعامل بهما على عاتق العميل عند استخدامها على أجهزة حاسب 

آلي خاصة أو عامة أو أجهزة احملمول للتطبيقات اإللكترونية املقدمة من الوسيط.

وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد على ما يلي:

البند الرابع
يقر العميل أن استخدام خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( عبر الشبكة العنكبوتية 
)اإلنترنت( سيتم مبعرفته الكافية والنافية للجهالة ويتحمل املسؤولية املباشرة عن كل أمر صدر 
رقم تنفيذه إلكترونياً بشكل مباشر أو غير مباشر في البورصة ضمن نطاق عمل الوسيط، كما 
يدرك العميل بأن مسؤولية سرعة تنفيذ األوامر ال تقع على الوسيط وذلك الحتمال ارتفاع 
نسبة القصور في شبكات مزودي خدمة اإلنترنت واملخاطر املتعلقة بها في دولة الكويت أو 
خارجها. كما يقر العميل بضرورة مراجعة جميع األوامر )املوضوعة، وامللغية، واملنفذة( وبشكل 
دوري ويقر بصحتها في حالة عدم مراجعته للوسيط فور اكتشاف أي خطأ يعتقده العميل وذلك 

حسب الشروط املنصوص عليها في عقد التداول املوحد.

البند اخلامس
أو  بالنظام  عطل  حدوث  بسبب  مخاطر  عنه  تنتج  قد  اإللكتروني  التداول  بأن  العميل  يقر 
البرامج، وفي حالة تعطل النظام أو البرامج فإنه من املمكن وملدة زمنية معينة أال يكون العميل 

قادر على:
إدخال أوامر جديدة.  -

تنفيذ األوامر احلالية.  -
تعديل األوامر التي مت إدخالها سابقاً.  -
إلغاء األوامر التي مت إدخالها سابقاً.  -

كما يقر العميل أن تعطل النظام أو البرنامج قد ينتج عنه فقدان أوامره و/أو أولويتها وفي حالة 
تعطل النظام البد أن يتأكد العميل من وجود أو عدم وجود األوامر املدخلة وأال يقوم بإدخال 
أوامر جديدة إال بعد التأكد من وجود تلك األوامر املوضوعة سابقاً قبل تعطل البرنامج لتفادي 
إزدواجية األوامر. كما يقر العميل أن التسهيالت واألنظمة املتوفرة قابلة للتشويش أو التعطيل 
وقد ال تكون متوفرة للعميل من وقت ألخر. ويقر العميل أن الوسيط غير مسؤول عن أي تعطيل 
يحدث في تلك األنظمة أو أي أضرار حتدث نتيجة هذا التعطيل اخلارج عن إدارة الوسيط، 
وعلى العميل أن يدرك أنه يستلم السعر الذي مت تنفيذه في البورصة والذي قد يكون مختلفاً 
من السعر املعروض في اجلهاز الذي يستخدمه عندما يقوم بإدخال األوامر. كما أن الوسيط 
ليس مسؤوالً عن أي تشويش أو اعتراض ألي من املعلومات و/أو شبكة االتصاالت، وكما أنه 
غير مسؤول وال يقدم ضمانات بخصوص إدخال األوامر أو سرعة أو توفر احلماية األمنية 

خلدمات الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(.

انه في يوم                        املوافق              /       /

مت حترير هذا العقد بني كل من :

1- السادة/ الشركة األولى للوساطة املالية  ش.م.ك )مقفلة(
بصفته   وميثلها السيد /       

وعنوانها في : بناية سوق الكويت لألوراق املالية، الدور الثاني، مدينة الكويت، ص.ب.26306 ، الصفاة ، 13124 ، الكويت.

هاتف : 4444 2495 (965) فاكس : 9607 2246 (965) بريد الكتروني : info@oulawasata.com.kw »طرف أول - الوسيط«

  2- السيد/ الساده/
ويحمل بطاقة مدنيه رقم اجلنسية       جواز سفر رقم   

  وعنوانه في

منزل     فاكس هاتف/موبايل      رقم التداول   

  بريد الكتروني                    ص.ب    »طرف ثاني - العميـــل«



الشركة األولى للوساطة المالية ش.م.ك.م )األولى للوساطة(2
First Securities Brokerage Co. K.S.C.C. (Oula Wasata)

البند السادس
يجب على العميل أو املتداول أن يقوم بتحديث وتطوير أنظمة أجهزته اإللكترونية حيث إنها 
الوسيط  يقدمها  التي  اإللكتروني  التداول  خدمة  برمجيات  عمل  كفاءة  لرفع  أساسي  شرط 
يتناسب مع آخر إصدار  الذكية، ومبا  الهواتف  على جهاز احلاسوب واألجهزة احملمولة مثل 
من البرمجيات األساسية األخرى التي تعمل عليها األنظمة اإللكترونية باحلاسوب واحملمول.

البند السابع
يقوم الوسيط بإعادة بث املعلومات املقدمة في املوقع اإللكتروني أو برنامج التداول اإللكتروني 
أو تطبيقات األجهزة احملمولة كما ترده من مصدرها الرئيسي، وال يتحمل الوسيط أي مسؤولية 
جتاه صحة هذه املعلومات ومدى إستخدامها من قبل العميل. كما يقر العميل بأن الوسيط أو 
أي من املصادر األخرى املزودة للروابط اخلاصة بالبيانات املقدمة ال يضمنون الدقة الكاملة 
في تلك املعلومات حيث أن مسؤولية الشفافية تقع على املصدرالرئيسي وليس على الوسيط 

الذي يقوم بإعادة بث ونشر تلك املعلومات.

كما أن الوسيط يطبق نظام حقوق امللكية في املعلومات حسب قوانني الدولة ويجب على العميل 
عدم استغاللها بسوء نية أو تعمد بإخالل تدفق أية معلومات مما يؤدي إلى تغير جوهري بها 
مما يؤدي إلى نتائج وأضرار الحقة تنتج عند استخدام تلك املعلومات، كما أن خدمات االتصال 
باملواقع اخلارجية )الروابط األخرى( املتوفرة للعمالء وزوار املوقع ال تشكل ترويج أو توصية 
نحو شراء أو بيع أي ورقة مالية وال يضمن الوسيط دقة أو اكتمال أي من املعلومات املتوفرة 

في الروابط األخرى.

البند الثامن
يعتبر برنامج التداول اإللكتروني ملكاً ملقدم اخلدمة وهو الوسيط وهي ملكية حصرية قابلة 
لإلنهاء أو التغيير أو إلغاء أجزاء أو إضافة أجزاء أخرى دون أخذ موافقة العميل. وقد حتتاج 

بعض التغييرات إلى موافقات اجلهات الرقابية ذات العالقة والتي يخضع لها الوسيط.

البند التاسع
يحق للوسيط فرض رسوم بعد موافقة اجلهات املعنية والرقابية وهيئة أسواق املال بقدر يتيح 
أفضل  وتقدمي  الوساطة  قطاع  في  العمل  أهداف  وفق  اخلدمة  تقدمي  باستمرارية  للوسيط 
اخلدمات للعمالء في حالة ارتفاع تكلفة اخلدمة مستقباًل عند التحديث أو التغيير للبرمجيات.

البند العاشر
أحد  إثبات  حالة  في  للعميل  اإللكتروني  التداول  خدمة  تقدمي  عن  ميتنع  أن  للوسيط  يحق 

احلاالت التالية:
سوء استخدام العميل املتعمد.  -

محاولة اتالف البرامج بشكل متعمد.  -
محاولة أو إثبات دخول غير قانوني للعميل للبرمجيات اخلاصة للوسيط.  -

إخالل العميل بالقوانني وبأنظمة ولوائح التداول في أسواق املال.  -
إيقاف العميل من قبل اجلهات الرقابية بشكل رسمي.  -

عدم أهلية العميل.  -
احلجر على ما يتضمنه احلساب الرئيسي للعميل لدى الوسيط.  -

اثبات عدم استخدام العميل للخدمة بنفسه أو املفوض عنه.  -
عدم االلتزام ببنود التفاقية لعقد الرئيسي أو امللحق.  -

اسم  أو  جوهرية  معلومات  فقدان  أو  بسرقة  العميل  من  بالغ  على  الوسيط  حصول   -
املستخدم أو الرقم السري للدخول للخدمة.

وفاة العميل أو)املستخدم(.  -
أي حالة أخرى تقرها اجلهات الرقابية بشكل رسمي.  -

البند احلادي عشر
تختص احملاكم الكويتية بالفصل في املنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد 

وفقاً ألحكام القانون الكويتي.

البند الثاني عشر
يجوز لطرفي النزاع االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في هيئة أسواق املال وفقاً ألحكام القانون 
املالية وتعديالته  األوراق  وتنظيم نشاط  املال  إنشاء هيئة أسواق  2010 بشأن  7 لسنة  رقم 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

البند الثالث عشر
األسهم  عن  الناشئة  التصويت  بحقوق  الثاني  الطرف  احتفاظ  على  العقد  هذا  طرفا  اتفق 
األول،  الطرف  قبل  من  املقدمة  اإللكترونية  الثاني في اخلدمة  الطرف  املوجودة في حساب 
بواجبات  بااللتزام  االتفاق  محل  التصويت  بحقوق  احتفاظه  مبوجب  الثاني  الطرف  ويتعهد 
العاشر  للكتاب  املصالح«  عن  »اإلفصاح  الثاني  الفصل  ألحكام  وفقاً  املصالح  عن  اإلفصاح 
)اإلفصاح والشفافية( من الالئحة التنفيذية الصادرة مبوجب القرار رقم )72( لسنة 2015 
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم 

نشاط األوراق املالية وتعديالته«.

البند الرابع عشر
حرر هذا امللحق من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبه، وقد علم كل طرف ببنود 

ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.

البند اخلامس عشر
يقر العميل بأنه مسئول عن صحة األوامر التي يقوم بإدخالها بناًء على هذه االتفاقية وبأنه 
مسئول عن كافة اإللتزامات املترتبة عليها وعن تعويض الوسيط عن أي خسائر أو أضرار قد 

تلحق به نتيجة تلك األوامر

Client initial
توقيع العميل

Company initial
توقيع الشركة 

Clientالعميل
الشركة األولى للوساطة املالية ش.م.ك.م

)األولى للوساطة(
First Securities Brokerage Co. K.S.C.C. 
(Oula Wasata)

اإلسم

التوقيع

* اخلتم مطلوب للشركات

التوقيع

Nameاإلسم Name

Signature

* Stamp is required for corporate client

Signature

Dateالتاريخ Date/            /
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

/            /التاريخ
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Online Trading Agreement
Original Copy for the Company

إتفاقية التداول اإللكتروني
نسخة أصلية للعميل

انه في يوم                        املوافق              /       /

مت حترير هذا العقد بني كل من :

1- السادة/ الشركة األولى للوساطة املالية  ش.م.ك )مقفلة(
بصفته   وميثلها السيد /       

وعنوانها في : بناية سوق الكويت لألوراق املالية، الدور الثاني، مدينة الكويت، ص.ب.26306 ، الصفاة ، 13124 ، الكويت.

هاتف : 4444 2495 (965) فاكس : 9607 2246 (965) بريد الكتروني : info@oulawasata.com.kw »طرف أول - الوسيط«

  2- السيد/ الساده/
ويحمل بطاقة مدنيه رقم اجلنسية       جواز سفر رقم   

  وعنوانه في

منزل     فاكس هاتف/موبايل      رقم التداول   

  بريد الكتروني                    ص.ب    »طرف ثاني - العميـــل«

متهيد
املعتمد من قبل  املوحد  التداول  الدخول في عقد  لهما  العقد قد سبق  حيث أن طرفي هذا 
هيئة أسواق املال وحيث أن الوسيط يقدم خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( سواء 
عن طريق الدخول املباشر إلى النظام )Direct Market Access( أو الدخول املكفول إلى 
تطبيقات  و/أو  به  اخلاص  اإللكتروني  املوقع  خالل  من   )Sponsored Access( النظام 
القانون رقم  البورصة وفق  لنظام   مالية وفقاً  أوراق  أو شراء(  )بيع  لتداول  الهاتف احملمول 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال تنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته والئحته 
التنفيذية أو قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة أو أي خدمات وساطة أخرى بعد موافقة 
هيئة أسواق املال وذلك عن طريق موقع الشركة عبر الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( وفقاً لنظام 

املتاجرة اإللكترونية ملن يرغب من العمالء 

يعتبر هذا العقد ملحقاً لـ )عقد التداول املوحد( والبنود والشروط املنصوص عليها به مكملة 
ملا ورد بالعقد املشار إليه وحيث يرغب العميل باإلستفادة من خدمة التداول اإللكتروني املقدمة 

من قبل الوسيط، فقد التقت إرادة الطرفني على ما يلي:

البند األول
 )7( رقم  بالقانون  تعريف  ورد  وإذا  امللحق،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا  السابق  التمهيد  يعتبر 
التنفيذية  لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته 
وتعديالتهما ألي كلمة من الكلمات املستخدمة بهذا العقد، فإن تلك الكلمة تأخذ ذات املعنى 

الوارد بالقانون املشار إليه والئحته التنفيذية ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

البند الثاني
يلتزم العمالء الراغبون باحلصول على خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( بالقانون 
وتعديالته  املالية  األوراق  وتنظيم نشاط  املال  إنشاء هيئة أسواق  2010 بشأن  7 لسنة  رقم 
والئحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشان وبنود عقد التداول املوحد فيما 
النقدية وأرصدة األسهم املتاحة للعميل بحسابه لدى  يخص أنظمة الدفع واالستالم للمبالغ 

وكالة املقاصة ضمن عمالء الوسيط املقدم للخدمة.

البند الثالث
اإللكترونية  اخلدمة  في  حلسابه  السر  وكلمة  املستخدم  اسم  على  باحملافظة  العميل  يلتزم 
املقدمة من قبل الوسيط ويقوم ببذل اجلهد الالزم للمحافظة على اسم املستخدم وكلمة السر 
اخلاصة به، وتقع مسؤولية التعامل بهما على عاتق العميل عند استخدامها على أجهزة حاسب 

آلي خاصة أو عامة أو أجهزة احملمول للتطبيقات اإللكترونية املقدمة من الوسيط.

وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد على ما يلي:

البند الرابع
يقر العميل أن استخدام خدمة التداول اإللكتروني )التداول عن بعد( عبر الشبكة العنكبوتية 
)اإلنترنت( سيتم مبعرفته الكافية والنافية للجهالة ويتحمل املسؤولية املباشرة عن كل أمر صدر 
رقم تنفيذه إلكترونياً بشكل مباشر أو غير مباشر في البورصة ضمن نطاق عمل الوسيط، كما 
يدرك العميل بأن مسؤولية سرعة تنفيذ األوامر ال تقع على الوسيط وذلك الحتمال ارتفاع 
نسبة القصور في شبكات مزودي خدمة اإلنترنت واملخاطر املتعلقة بها في دولة الكويت أو 
خارجها. كما يقر العميل بضرورة مراجعة جميع األوامر )املوضوعة، وامللغية، واملنفذة( وبشكل 
دوري ويقر بصحتها في حالة عدم مراجعته للوسيط فور اكتشاف أي خطأ يعتقده العميل وذلك 

حسب الشروط املنصوص عليها في عقد التداول املوحد.

البند اخلامس
أو  بالنظام  عطل  حدوث  بسبب  مخاطر  عنه  تنتج  قد  اإللكتروني  التداول  بأن  العميل  يقر 
البرامج، وفي حالة تعطل النظام أو البرامج فإنه من املمكن وملدة زمنية معينة أال يكون العميل 

قادر على:
إدخال أوامر جديدة.  -

تنفيذ األوامر احلالية.  -
تعديل األوامر التي مت إدخالها سابقاً.  -
إلغاء األوامر التي مت إدخالها سابقاً.  -

كما يقر العميل أن تعطل النظام أو البرنامج قد ينتج عنه فقدان أوامره و/أو أولويتها وفي حالة 
تعطل النظام البد أن يتأكد العميل من وجود أو عدم وجود األوامر املدخلة وأال يقوم بإدخال 
أوامر جديدة إال بعد التأكد من وجود تلك األوامر املوضوعة سابقاً قبل تعطل البرنامج لتفادي 
إزدواجية األوامر. كما يقر العميل أن التسهيالت واألنظمة املتوفرة قابلة للتشويش أو التعطيل 
وقد ال تكون متوفرة للعميل من وقت ألخر. ويقر العميل أن الوسيط غير مسؤول عن أي تعطيل 
يحدث في تلك األنظمة أو أي أضرار حتدث نتيجة هذا التعطيل اخلارج عن إدارة الوسيط، 
وعلى العميل أن يدرك أنه يستلم السعر الذي مت تنفيذه في البورصة والذي قد يكون مختلفاً 
من السعر املعروض في اجلهاز الذي يستخدمه عندما يقوم بإدخال األوامر. كما أن الوسيط 
ليس مسؤوالً عن أي تشويش أو اعتراض ألي من املعلومات و/أو شبكة االتصاالت، وكما أنه 
غير مسؤول وال يقدم ضمانات بخصوص إدخال األوامر أو سرعة أو توفر احلماية األمنية 

خلدمات الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(.
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البند السادس
يجب على العميل أو املتداول أن يقوم بتحديث وتطوير أنظمة أجهزته اإللكترونية حيث إنها 
الوسيط  يقدمها  التي  اإللكتروني  التداول  خدمة  برمجيات  عمل  كفاءة  لرفع  أساسي  شرط 
يتناسب مع آخر إصدار  الذكية، ومبا  الهواتف  على جهاز احلاسوب واألجهزة احملمولة مثل 
من البرمجيات األساسية األخرى التي تعمل عليها األنظمة اإللكترونية باحلاسوب واحملمول.

البند السابع
يقوم الوسيط بإعادة بث املعلومات املقدمة في املوقع اإللكتروني أو برنامج التداول اإللكتروني 
أو تطبيقات األجهزة احملمولة كما ترده من مصدرها الرئيسي، وال يتحمل الوسيط أي مسؤولية 
جتاه صحة هذه املعلومات ومدى إستخدامها من قبل العميل. كما يقر العميل بأن الوسيط أو 
أي من املصادر األخرى املزودة للروابط اخلاصة بالبيانات املقدمة ال يضمنون الدقة الكاملة 
في تلك املعلومات حيث أن مسؤولية الشفافية تقع على املصدرالرئيسي وليس على الوسيط 

الذي يقوم بإعادة بث ونشر تلك املعلومات.

كما أن الوسيط يطبق نظام حقوق امللكية في املعلومات حسب قوانني الدولة ويجب على العميل 
عدم استغاللها بسوء نية أو تعمد بإخالل تدفق أية معلومات مما يؤدي إلى تغير جوهري بها 
مما يؤدي إلى نتائج وأضرار الحقة تنتج عند استخدام تلك املعلومات، كما أن خدمات االتصال 
باملواقع اخلارجية )الروابط األخرى( املتوفرة للعمالء وزوار املوقع ال تشكل ترويج أو توصية 
نحو شراء أو بيع أي ورقة مالية وال يضمن الوسيط دقة أو اكتمال أي من املعلومات املتوفرة 

في الروابط األخرى.

البند الثامن
يعتبر برنامج التداول اإللكتروني ملكاً ملقدم اخلدمة وهو الوسيط وهي ملكية حصرية قابلة 
لإلنهاء أو التغيير أو إلغاء أجزاء أو إضافة أجزاء أخرى دون أخذ موافقة العميل. وقد حتتاج 

بعض التغييرات إلى موافقات اجلهات الرقابية ذات العالقة والتي يخضع لها الوسيط.

البند التاسع
يحق للوسيط فرض رسوم بعد موافقة اجلهات املعنية والرقابية وهيئة أسواق املال بقدر يتيح 
أفضل  وتقدمي  الوساطة  قطاع  في  العمل  أهداف  وفق  اخلدمة  تقدمي  باستمرارية  للوسيط 
اخلدمات للعمالء في حالة ارتفاع تكلفة اخلدمة مستقباًل عند التحديث أو التغيير للبرمجيات.

البند العاشر
أحد  إثبات  حالة  في  للعميل  اإللكتروني  التداول  خدمة  تقدمي  عن  ميتنع  أن  للوسيط  يحق 

احلاالت التالية:
سوء استخدام العميل املتعمد.  -

محاولة اتالف البرامج بشكل متعمد.  -
محاولة أو إثبات دخول غير قانوني للعميل للبرمجيات اخلاصة للوسيط.  -

إخالل العميل بالقوانني وبأنظمة ولوائح التداول في أسواق املال.  -
إيقاف العميل من قبل اجلهات الرقابية بشكل رسمي.  -

عدم أهلية العميل.  -
احلجر على ما يتضمنه احلساب الرئيسي للعميل لدى الوسيط.  -

اثبات عدم استخدام العميل للخدمة بنفسه أو املفوض عنه.  -
عدم االلتزام ببنود التفاقية لعقد الرئيسي أو امللحق.  -

اسم  أو  جوهرية  معلومات  فقدان  أو  بسرقة  العميل  من  بالغ  على  الوسيط  حصول   -
املستخدم أو الرقم السري للدخول للخدمة.

وفاة العميل أو)املستخدم(.  -
أي حالة أخرى تقرها اجلهات الرقابية بشكل رسمي.  -

البند احلادي عشر
تختص احملاكم الكويتية بالفصل في املنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد 

وفقاً ألحكام القانون الكويتي.

البند الثاني عشر
يجوز لطرفي النزاع االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في هيئة أسواق املال وفقاً ألحكام القانون 
املالية وتعديالته  األوراق  وتنظيم نشاط  املال  إنشاء هيئة أسواق  2010 بشأن  7 لسنة  رقم 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

البند الثالث عشر
األسهم  عن  الناشئة  التصويت  بحقوق  الثاني  الطرف  احتفاظ  على  العقد  هذا  طرفا  اتفق 
األول،  الطرف  قبل  من  املقدمة  اإللكترونية  الثاني في اخلدمة  الطرف  املوجودة في حساب 
بواجبات  بااللتزام  االتفاق  محل  التصويت  بحقوق  احتفاظه  مبوجب  الثاني  الطرف  ويتعهد 
العاشر  للكتاب  املصالح«  عن  »اإلفصاح  الثاني  الفصل  ألحكام  وفقاً  املصالح  عن  اإلفصاح 
)اإلفصاح والشفافية( من الالئحة التنفيذية الصادرة مبوجب القرار رقم )72( لسنة 2015 
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم 

نشاط األوراق املالية وتعديالته«.

البند الرابع عشر
حرر هذا امللحق من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبه، وقد علم كل طرف ببنود 

ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.

البند اخلامس عشر
يقر العميل بأنه مسئول عن صحة األوامر التي يقوم بإدخالها بناًء على هذه االتفاقية وبأنه 
مسئول عن كافة اإللتزامات املترتبة عليها وعن تعويض الوسيط عن أي خسائر أو أضرار قد 

تلحق به نتيجة تلك األوامر

Clientالعميل
الشركة األولى للوساطة املالية ش.م.ك.م

)األولى للوساطة(
First Securities Brokerage Co. K.S.C.C. 
(Oula Wasata)

اإلسم

التوقيع

* اخلتم مطلوب للشركات

التوقيع

Nameاإلسم Name

Signature

* Stamp is required for corporate client

Signature

Dateالتاريخ Date/            /
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

/            /التاريخ
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(
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أسم العميل

بيع وشراء وحتويل األسهم احمللية والتصرف بها بأي شكل من األشكال.

بيع وشراء وحتويل األسهم اخلارجية والتصرف بها بأي شكل من األشكال.

بيع وشراء وحتويل األسهم الغير مدرجة عن طريق السوق الثانوي والتصرف بها بأي شكل من األشكال.

تعديل بعض أو كل بياناتي لدى الشركة.

طلب تقارير وشهادات باملركز املالي واستالمها.

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلدارة حسابي لدى الشركة.

أستالم الشهادات واألوراق.

أستالم الشيكات.

جميع الصالحيات أعاله وجميع الصالحيات الواردة بعقد التداول بيني وبني الشركة.

تعليمات إدارية:
يتم تعبئه النموذج من قبل مقدم الطلب وترسل إلى مدير التداول اإللكتروني للموافقة عليها  )1

يتم إرفاق صوره عن التفويضات املصدقة املمنوحة ملقدم الطلب بإدارة حسابات العمالء مع هذا النموذج  )2

مالحظة: يظل هذا التفويض ساري املفعول ونافذ حتى يصدر منكم خطيا ما يفيد بإلغائه.

مقدم الطلب /املفوض / توقيع العميل

رقم التداول

إسم املستخدم

التوقيع

أسم مقدم الطلب/ العميل / املفوض

رقم التداول

اسم املستخدم

أفوض بموجب هذا التفويض

أفوض بموجب هذا التفويض /وذالك فى تمثيلى/تمثيلنا والتوقيع نيابه عني/عنا أمام الشركه األولى للوساطه المالية على 
الصالحيات أدناه:

طلب تفويض بإدارة حساب
عمالء تداول إلكتروني

Date /            /التاريخ
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

Dateالتاريخ Date/            /
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

/            /التاريخ
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

توقيع مدير التداول اإللكتروني
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إسم املستخدمرقم التداولأسم العميل

إسم املستخدمرقم التداولأسم العميل
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أسم مقدم الطلب/ العميل / املفوض

رقم تداول مقدم الطلب

اسم املستخدم

قائمه بأسماء العمالء المطلوب إدارة حساباتهم

طلب حساب مجمع
لعمالء التداول اإللكتروني

Date /            /التاريخ
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تعليمات إدارية:
يتم تعبئه النموذج من قبل مقدم الطلب وترسل إلى مدير التداول اإللكتروني للموافقة عليها  )1

يتم إرفاق صوره عن التفويضات املصدقة املمنوحة ملقدم الطلب بإدارة حسابات العمالء مع هذا النموذج  )2

Dateالتاريخ Date/            /
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

/            /التاريخ
)DD / يوم( )MM / شهر( )YY / سنة(

توقيع مدير التداول اإللكتروني توقيع العميل )مدير حسابات عمالء( مقدم الطلب


