 األفراد/  الشخص الطبيعي- منوذج اعرف عميلك
Know Your Customer (KYC) Form - Individuals
مقدمـــة

As a licensed Investment Company by CMA observing the Sharia
Laws, the applicable laws, by-laws, rules, and regulations adopted
by state authorities, domestic and international regulatory
agencies and professional associations, we are required to know
our clients and to protect their interests, for which purpose one of
our primary tasks is to understand our clients, the nature of their
business, source of funds, and to ensure that we understand fully
their investment objectives and specific investment experience
prior to offering our products or services.

بصفتنــا رشكــة اســتثامر مرخصــة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال وتعمــل
طبق ـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية والقوانــن املعمــول بهــا يف دولــة
الكويــت وأصــول ومعايــر االســتثامر الدوليــة املطبقــة مــن قبــل الهيئــات
 لــذا فأنــه حرصــاً منــا عــى االلتــزام بتلــك،واملنظــات املتخصصــة
املعايــر وحاميــة مصالــح عمالئنــا فأننــا نعمــل عــى معرفــة عمالئنــا
 وطبيعــة عملهــم،ومتطلباتهــم باإلضافــة إىل أهدافهــم االســتثامرية
أو/ومصــادر أموالهــم وخرباتهــم االســتثامرية قبــل عــرض خدماتنــا و
.منتجاتنــا

The information provided in this Application shall be kept
confidential and shall not be disclosed by us to a third party
without your consent other than by explicit requirement under
the applicable laws.

ســتعامل جميــع املعلومــات املقدمــة يف هــذا الطلــب برسيــة تامــة ولن
 إال،يتــم اإلفصــاح عنهــا ألي جهــة أخــرى دون الحصــول عــى موافقتكــم
.يف الحــاالت املحــددة بالقوانــن ذات الصلــة

This application is to be completed by all clients intending to
open an account with us or acquire our services. Please fill out
this questionnaire completely using clear capital letters.

يجــب تعبئــة هــذا الطلــب مــن قبــل جميــع العمــاء الذيــن يــودون فتــح
 لــذا يرجــى مــلء هــذا الطلــب،حســاب لدينــا أو الحصــول عــى خدماتنــا
.كامــا وبخــط واضــح

Completion of this application form does not impose any
obligation on us to open an account or provide company services
to you. This information is necessary for us to fulfill the legal
requirement/s and to accomplish our due diligence in determining
our relationship with you.

أن اســتكامل هــذا الطلــب ال ميثــل التزامــاً عــى الرشكــة لفتــح الحســاب
أو لتقديــم الخدمــة حيــث أن الحصــول عــى هــذه املعلومــات رضوريــة
للرشكــة لاللتــزام باملتطلبــات القانونيــة والتحقــق مــن العنايــة الواجبــة
.يف تحديــد عالقتنــا معكــم

Kindly be aware that by filling this form you hereby authorize
us to take necessary action to verify the information which you
have provided and to disclose the same to any authority in any
jurisdiction if needed without the need to have your prior consent
for the same. By filling this form you waive all and any claim
against us regarding disclosing your details as may be required
from us by regulatory authorities.

يرجــى العلــم بأنكــم مبوجــب هــذا الطلــب تخولــون الرشكــة القيــام
باإلجــراءات الالزمــة للتحقــق مــن املعلومــات املقدمــة واإلفصــاح عنهــا
يف حالــة الــرورة للجهــات الرقابيــة املعنيــة دون الحاجــة للحصــول عىل
 وأنكــم بذلــك تخلــون مســئولية الرشكــة عــن،موافقتكــم املســبقة لذلــك
أي دعــوى مقدمــة مــن طرفكــم ضــد الرشكــة بخصــوص إفصــاح الرشكــة
.عــن املعلومــات بحســب املتطلبــات القانونيــة والرقابيــة
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 األفراد/  الشخص الطبيعي- منوذج اعرف عميلك

Reset
تحديث بيانات

طلب جديد
التاريخ:

New KYC

Update KYC
رقم العميل:

Date:

CIF:

بيانات العميل

CLIENT DETAILS

االسم الكامل (كام هو مذكور يف مستند إثبات الهوية)

)Full Name (as mentioned in the identity document

ذكــر

الجنس:

الحالة االجتامعية

أنثى

هل العميل من ذوي االحتياجات الخاصة؟
مكان امليالد

Marital Status
ال

نعم

No

رقم الهوية

Place of Birth

تاريخ امليالد

Female
Yes

Male

?Client classified as special needs

تاريخ انتهاء الهوية

ID Number

Gender:

ID Expiry Date

الجنسية

Date of Birth

Nationality

(إذا كان عمــر العميــل أقــل مــن  21ســنة ،يرجــى تعبئــة منــوذج «اعــرف عميلــك» للــويص وتزويدنــا بالبطاقــة املدنيــة
للويص).

(يف حــال كان العميــل مواطنــا أمريكي ـاً ،الرجــاء تعبئــة النمــوذج  .W-9ويف الحــاالت األخــرى ،يرجــى تعبئــة منــوذج
فاتــكا للعميــل املرفــق).

(In case the client is less than 21 years old, please fill out the “Know Your Client” form for the guardian and
)provide us with the guardian’s civil ID.

(In case of US national, please complete W-9 Form attached. In any other case, please complete FATCA
)individual self certification Form attached.

رقم جواز السفر (لغري املقيمني)

هل لديك جواز سفر آخر؟*

بلد اإلصدار

)Passport No. (Non-Resident

نعم

تاريخ انتهاء صالحية جواز السفر Passport Expiry Date

Country of Issue

ال

No

*?Do you have another passport

Yes

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تعبئة الجدول أدناه
الدولة

Country

If yes, please fill the below table
رقم الجواز

تاريخ انتهاء الجواز

Passport Number

* يف حال تحديد الدولة الواليات املتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل عىل منوذج W9

عنوان السكن الدائم

مقيم

* If the country selected is USA, obtain W9 form

غري مقيم

Non-Resident

الشارع

Street

القطعة

Block

الدور

Floor

الوحدة

Apartment

الربيد اإللكرتوين

E-mail

هل أنت مقيم دائم (حامل البطاقة الخرضاء) يف أي دولة أخرى غري دولة جنسيتك؟*
نعم

الجادة

املبنى

رقم الهاتف النقال

Permanent Address

Resident
Avenue

املنطقة

Area

Building

القسيمة

House

Mobile Number

رقم الهاتف

Telephone Number

*?)Are you a permanent resident in another country (e.g. Green Card holder

ال

No

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تعبئة الجدول أدناه
الدولة

Passport Expiry Date

Yes

If yes, please fill the below table
رقم بطاقة اإلقامة

Country

* يف حال تحديد الدولة الواليات املتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل عىل منوذج W9

ID Number

* If the country selected is USA, obtain W9 form
Revision November 2021
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Reset
)بيانات العميل (تابع

CLIENT DETAILS (continued)

*هل تخضع للرضائب يف أي دولة أخرى غري دولة الكويت؟

Are you a tax resident in any country outside Kuwait?*
Yes

ال

No

نعم

 يرجى تعبئة الجدول أدناه،إذا كان الجواب نعم

If yes, please fill the below table
الرقم الرضيبي

Tax Payer Identification No.

الدولة

Country

W9  يرجى توقيع العميل عىل منوذج،* يف حال تحديد الدولة الواليات املتحدة األمريكية

* رقم هاتف يف أي دولة أخرى؟/ هل لديك عنوان

Do you have an address / telephone number in another country?*
Yes

ال

No

رقم الهاتف
Telephone No.

نعم

 يرجى تعبئة الجدول أدناه،إذا كان الجواب نعم

If yes, please fill the below table
الرمز الربيدي/. ب.ص
P.O. Box/Postal Code

قسيمة/مبنى
House/Bldg

الشارع
Street

* If the country selected is USA, obtain FATCA self-certificate (residents) / W8 form (for
non-residents)

جادة/قطعة
Block/Avenue

املدينة/املنطقة
Area/City

املحافظة/الوالية
State/Province

الدولة
Country

 يرجى توقيع العميل عىل منوذج،* يف حال تحديد الدولة الواليات املتحدة األمريكية
) (لغري املقيمنيW8 التصديق الذايت (للمقيمني) منوذج

معلومات عن الوظيفة

OCCUPATION

نوع العمل

Occupation
Student

Employee

Housewife

Private Business

Retired

عاطل عن العمل

Unemployed
Others

متقاعد

موظف

طالب

أخــرى

عمل خاص

ربة منزل
جهة العمل

Employer
Private Sector

 مملوك من الحكومة/قطاع حكومي

Government Sector/ Government Owned

القطاع

Sector
Real Estate

قطاع خاص

Crude Oil & Gas

مؤسسة خريية

Charity

Trading / Trading Activities

Business Banking SME

Agriculture & Fishing

Manufacturing / Construction

عقار
 خدمات تداول/ تداول

 أعامل بناء/ تصنيع

زراعة وثروة سمكية
 حكومية/  غري مالية/ مؤسسات مالية

Financial / Non Financial Public Institution / Public Services

 رشكات مالية/  رشكات تأمني/  رشكات رصافة/ رشاء أسهم

Securities Purchase / Exchange Services / Insurance Services /
Financial Institution

)أخرى (الرجاء التحديد

Other (Please Specify)

اسم وعنوان جهة العمل

Name and Address of the Employer

) يرجى تحديد اسم وعنوان آخر جهة عمل،(إذا أنت متقاعد

(if retired, Specify the Name and Address of the last employer)

) يرجى تحديد آخر مسمى وظيفي،املسمى الوظيفي (إذا أنت متقاعد

Job Title (if you are retired please mention your last job title)

الراتب الشهري

Monthly Salary
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إذا كان لديك عمل خاص يرجى تحديد نوع وعنوان العمل
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Reset
)معلومات عن الوظيفة (تابع

OCCUPATION (continued)

أو مؤسسات يف أي بلد آخر؟/هل لديك عالقات عمل مع أشخاص و

Do you have business relationship with people and/or institutions in any
jurisdictions?
Yes

ال

No

 يرجى تحديد البلد،إذا كان الجواب نعم

If yes, please specify the jurisdiction

هــل أنــت عضــو مجلــس إدارة أو عضــو فريــق تنفيــذي أو شــخص مطلــع يف أي
رشكــة؟

Are you a board member or an executive team member or an insider
person of any company?
Yes

 يرجى تعبئة الجدول أدناه،إذا كان الجواب نعم

If yes, please fill the below table
غري مدرجة/مدرجة

املنصب

Position

ال

No

)ك.متوسط الدخل السنوي بالدينار الكويتي (د

Average Annual Income (KD)
6,001 - 12,000

25,000 - 12,001

12,001 - 25,000

12,000 - 6,001

6,000 - 2,400

25,001 - 100,000

100,001 - 500,000

500,000 - 100,001

100,000 - 25,001

500,001 - 1,000,000

Above 1,000,000

1,000,000 أكرث من

1,000,000 - 500,001

) يرجى تحديد الخانات حسب الحاجة،مصادر الدخل (إذا كان لديك مصادر دخل متعددة

Sources of Income (if you have many sources of income, please tick as
many boxes as needed)
Job

Private Business

Investment

Social Security

Family Support

Student Social Allowance

استثامر

عمل خاص

مكافأة اجتامعية للطلبة

دعم األرسة

تأمينات اجتامعية

)ك.صايف الرثوة بالدينار الكويتي (د

Net wealth Range (KD)
Up to 100,000

عمل
)أخرى (الرجاء التحديد

Other (Please Specify)

100,000 - 300,000

500,000 - 1,000,000

500,000 - 300,000

300,000 - 500,000

Salary

End of Service

Loans

Savings

Inheritance

Precious Metals

Real Estate

Shares

Investments

300,000 - 100,000

1,000,000 أكرث من

Above 1,000,000

100,000 أقل من
1,000,000 - 500,000

) يرجى تحديد الخانات حسب الحاجة،مصادر الرثوة (إذا كان لديك مصادر ثروة متعددة

Sources of Wealth (if you have many sources of wealth, please tick as
many boxes as needed

قروض

نهاية خدمة

راتب

معادن مثينة

مرياث

مدخرات

استثامر

أسهم

عقارات
)أخــرى (الرجــاء التحديــد

Other (Please Specify)

INVESTMENT KNOWLEDGE, EXPERIENCE & OBJECTIVES

معلومات عن الخربات واألهداف االستثامرية
يرجى تحديد أهدافك االستثامرية

Please Describe your Desired Investment Objectives
Growth

Income

Capital Preservation

Aggressive Growth

الدخل

النمو

النمو العايل

املحافظة عىل األموال

 سيتم تحديد نزعتك للمخاطر، بناء عىل اختيارك أعاله:مالحظة
 مخاطر عالية:• النمو العايل
 مخاطر متوسطة:• الدخل أو النمو
 مخاطر منخفضة:• املحافظة عىل األموال

Note: Based on your selection, your risk appetite will be determined
• Aggressive Growth: High Risk
• Income or Growth: Medium Risk
• Capital Preservation: Low Risk
Revision November 2021

نعم

مصادر الدخل

SOURCE OF INCOME DETAILS

2,400 - 6,000

اسم الرشكة

Company Name

هــل متــت إدانتكــم يف جرميــة جنائيــة أو مخلــة باألمانــة أو غســل األمــوال
واتخــذ بحقكــم إجــراءات إداريــة أو رقابيــة ســابقة؟

Have you been convicted of a criminal offense, breach of trust, or
money laundering, and previous administrative or control measures
were taken against you?
Yes

نعم

ال

No

Listed/Not listed

نعم

يرجى تحديد الغرض من االستثامر

Please Specify your Investment Purpose
Sukuk

Funds

Stock Exchange

Other (Please Specify)

Know Your Customer (KYC) Form - Individuals

املحافظ

Portfolios
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الصناديق

الصكوك

)أخرى (الرجاء التحديد

البورصة

 األفراد/  الشخص الطبيعي- منوذج اعرف عميلك

)معلومات عن الخربات واألهداف االستثامرية (تابع

INVESTMENT KNOWLEDGE, EXPERIENCE & OBJECTIVES (continued)

يرجى تحديد خرباتك االستثامرية

Please Specify your Investment Experience
Limited

Medium

Good

ممتازة

Excellent

جيدة

1 to 5 years

 سنوات5 أكرث من

More than 5 years)

100,000 - 300,000

500,000 - 1,000,000

 سنوات5 من سنة إىل

500,000 - 300,000

300,000 - 500,000

300,000 - 100,000

1,000,000 - 500,000

إجاميل عدد العمليات املتوقعة خالل الشهر

5-10

10 أكرث من

More than 10

10 - 5

ال

No

100,000 - 300,000

500,000 - 1,000,000

500,000 - 300,000

300,000 - 500,000

President

Diplomat

Parliament Speaker/Member

100,000 أقل من
1,000,000 - 500,000

ًاألشخاص املعرضون سياسيا
هل العميل أو املستفيد الفعيل أوكلت إليه يف السابق أو يتوىل حالياً مهام
 ويتضمن هذا التعريف أفراد العائلة،عامة عليا يف دولة الكويت أو دولة أجنبية
 يرجى تحديد املنصب وتعبئة بياناته،حتى الدرجة الثانية أو الرشكاء املقربني
.)أدناه (إن وجد

Is the Client or the actual beneficiary entrusted to him in the past or
currently holds a prominent public function in the State of Kuwait or a
foreign country, this definition includes family members to the second
degree or intimate partners, please specify the position and complete
the information required below (if any).
None

300,000 - 100,000

1,000,000 أكرث من

Above 1,000,000

POLITICALLY EXPOSED PERSONS

رئيس الوزراء

Prime Minister

رئيس دولة

ال يوجد

 عضو/ رئيس مجلس النواب

دبلومايس

رئيس هيئة عامة مستقلة

Head of independent public authority

 ضابط برتبة عالية/ رئيس سلطة عسكرية

Head of military authority/hight rank officer

 رئيس مجلس تنفيذي لرشكة عامة/ رئيس قسم

Department Head/Head of an executive board of a public company

 مدير تنفيذي ملنظمة دولية/ رئيس مجلس إدارة

Chairman/CEO of an international organization

 مدعي عام/ رئيس القضاة

Chief Judge/District Attorney

*وجود صالت مع أي مام سبق

Having connections with any of the above (please fill the below table)

*قريب من أي مام سبق

Relative of any of the above (please fill the below table)

)أخــرى (يرجى التحديد

Other (please specify)

 يرجى،ًإذا كان أحد األقارب حتى الدرجة الثانية من األشخاص املعرضني سياسيا
.تعبئة الجدول أدناه

If any of the family members or intimate partner up to the second
degree is a politically exposed person, please fill the below table.
سابق
Former

حايل
Current

املنصب
Position

العالقة
Relationship

االسم
Name

بيانات املستفيد من الحساب

BENEFICIARY DETAILS

هل تتداول لحسابك الخاص أم لحساب أطراف أخرى؟

Do you trade for your own account or on behalf of other(s) party/ies?

لحسايب الخاص

For my own

:املذكورين أدناه/املستفيدين املسيطر املذكور/لصالح املستفيد

For the following beneficiary/ies Dominator:
التوقيع

ID Number

رقم الهوية

Nationality

الجنسية

Relationship

العالقة

Name

االسم

Revision November 2021

Signature

نعم

 يرجى تحديد مبلغ االستثامر،إذا كانت اإلجابة نعم

if yes please specify the investment amount
Up to 100,000

5 أقل من

هل لديك أي حسابات استثامرية حالية أو سابقة يف رشكات أخرى؟

Do you have any current or previous investment accounts with other
companies?
Yes

100,000 أقل من

1,000,000 أكرث من

Above 1,000,000

Expected Number of Transactions per month
Less than 5

أقل من سنة

إجاميل املبلغ املتوقع لالستثامر يف رشكة بوبيان كابيتال

Expected value of investment in Boubyan Capital
Up to 100,000

محدودة

يرجى تحديد سنوات خرباتك االستثامرية

Please Specify your Years of Experience
Less than 1 year

متوسطة

Know Your Customer (KYC) Form - Individuals
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)بيانات املستفيد من الحساب (تابع

BENEFICIARY DETAILS (continued)

عنوان املستفيد

Beneficiary Address
العنوان

Address

رقم الهاتف

Telephone Number

املنطقة

Area

رقم الهاتف النقال

Mobile Number

البلد

Country

الربيد اإللكرتوين

E-mail

POWER OF ATTORNEY HOLDER INFORMATION (if applicable)

)معلومات عن الوكـيل (إن وجد

For the purpose of this agreement, have you provided a Power of Attorney?

 هل قمت مبنح وكالة ألي شخص؟،لغرض هذه االتفاقية

Yes

ال

No

نعم

: يرجى تحديد،إذا كانت اإلجابة نعم

If your answer is yes, please specify:

اسم الوكيل

Name of Power of Attorney holder
Nationality of Power of Attorney holder

جنسية الوكيل

Civil ID No. of Power of Attorney holder

رقم البطاقة املدنية للوكيل
عنوان الوكيل

Address of Power of Attorney holder
If Power of Attorney holder is a US national or US person, Client to complete the
FATCA Self-Certification form attached herewith.

 عىل العميل تعبئة منوذج فاتكا،إذا كان الوكيل شخصاً أمريكياً أو يحمل الجنسية األمريكية
. التصديق الذايت لألفراد-

Is Power of Attorney holder entrusted to him in the past or currently
holds a prominent public function in the State of Kuwait or a foreign
country, this definition includes family members to the second degree
or intimate partners, please specify the position and complete the
information required below (if any).

هل الوكيل أوكلت إليه يف السابق أو يتوىل حالياً مهام عامة عليا يف دولة
 ويتضمن هذا التعريف أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية،الكويت أو دولة أجنبية
.) يرجى تحديد املنصب وتعبئة بياناته أدناه (إن وجد،أو الرشكاء املقربني

None

President

Diplomat

Parliament Speaker/Member

رئيس الوزراء

Prime Minister

رئيس دولة

ال يوجد

 عضو/ رئيس مجلس النواب

دبلومايس

رئيس هيئة عامة مستقلة

Head of independent public authority

 ضابط برتبة عالية/ رئيس سلطة عسكرية

Head of military authority/hight rank officer

 رئيس مجلس تنفيذي لرشكة عامة/ رئيس قسم

Department Head/Head of an executive board of a public company

 مدير تنفيذي ملنظمة دولية/ رئيس مجلس إدارة

Chairman/CEO of an international organization

 مدعي عام/ رئيس القضاة

Chief Judge/District Attorney

*وجود صالت مع أي مام سبق

Having connections with any of the above (please fill the below table)

*قريب من أي مام سبق

Relative of any of the above (please fill the below table)

)أخــرى (يرجى التحديد

Other (please specify)

،ًإذا كان أحد األقارب حتى الدرجة الثانية من األشخاص املعرضني سياسيا
.يرجى تعبئة الجدول أدناه

If any of the family members or intimate partner up to the second
degree is a politically exposed person, please fill the below table.
حايل
Current

املنصب
Position

العالقة
Relationship

االسم
Name

Revision November 2021

سابق
Former
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اتفاقية تبادل املعلومات الرضيبية املشرتكة
منوذج اإلقرار الرضيبي الذايت لألفراد

Common Reporting Standards CRS
Individual Tax Residency Self Certificate Form

 مع العلم أن كافة املعلومات املطلوبة إجبارية ويجب تزويدها،يرجى تعبئة منوذج اإلقرار الذايت بعناية
.بشكل كامل

Please complete this self-certification form carefully. All information requested on the form is
mandatory and needs to be completed in full.

 حيث يجب استخدام، يرجى عدم تعبئة هذا النموذج يف حال كنت متثل رشكة أو كيان قانوين:مالحظة
. للكيانات الخاص بذلك/ منوذج التصديق الذايت للرشكات

Note: Please do not complete this self-certification form if you are not a natural person, instead
please use the Entity Self Certification.

الجزء األول – معلومات صاحب الحساب

Part 1 – Identification of Individual Account Holder

 اسم صاحب الحساب.أ

A. Name of Account Holder:
Family Name or Surname(s):

:اسم العائلة

First or Given Name:

:االسم األول
 عنوان اإلقامة الحايل.ب

B. Current Residence Address:
House / Apt / Suite Name, Number, Str.:

:الشارع/البناية/املنزل

Town / City / Province / County / State:

:املدينة/املنطقة
:البلد

Country:

:)الرمز الربيدي (إن وجد

Postal Code/ZIP Code (if any):

: تاريخ امليالد.ج

C. Date of Birth

: مكان امليالد.د

D. Place of Birth

:مدينة امليالد

Town or City of Birth:

:بلد امليالد

Country of Birth:

الجزء الثاين – بلد اإلقامة ألغراض الرضيبة ورقم التعريف الرضيبي أو
املكافئ الوظيفي

Part 2 – Country of Residence for Tax Purposes & related Taxpayer
Identification Number or equivalent (“TIN”)

:يرجى إكامل ما ييل إذا كان لديك إقامة رضيبية يف أي بلد آخر غري الكويت
.) املكان الذي يكون فيه صاحب الحساب خاضع للرضيبةi(
.) رقم التعريف الرضيبي لصاحب الحساب لكل بلد مشار إليهاii(
. يرجى استخدام ورقة منفصلة،يف حال كان صاحب الحساب دافع للرضيبة يف أكرث من ثالثة دول
.) أو (ج،) (ب،) يرجى ذكر سبب مناسب (أ،يف حال كان رقم التعريف الرضيبي غري متاح
السلطة التي يكون صاحب الحساب ملزما/عدم إصدار رقم التعريف الرضيبي يف البلد
• السبب أ
.بدفع الرضيبة بها
عدم قدرة صاحب الحساب الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي أو رقم مكافئ (يف حال
• السبب ب

Please complete the following if you have a tax residency in any country other than Kuwait:
(i)
Where the Account Holder is tax resident.
(ii) The Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.
If the Account Holder is tax resident in more than three countries / jurisdictions, please use a
separate sheet.
If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below.
• Reason A
The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue
TINs to its residents
• Reason B
The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number
• Reason C

.) يرجى رشح سبب عدم القدرة يف الحصول عىل رقم تعريف الرضيبة يف الجدول أدناه،اختيار هذا السبب

(Please explain why you’re unable to obtain a TIN in the below table if you selected this reason)
No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant
jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

بلد اإلقامة الرضيبية
Country/Jurisdiction of tax residence

رقم التعريف الرضيبي
TIN

رقم تعريف دافع الرضيبة غري مطلوب (مالحظة قم باختيار هذا السبب فقط يف حال كان القانون
.)املحيل يف السلطة املعنية ال يتطلب الحصول عىل رقم تعريف رضيبي صادر عن تلك السلطة

• السبب ج

) (ج،) (ب،يف حال عدم توفر رقم التعريف الرضيبي يرجى إدخال السبب (أ
If no TIN available enter Reason A, B or C

يرجى رشح سبب عدم قدرتك عىل الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي يف املربعات التالية يف حال
.قمت باختيار السبب (ب) أعاله

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected
Reason B above.

 اإلقرار والتوقيع- الجزء الثالث

Part 3 – Declarations and Signature

.أوافق عىل أن املعلومات املقدمة من قبيل مشمولة بجميع أحكام الرشوط واألحكام التي تحكم عالقة صاحب الحساب مع بوبیان كابیتال والتي تحدد كيفية استخدام ومشاركة بوبیان كابیتال للمعلومات املقدمة من قبيل
حسابات يتم التبليغ عنها من املمكن تقدميها إىل السلطات الرضيبية يف البلد املحتفظ بالحساب ومن املمكن تبادلها/أقر أن املعلومات املضمنة يف هذا النموذج وكذلك املعلومات التي تخص صاحب الحساب وأي حساب
 وأشهد بأنني صاحب الحساب أو املفوض بالتوقيع.مع السلطات الرضيبية لبلد أو بلدان أخرى والتي يكون صاحب الحساب مقيام بها ألغراض الرضيبة وذلك عمال باالتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل معلومات الحساب املايل
.الحسابات ذات الصلة بهذا النموذج/عىل الحساب) فيام يخص جميع الحساب
.وأقر بأن جميع أإلفادات املقدمة يف هذا اإلقرار هي عىل حسب علمي صحيحة وكاملة
 يوم بأي تغيري يف الظروف التي من املمكن أن تؤثر عىل حالة بلد اإلقامة الرضيبية للشخص املوضح يف هذا النموذج أو تؤدي إىل أن تصبح املعلومات املضمنة يف هذا النموذج غري30 أتعهد بأن أبلغ بوبیان كابیتال خالل
. يوم من ذلك التغيري30 صحيحة وتقديم منوذج إقرار رضيبي ذايت محدث إىل بوبیان كابیتال خالل
I agree that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s relationship with Boubyan Capital setting out how Boubyan
Capital may use and share the information supplied by me. I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may
be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in
which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for
the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.
I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
I undertake to advise Boubyan Capital within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information
contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Boubyan Capital with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

:التوقيع

Revision November 2021

Signature:
Print Name:

:االسم

Date:

:التاريخ

. يرجى إرفاق نسخة مصدقة من التوكيل، يف حال تم التوقيع عىل النموذج مبوجب توكيل. يرجى تحديد الصفة القانونية للشخص القائم بالتوقيع عىل هذا النموذج يف حال مل يكن املستفيد من الحساب:مالحظة
Note: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.

:صفة املوقع

Capacity:

Know Your Customer (KYC) Form - Individuals
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BANK ACCOUNT INFORMATION

يتم تحويل املبالغ إىل حساب باسم العميـل فقط

The funds will be transferred to an account in the client’s name only.
اسم البنك

Bank Name

الفرع

Branch

العملة

Currency

رقم الحساب

Account Number

البلد

Country

ABA/SWIFT

الرمز البنيك

رقم الحساب الدويل

IBAN Number

اسم املستفيد

Beneficiary Name

يقـر العميـل بأهليتـه القانونيـة للتعاقـد وأنـه اسـتوىف جميـع رشوط وقيـود
العقـد وأنـه موافـق متامـا وعلى علم بهـا علام تامـا نافيـا للجهالـة ويقر عىل
صحـة البيانـات التـي زودنـا بهـا يف هذا الطلـب ويلتزم بإبلاغ الرشكة فـورا حول
أي تغير يطـرأ على أي مـن هـذه البيانـات ويتحمـل العميـل كامـل املسـؤولية
.املرتتبـة على ذلك

The Client hereby declares that he/she has the legal capacity to enter
into this Agreement and that he/she fully understands and agrees to be
bound by the terms and conditions of the Agreement. The Client further
declares that all the information provided herein is correct and that he/
she shall notify the Company immediately in case of any change in such
information and shall be fully liable thereof.

: توقيع العميل

Customer Signature:

لالستخدام الرسمي

OFFICIAL USE
Employee Name

Employee Signature

Supervisor Name

توقيع املوظف

Supervisor Signature

التاريخ

Date

اسم املرشف

توقيع املرشف

التاريخ

Revision November 2021

Date

اسم املوظف
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منوذج تصنيف العمالء
Client Classification Form
:رقم العميل

CIF:

Date:

:اسم العميل

Client Name:

Revision November 2021

:التاريخ

PREFACE

مقدمـــة

Boubyan Capital Investment Company is a Sharia compliant
investment company based in Kuwait licensed and regulated by
the Capital Markets Authority (CMA).

، ومقرها دولـة الكويت،م.ك.م.تعتبر رشكـة بوبيان كابيتـال لالسـتثامر ش
أحـد الشركات االسـتثامرية املرخـص لهـا وتعمـل وفـق أحـكام الرشيعـة
.اإلسلامية والتـي تنـدرج تحـت إرشاف هيئـة أسـواق املـال يف الكويـت

This form is prepared to comply with the regulatory requirements
of the Capital Markets Authority (CMA), which requires the licensed
person to classify its own Clients into Retail or Professional Clients
as per the criteria set by Executive Regulations of the Law No. 7
for the year 2010, amended by the Law No. 22 for the year 2015,
concerning the establishment of the Capital Market Authority
(CMA) and organizing the commercial exchange securities along
with its amendments issued thereto.

تـم إعداد هـذا النموذج امتثـاال للمتطلبات التنظيمية لهيئة أسـواق املال
بشـأن تصنيـف العملاء والتـي تطلبـت قيـام الشـخص املرخـص لـه بإجـراء
 وفقـاً للمعايير املحـددة،تصنيـف لعمالئـه كعملاء محرتفين أو عاديين
 املعـدل مبوجـب2010  لسـنة7 ضمـن الالئحـة التنفيذيـة للقانـون رقـم
 بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيـم2015  لسـنة22 القانـون رقـم
.نشـاط األوراق املاليـة وتعديالتـه

Boubyan Capital has established a robust Conflict of Interest
Policy to ensure that appropriate procedures and measures are in
place to identify and effectively manage any relevant or material
“Conflict of Interest” and to deal with actual, potential and
perceived conflict of interest and that all decisions are made in the
best interests to the company and its Clients. Boubyan Capital’s
Client can get more information about the company`s policy on
the conflict of interest by contacting the company through the
contact details mentioned in this form.

قامـت بوبيـان كابيتـال بوضع سياسـة رصينة بشـأن تعـارض املصالح تهدف
إىل ضمان وجـود إجـراءات وتدابير مناسـبة لتحديـد وإدارة أي «تضـارب
 كما تهـدف أيضـاً إىل التعامـل،باملصالـح» ذو أثـر جوهـري بشـكل فعـال
 واتخـاذ،بشـكل مناسـب مـع أي تعـارض محتمـل أو فعلي يف املصالـح
.جميـع القـرارات بشـكل آيل يحقـق أفضـل مصلحـة للرشكـة وعمالئهـا
ميكـن لعميـل الرشكـة الحصـول عىل املزيد مـن املعلومات حول سياسـة
تضـارب املصالـح من خلال التواصل مـع الرشكة عبر بيانات االتصـال الواردة
.يف هـذا النمـوذج

For more information, please contact us on the following:
Boubyan Capital Investment Company K.S.C.C
Qibla, Block 3, Ali Al Salem St, Boubyan Bank Main Branch
Building, Floor 2, Kuwait
P.O. Box 28950, Safat 13150, Kuwait
Tel. 22325800 - Fax: 22943298
Email: cr@boubyancapital.com

: يرجى االتصال بنا عىل،ملزيد من املعلومات
م.ك.م.رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش
، بنك بوبيـان مبنى الفـرع الرئييس، شـارع علي السـامل،3  قطعـة،القبلـة
 الكويت،2 الـدور
 الكويت،13150  الصفاة،28950 صندوق بريد
22943298 : الفاكس- 22325800 :هاتف رقم
cr@boubyancapital.com :الربيد اإللكرتوين

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

األحكام والرشوط العامة

This form is to be completed by all clients intending to open an
account with Boubyan Capital or acquire it`s Service.

يجب تعبئة هذا النموذج من قبل جميع العمالء الذين يرغبون بفتح حساب
.لدى الرشكة أو الحصول عىل الخدمات التي تقدمها

Completion of this application form does not constitute an
obligation to open an account or provide services.

إن اسـتكامل هـذا الطلـب ال ميثـل التزامـاً على الرشكـة لفتـح الحسـاب أو
.تقديـم الخدمـة

Boubyan Capital will classify its clients into Categories in
accordance with the requirements and conditions stipulated
in Executive Regulations of the Law No. 7 for the year 2010,
amended by the Law No. 22 for the year 2015, concerning
the establishment of the Capital Market Authority (CMA) and
organizing the commercial exchange securities along with its
amendments issued thereto.

 التصنيفـات املحـددة وفقـاً لالئحـة/يجـري تصنيـف العملاء إىل الرشائـح
 املعدل مبوجب2010  لسـنة7 التنفيذيـة لقانـون هيئة أسـواق املال رقم
 بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيـم2015  لسـنة22 القانـون رقـم
نشـاط األوراق املاليـة وتعديالتهـا وذلـك بنـا ًء على الشروط والضوابـط
.الـواردة يف الالئحـة

Client Classification Form
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The client should be classified in one of the above-mentioned
categories only. No Client shall never have more than one
classification.

يتـم تصنيـف العميـل بواحدة مـن التصنيفات الواردة حصرا ً وال يجوز أن يتم
.ضمن أكثر من تصنيف-بأي حـال من األحوال- إدراج العميـل

If the Client becomes ineligible to be classified as Professional
Client, The Client shall be re-classified to Retail Client. Further,
the Client shall be informed by his/her new classification.

 يجـب،إذا فقـد العميـل املعايير التـي أهلتـه للتصنيـف كعميـل محترف
.إعـادة تصنيـف هـذا العميـل كعميـل عـادي مـع إخطـاره بتصنيفـه الجديـد

Professional Client has the right to request the reclassification to
Retail Client at any time.

يجـوز للعميـل املحترف طلـب إعـادة التصنيـف كعميـل عـادي يف جميـع
.األحوال

Retail Client has no right to request the reclassification to
Professional Client, unless the Client meets the requirements and
criteria thereto.

ال يجـوز للعميـل العـادي طلـب إعـادة التصنيـف كعميـل محترف إال يف
.حالـة اسـتيفاء الشروط الخاصـة بالعميـل املحترف

In case of the Client Reclassification, the transactions and deals
executed under the previous classification will not be affected.

إن تغيير تصنيـف العميـل ال يؤثـر على الترصفـات والعمليـات التـي متـت
.يف ظـل تصنيفـه على نحـو معين

All the Client shall be notified with the Category of Classification
and the related rights and limitations at the beginning of the
business relationship or in the event of reclassification.

يخطـر كل عميـل بنـوع تصنيفـه سـواء عنـد بدايـة التعامـل معـه أو عنـد
 كما يتـم اطالعـه على املزايـا والقيـود املتعلقـة،تغيير هـذا التصنيـف
.بـكل بتصنيفـه

CLIENTS CATEGORIES RIGHTS

مزايا وقيود التصنيف

The Clients Classifications advantages and limitations specified
subject in accordance with the regulatory requirements of the
Capital Markets Authority on the Clients Classifications, which
requires the Licensed Person to conduct a classification of its
clients to clients professional or Retail, in accordance with the
criteria specified in the executive regulations of Law No. 7 of
2010 which was amended by Law No. 22 of 2015 pertaining to
the establishment of the Capital Markets Authority and organizing
the activities of financial Securities and the amendments thereto.

تخضع تصنيفات العمالء للمزايا والقيود املحددة وفقاً للمتطلبات
التنظيمية لهيئة أسواق املال بشأن تصنيف العمالء والتي تطلبت قيام
،الشخص املرخص له بإجراء تصنيف لعمالئه كعمالء محرتفني أو عاديني
2010 لسنة7 وفقاً للمعايري املحددة ضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 بشأن إنشاء هيئة أسواق2015  لسنة22 املعدل مبوجب القانون رقم
.املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

Professional Client has the highest level of investment privileges
and at the lowest level of regulatory restrictions compared to the
Retail Client due to the high level of experience. Furthermore,
the Professional Client has the ability to conduct the proper
assessment and / or the risks management for the various
investment management products.

يتمتع العميل املحرتف بأعىل مستوى من املزايا االستثامرية وبأقل
ً مستوى من القيود التنظيمية باملقارنة مع العميل العادي نظرا
ً ملستوى الخربات العالية واألكرث حنكة مقارن
 والقدرة،ة بالعميل العادي
أو إدارة املخاطر التي ينطوي عليها االستثامر/عىل التقييم السليم و
.يف املنتجات الستثامرية املختلفة

The Retail Client has the lowest level of investment privileges
and the highest level of regulatory restrictions compared to
professional client due to the low level of experience and the
lack of ability to make investment decisions, conducting proper
assessment of the risks related to the various investment products
in which the Retail Client invests.

يتمتع العميل العادي بأقل مستوى من املزايا االستثامرية وبأعىل
مستوى القيود التنظيمية باملقارنة مع العميل املحرتف نظرا ً ملستوى
 وعدم توافر القدرة عىل،الخربة املنخفض مقارنة بالعميل املحرتف
أو التقييم السليم للمخاطر التي/اتخاذ القرارات االستثامرية بأنفسهم و
.ينطوي عليها االستثامر يف املنتجات االستثامرية املختلفة

RIGHTS RELATED TO CLIENT CLASSIFICATION

الحقوق املرتبطة بتصنيف العمالء

Retail client will be given more information/disclosures with
regard to Boubyan Capital, its services and any investment
product, its cost, commissions, and other related fees and charges.

 اإلفصاحات فيام يتعلق/ سيقدم للعميل العادي املزيد من املعلومات
، الخدمات واملنتجات االستثامرية املقدمة من قبلها،ببوبيان كابيتال
. والرسوم والتكاليف األخرى ذات الصلة،تكلفة االستثامر املقدم

Retail Client shall provide information regarding his knowledge
and experience in the investment field relevant to the specific
type of product or service offered or demanded to enable the
investment firm to assess whether the investment service or
product envisaged is appropriate for the client.

يجب عىل العميل العادي أن يقوم بتقديم املعلومات فيام يتعلق
مبعرفته وخرباته يف مجال االستثامر ذات الصلة باملنتج أو الخدمة
 وذلك لتمكني الرشكة من تقييم مدى،املقدمة له من قبل بوبيان كابيتال
. الخدمة االستثامرية املقدمة للعميل العادي/ مالمئة املنتج
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In case Boubyan Capital considers, on the basis of the information
received, that the product or service is not appropriate to a retail
client, it shall warn the client accordingly. Consequently, The
product or service shall not be provided.

 أن املنتج، عىل أساس املعلومات الواردة،يف حال اعتربت بوبيان كابيتال
ً وجب عليه أن يحذر العميل وفقا،أو الخدمة غري مالمئة للعميل العادي
. الخدمة/ واالمتناع عن تقديم ذلك املنتج،لذلك

Boubyan Capital shall be entitled to assume that a Professional
Client has the necessary experience and knowledge in order
to understand the risks involved in relation to those particular
investment services or transactions, or types of product, for which
the client is classified as a professional client. Consequently, and
unlike the situation with a Retail Client, Boubyan Capital should
not generally need to obtain additional information from the
client for the purposes of the assessment of appropriateness for
those products and services for which they have been classified
as a Professional Client.

يحق لبوبيان كابيتال أن تفرتض أن العميل املحرتف لديه الخربة واملعرفة
الالزمة لفهم املخاطر التي تنطوي عليها الخدمات والتعامالت
 أو أنواع املنتجات التي تستلزم تصنيف العميل،االستثامرية املقدمة
 وعىل غرار املعاملة التي يستلزمها، ونتيجة لذلك.كعميل محرتف
 ال تحتاج بوبيان كابيتال عادة الحصول عىل معلومات،العميل العادي
إضافية من العميل ألغراض تقييم مالمئة لتلك املنتجات والخدمات يف
.حال تصنيفه كعميل محرتف

Boubyan Capital shall obtain from clients such information as is
necessary to understand the essential facts about the client and
to have a reasonable basis for the adequacy of service provided,
that the specific transaction to be recommended, or entered
into in the course of providing a portfolio management service,
satisfies the following criteria:

يتعني عىل بوبيان كابيتال الحصول من العمالء عىل املعلومات الرضورية
لفهم الحقائق األساسية عن العميل وأن تكون أساساً معقوالً ملدى
 أو أدخلت يف سياق، أو الصفقة املوىص بها،مالمئة الخدمات املقدمة
: لتلبية املعايري التالية،توفري إدارة املحافظ الخدمة

•تلبي الخدمة املقدمة األهداف االستثامرية للعميل

•

It meets the investment objectives of the client.

•

The client is able financially to bear any related investment
risks consisted with his investment objectives.

•أن يكون العميل قادرا ماليا عىل تحمل أي مخاطر ناتجة عن االستثامر
.ذات الصلة مبا يتفق مع أهداف استثامره

•

It is such that the client has the necessary experience and
knowledge in order to understand the risks involved in the
transaction or in the management of his portfolio.

•أن يكون العميل لديه الخربة واملعرفة الالزمة لفهم املخاطر التي
.تنطوي عليها املعاملة أو يف إدارة محفظته
 يكون من،حيثام توفر بوبيان كابيتال خدمات االستثامر إىل عميل محرتف
املفرتض أن العميل لديه املستوى الالزم من الخربة واملعرفة فيام
يتعلق باملنتجات واملعامالت والخدمات التي يتم تصنيفها بذلك ألغراض
.الفقرة أعاله

In addition, under certain circumstances, Boubyan Capital shall be
entitled to assume that a professional client is able financially to
bear any investment risks consisted with its investment objectives.

 يحق لبوبيان كابيتال أن تفرتض، يف ظل ظروف معينة،وباإلضافة إىل ذلك
أن العميل املحرتف قادر ماليا عىل تحمل أي مخاطر االستثامر مبا يتفق
.مع أهدافها االستثامرية

Additional disclosures and information to Retail and Professional
clients are enclosed with this document under “Appendix A”.

إفصاحات ومعلومات إضافية للعمالء العاديني والعمالء املحرتفني
.»مرفقة مع هذا النموذج «مرفق أ
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Where Boubyan Capital provides an investment service to a
professional client it shall be entitle to assume that, in relation
to the provided products, transactions and services, the client has
the necessary level of experience and knowledge for the purposes
of paragraph above.
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Reset
منوذج التصنيف

CLASSIFICATION FORM

:يرجى اختيار املربعات املناسبة أدناه

Please tick appropriate boxes below:

العميل املحرتف بطبيعته

Professional Client

.حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية

Governmental or public authority, Central Bank, or an
International Institution.
Institutions licensed by the Capital Markets Authority
(CMA), and other Financial Institutions that are subject to
one of Regulatory Authorities inside or outside Kuwait.

 وغريهم من املؤسسات املالية،األشخاص املرخص لهم من الهيئة
.التي تخضع إلحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها

The Companies that have paid in capital of at least KD 1,000,000 or
equivalent.

رشكــة رأس مالهــا املدفــوع مليــون دينــار كويتــي أو مــا يعادلهــا
.عــى األقــل
العميل املحرتف املؤهل

Qualified Professional Client
The average of the large financial securities transactions is
not less than KD 250,000 in each quarter over the previous
two years.

لدى العميل تعامالت يف األوراق املالية بأحجام كبرية ومبتوسط ال
 دينار كويتي يف كل ربع سنة عىل مدار السنتني250,000 يقل عن
.السابقتني

The value funds and assets of the client with the company is
KD 100,000 at least.

100,000 ال يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الرشكة عن قيمة
.دينار كويتي

The client works or has worked in the financial sector for
at least for one year in the professional position which
requires knowledge of the transactions or services to be
provided to him.

أن يعمــل العميــل أو ســبق لــه العمــل يف القطــاع املــايل ملــدة
 يتطلــب معرفــة،ســنة عــى األقــل يف منصــب مهنــي محــرف
.باملعامــات أو الخدمــات التــي ســتقدم إليــه

العميل العادي

Retail Client

عدم انطباق ورشوط التصنيف املتعلقة بالعميل املحرتف (املحرتف
. املحرتف املؤهل) عىل العميل/بطبيعته

The above-mentioned criteria relating to the professional
client categories (Professional Clients / Qualified
Professional Client) not applicable.

.رغبة العميل بتصنيفه كعميل عادي

The Client would like to be classified as “Retail Client”.

لغة التواصل

Communication Language

.لغة التواصل مع العميل ستكون اللغة العربية أو االنجليزية

Communication language will be Arabic or English.

وسائل التواصل

Communication Channels

 الربيد، الهاتف،وسائل التواصل مع العميل ستكون عن طريق الربيد
. الرسائل النصية وغريها من وسائل التواصل اإللكرتوين،اإللكرتوين

Communication channels used will be Mail, telephone, E-Mail,
SMS and any other electronic communication modes.

التصنيف النهايئ

Final Classification
Retail Client

عميل محرتف

Qualified Professional Client

ميثل هذا النموذج إخطارا ً مكتوباً من قبل العميل عن رغبته يف التصنيف
 التصنيفات املحددة وفقاً لالئحة التنفيذية لقانون/ ضمن أحد الرشائح
22  املعدل مبوجب القانون رقم2010  لسنة7 هيئة أسواق املال رقم
 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية2015 لسنة
 كام.وتعديالتها وذلك بنا ًء عىل الرشوط والضوابط الواردة يف الالئحة
.يعترب إقرارا بقبوله باآلثار املرتتبة عىل تصنيفه

This form will be considered as written notification by the client to
be classified into one of the classification categories in accordance
with the requirements and conditions stipulated in Executive
Regulations of the Law No. 7 for the year 2010, amended by the
Law No. 22 for the year 2015, concerning the establishment of the
Capital Market Authority (CMA) and organizing the commercial
exchange securities along with its amendments issued thereto
further, This form will be considered as an acknowledgment by
the client for the implications of his/her classification category.

:اسم العميل
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Client Name:
:توقيع العميل

Client Signature:
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Date:

:التاريخ
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APPENDIX A

معلومات وإفصاحات للعميل العادي

Information and Disclosures for Retail Clients

ملخص سياسات تعارض املصالح

Summary of Conflict of Interests’ Policies

يلتـزم مجلـس اإلدارة بالتأكـد مـن أن الرشكـة تعمـل بأعلى معايير
.أخالقيـة

.1

2. The board shall bear the ultimate responsibility for
implementing appropriate standards and mechanisms to
avoid, or at least mitigate, conflict of interests.

 يكـون مجلـس اإلدارة مسـؤوالً يف النهايـة عـن تطبيـق املعايير.2
. الحـد مـن تعـارض املصالـح-  على األقـل- واآلليـات املناسـبة لتجنـب أو

3. Members of the board of directors may not have a direct
or indirect interest in the business of the company or the
contracts to which the company is a party except after
obtaining an annual approval during the general assembly
meeting of the company. A board member must inform the
board of directors of any interest he may have in a specific
deal or contract, which shall be recorded in the board meeting.
In which case, this board member may not be allowed to vote
over any resolutions related to this deal or contract. At the
beginning of each board meeting, the chairman shall be aware
of any interest any board member may have in any deals or
contracts on the meeting’s agenda, and a report on the same
issue shall be submitted to the chairman.

 بطريقـة-  يجـب أال يكـون لـدى أعضـاء مجلـس اإلدارة أيـة مصلحـة.3
 يف أعمال الرشكـة أو العقـود التـي تكـون- مبـارشة أو غير مبـارشة
الرشكـة طرفـاً فيهـا إال بعـد الحصـول على موافقـة سـنوية أثنـاء
 كام يجـب عىل عضو مجلـس اإلدارة.اجتماع الجمعيـة العامـة للرشكـة
أن يقـوم بإخبـار مجلـس اإلدارة بأيـة مصلحـة قـد تكون لـه يف صفقة
 كما يجـب أن يتـم ذكـر ذلـك محضر اجتماع مجلـس،أو عقـد معين
 ال يسـمح لعضـو مجلـس اإلدارة بالتصويـت، ويف هـذه الحالـة.اإلدارة
 هـذا ويف بداية كل.على أيـة قـرارات خاصـة بتلـك الصفقـة أو العقـد
اجتماع مـن اجتامعـات مجلـس اإلدارة أن يكـون رئيـس مجلـس اإلدارة
على علـم بأيـة مصلحـة قـد تكون لـدى أحـد أعضـاء املجلـس يف أية
صفقـات أو عقـود مدرجـة على جـدول أعمال االجتماع ويجـب أن يتـم
.تقديـم تقريـر لرئيـس املجلـس عـن نفـس املوضـوع

4. Members of the board of directors may not be a party in any
deals competing with the company, and may not invest in any
business undertaken by the company except after obtaining
the necessary approval from the company’s general assembly;
such an approval shall be renewed on an annual basis.

 يلتـزم أعضـاء مجلـس اإلدارة بـأال يكونـوا طرفـاً يف أي صفقـات تكـون.4
 أو أن يقومـوا باالسـتثامر يف أي نشـاط تقـوم بـه،منافسـة للرشكـة
الرشكـة إال بعـد الحصـول عىل املوافقـة الالزمة من الجمعيـة العامة
.ً وتجـدد املوافقة سـنويا،للرشكـة

5. The company may not extend any credit facilities to any board
members and may not stand as a guarantor for any loans
extended to them by external institutions.

 يجـب على الرشكـة أال تقـدم أي تسـهيالت ائتامنيـة ألعضـاء مجلـس.5
 وأال تقـوم بضمان أي قـروض مقدمـة لهـم مـن مؤسسـات،اإلدارة
.خارجيـة

6. The board of directors shall manage and oversee any business
undertaken by any of the board’s members which may be in
conflict with the company’s interests.

 يقـوم مجلـس اإلدارة بـإدارة ومراقبـة أي نشـاط يقـوم بـه عضـو مـن.6
.أعضـاء املجلـس قـد يتعـارض مـع مصالـح الرشكـة

7. It is the responsibility of each member of the board of directors
to disclose to the chairman any existing or potential conflict
of interest due to his membership in the board of directors of
other companies through the ownership of their shares.

 يكـون مـن مسـئولية كل عضـو مـن أعضـاء املجلـس أن يصرح لرئيـس.7
مجلـس اإلدارة عـن أي تعـارض مصالـح قائـم أو محتمـل مـن خلال
عضويتـه يف مجالـس إدارات رشكات أخـرى أو مـن خلال امتالكـه
.ألسـهم رشكات أخـرى

8.

It is the responsibility of the board member to refrain from
voting over any matter giving rise to issues related to conflict
of interest, objectivity or the inability to fulfill duties towards
the company on his part.

 يكـون مـن مسـئولية عضو مجلـس اإلدارة أن ميتنع عـن التصويت عىل.8
أي مسـألة قـد يكـون له فيهـا تضارب مصالـح أو من حيـث املوضوعية
أو مـن حيـث القـدرة على تلبية الواجبـات تجـاه الرشكة قد تحـول دون
.ذلك

9. The board member must refrain from participating in any
discussion or taking any decision on any matter where he
cannot give an impartial opinion or with regard to any matter
or deal giving rise to conflict of interests.

 يجـب أن ميتنـع عضـو مجلـس اإلدارة عـن االشتراك يف أي نقـاش أو.9
اتخـاذ أي قـرارات بخصـوص أي موضـوع قـد ال يسـتطيع فيـه أن يقوم
 أو بخصـوص أي موضـوع أو صفقـة قـد،بتقديـم رأيـه املوضوعـي
.يكـون فيهـا تضـارب مصالـح

10. The company’s executive management shall be responsible
for ensuring that the systems, policies and procedures are
adequate for verifying and managing conflict of interests.

 تكـون اإلدارة التنفيذيـة لـدى الرشكـة مسـئولة عـن التأكـد مـن أن.10
األنظمـة والسياسـات واإلجـراءات مناسـبة للتحقق مـن وإدارة تعارض
.املصالـح
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1. The board of directors shall ensure that the company is acting
in line with the highest ethical standards.
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أموال وأصول العمالء

Clients’ Funds & Clients’ Assets
1. The clients’ funds shall be deposited to an independent
account with a local bank, and clients’ funds shall be pooled
in one or more bank accounts in line with the instructions of
the Capital Markets Authority “CMA”.

تـودع أمـوال العملاء يف حسـاب مصريف مسـتقل لـدى بنـك محيل
ويتـم تجميـع أمـوال العملاء يف حسـاب مصريف واحـد أو أكثر مبـا
.يتماىش مـع تعليمات هيئـة أسـواق املـال

.1

2. The company may transfer clients’ funds to third parties for
the purpose of fulfilling clients’ obligations arising from their
securities’ transactions, provided that such transfers shall
be limited to the amount necessary for such a fulfillment,
and that such funds are kept in a separate account for the
company’s clients in line with CMA’s instructions.

 يجـوز للرشكـة تحويـل أمـوال العملاء إىل الغير وذلـك بغـرض الوفاء.2
،بالتزامـات العميـل الناشـئة عن تعاملات األوراق املاليـة الخاصة بهم
على أن يتـم التحويـل بالقـدر اللازم لهـذا الوفـاء وأن تكـون هـذه
األمـوال محتفـظ بها يف حسـاب مسـتقل مخصـص لعملاء الرشكة مبا
.يتماىش مـع تعليمات الهيئـة

3. The company exercises the care of a prudent person upon
selecting the parties with whom it shall deposit the assets and
funds of clients on their behalf. Such parties must be licensed
by CMA to hold and keep clients’ assets. Accordingly, the
company shall not liable for any misconduct or negligence by
such parties against clients.

 تبـذل الرشكـة عنايـة الشـخص الحريـص يف اختيـار األطراف التـي تودع.3
 على أن،أصـول وأمـوال العملاء يف حوزتهـم نيابـة عـن عمالئهـا
تكـون هـذه األطـراف مرخص لهـا من هيئة أسـواق املـال لحفظ أصول
 لذلـك فـإن الرشكة غري مسـؤولة عـن أي خطـأ أو إهامل يقع،العملاء
.مـن هـؤالء األطـراف تجـاه عمالئها

معلومات وإفصاحات للعميل العادي والعميل املحرتف

Information and Disclosures for Retail & Professional Clients

أموال وأصول العمالء

Clients’ Funds & Clients’ Assets

للرشكـة الحـق يف حبـس أمـوال وأصـول العميـل املودعـة لديهـا أو
:لـدى الغير يف األحـوال التاليـة

1. The company shall be vested with the right to withholding the
client’s funds and assets deposited with it or with third parties
in the following conditions:
•

In case of any court decision is issued to freeze the client’s
accounts.

.•يف حالة أي قرار قضايئ بتجميد حسابات العميل

•

In case regulatory authorities issue instructions to the
company to freeze the client’s accounts.

•يف حالـة وجـود تعليمات مـن الجهـات الرقابيـة للرشكـة بتجميـد
.حسـابات العميـل

•

In the event of death or inheritance, and until a
statement for the determination of heirs is issued.

.•يف حالة الوفاة واإلرث إىل أن يتم حرص الورثة

.1

 يف حالـة حـدوث أي نزاع يتعلق بأصـول وأموال العميـل النقدية خارج.2
 يتـم االحتـكام إىل قوانين ومحاكـم البلـد محل االسـتثامر أو،الكويـت
.كما ذكـر يف مسـتندات االسـتثامر التـي اطلـع عليهـا العميل

2. In case there is any dispute over the client’s assets and cash
funds outside Kuwait, the laws and courts of the jurisdiction of
the investment shall apply or such laws and courts as provided
in the investment documents reviewed by the client.
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