األفـــراد
Individuals

اتفاقية عمالء التداول اإللكرتوين
Customer Agreement for Electronic Trading
This agreement was made on
/
/
between
Boubyan Capital Investment Company K.S.C.C whose address is at P.O. Box
28950 Safat 13150 Kuwait, hereinafter referred to as “the Company” or
“Boubyan Capital”, and

/
/
أبرمـــت هـــذه االتفاقيـــة بتاريـــخ
بـــن
 الصفـــاة28950 .ب. وعنوانهـــا ص.م.ك.م.رشكـــة بوبيـــان كابيتـــال لالســـتثامر ش
 الكويـــت ويشـــار إليهـــا الحقـــا “الرشكـــة” وبـــن13150

whose address is at
hereinafter referred to as “the Customer”. Whereas the customer wishes
to trade in securities listed on stock exchanges in the region and the
world, and wishes to appoint the company as a trading services provider
and commission agent for him with execution, clearing and settlement
services. And whereas the company accepts the appointment for
facilitating the execution, clearing and settlement services for securities
traded by the customer according to the terms and conditions hereinafter
set forth.

وعنوانـه
 وحيث أن العميل يرغـب يف التعامل بتجـارة األوراق.”ويشـار إليـه الحقـاً “العميـل
املاليـة املدرجـة يف أسـواق األوراق املاليـة يف املنطقـة والعـامل ويرغـب
بتعيين الرشكـة بصفـة مقـدم خدمـات تـداول ووكيـل عمولـة لـه وذلـك لتزويـده
 وحيـث أن الرشكـة توافـق على قبـول.بخدمـات التنفيـذ واملقاصـة والتسـوية
التعيين لتسـهيل خدمـات التنفيـذ واملقاصـة والتسـوية للأوراق املاليـة التـي
.يتـداول بهـا العميـل وفقـاً للبنـود والشروط املبنيـة أدنـاه

 تعاريف أساسية.1

1. Basic Definitions
•

The “State” shall mean any state where the Company provides its
services to the Customer.

. يُقصد بها أي دولة تقوم الرشكة بتزويد خدماتها فيها للعميل:الدولة

•

•

The “Authority” shall mean the Capital Markets Authority in the State
of Kuwait or any other supervising authority that regulates and issues
the licenses for the financial markets and brokers in the State.

 يُقصـد بهـا هيئـة أسـواق املـال يف الكويـت أو أي هيئـة مرشفـة:الهيئـة
.والتـي تقـوم بتنظيـم وإصـدار الرخـص لألسـواق املاليـة والوسـطاء بالدولـة

•

•

The “Customer” or the “Investor” shall mean every person, natural
or juridical, who submits a company-approved request for opening an
electronic online trading account.

 يُقصـد بـه كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري تقـدم بطلب:العميـل أو املسـتثمر
.موافـق عليـه مـن قبـل الرشكـة لفتـح حسـاب تـداول إلكتروين عبر اإلنرتنـت

•

•

The “Securities” shall mean shares, sukuk and securities in compliance
with Islamic Sharia issued by shareholding companies, sukuk and
notes issued by the local government, public authorities and public
institutions in the State, and any other financial instruments approved
by the Authority.

 يُقصـد بهـا األسـهم والصكـوك واألوراق املاليـة املتوافقة:األوراق املاليـة
مـع الرشيعـة اإلسلامية التـي تصدرهـا الشركات املسـاهمة والصكـوك
واألذونـات التـي تصدرهـا الحكومـة املحليـة والهيئـات العامـة واملؤسسـات
.العامـة يف الدولـة وأي أدوات ماليـة أخـرى تقرهـا الهيئـة

•

•

The “Exchange” shall mean the stock exchanges available for trading
through the electronic portal.

 يُقصد به أسـواق األوراق املالية املتاحة:السـوق أو بورصـة األوراق املالية
.للتـداول مـن خلال الصفحـة اإللكرتونيـة

•

•

The “Exchange Regulations” shall mean the set of laws, circulars
and instructions issued or that may be issued subsequently by the
Exchange or the Authority in connection with regulating securities’
trading.

 يُقصـد بهـا مجموعـة القوانين والتعاميـم والتعليمات:أنظمـة السـوق
 عن السـوق أو الهيئـة والتي تتعلـق بتنظيم، والتـي قـد تصـدر الحقا،الصـادرة
.عمليـة التـداول يف األوراق املاليـة

•

•

The “Trading Account” or “the Account” shall mean the electronic
online trading account opened for the Customer with the Company
on which trading is made through the Portal of Boubyan Investment
Company.

 يُقصد به حسـاب التـداول اإللكرتوين عبر اإلنرتنت:حسـاب التداول أو الحسـاب
والـذي يتـم فتحـه للعميـل لـدى الرشكـة ويجـري التـداول عليـه عبر املوقـع
.اإللكتروين لرشكـة بوبيـان لالسـتثامر

•

•

The “Portal” shall mean the website created by the Company on the
Internet, which includes the services provided by the Company and
can be accessed through Boubyan Bank’s website or Boubyan Capital’s
website on the Internet for carrying out trading operations.

 يُقصـد بهـا املوقـع اإللكتروين: الصفحـة اإللكرتونيـة:الصفحـة اإللكرتونيـة
 والـذي يتضمـن الخدمـات التـي،الـذي أعدتـه الرشكـة على شـبكة اإلنرتنـت
تقدمهـا الرشكـة وميكـن الوصـول إليـه مـن خلال موقـع بنـك بوبيـان أو موقع
.رشكـة بوبيـان كابيتـال لالسـتثامر على اإلنرتنـت للقيـام بعمليـات التـداول

•

•

The “Central Bank” shall mean the Central Bank of Kuwait.

. يُقصد به بنك الكويت املركزي:البنك املركزي

•

•

The “Properties” shall mean all funds and securities existing at
present, or which may exist subsequently, in the Trading Account.

 يُقصـد بهـا جميـع األمـوال واألوراق املاليـة املوجـودة حاليـا أو:املمتلـكات
.فيما بعـد يف حسـاب التـداول

•

•

The “Executing Broker” shall mean the brokerage firm which
executes the trading deals on behalf of the Company in the Exchange.

 يعني رشكة الوسـاطة التي تنفـذ صفقات التـداول نيابة عن:الوسـيط املنفـذ
.الرشكـة يف السـوق

•

•

“Boubyan Brokerage” shall mean all the services and products that
the Company provides through the electronic Portal

 يُقصـد بها كافـة الخدمـات واملنتجـات التي تقدمهـا الرشكة:بوبيـان للتـداول
.مـن خلال الصفحـة اإللكرتونيـة

•

•

The “Content” shall mean, without limitation, present and past prices
in the financial market, pricing, news and research reports on the
electronic Portal.

 أسـعار السـوق املـايل-  على سـبيل املثـال ال الحصر-  يُقصـد بـه:املحتـوى
الحاليـة والسـابقة والتسـعري واألخبـار والتقارير البحثية املتاحـة عىل الصفحة
.اإللكرتونيـة

•
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•

“Intellectual Property Rights” shall mean patent rights, trademarks,
service marks, copyrights, design rights, trade secrets and other
intellectual property rights whether they are registered or not in any
place in the world.

 ويُقصـد بهـا بـراءات االختراع والعالمـات التجاريـة:حقـوق امللكيـة الفكريـة
وعالمـات الخدمـة وحقـوق الطبـع وحقـوق التصميـم واألرسار التجاريـة وغير
ذلـك مـن حقـوق امللكية الفكرية سـواء كانت مسـجلة أم ال يف أي مكان يف
.العـامل

•

•

“Claims” or “Losses” shall mean any liabilities, rights, losses, damage,
penalties, lawsuits, expenses, litigations, settlements or expenditure
of any kind, including, without limitation, moral, material, special,
direct, indirect, emergency, consequential damage, administrative
expenses, court and prosecution expenses and auditors’ fees.

 ويُقصـد بهـا أي مسـؤوليات أو حقـوق أو خسـائر أو:املطالبـات أو الخسـائر
أرضار أو عقوبـات أو قضايـا أو مرصوفـات أو محاكمات أو تسـويات أو نفقـات
 حيث تشـمل عىل سـبيل املثال ال الحصر األرضار األدبيـة واملادية.مـن أي نـوع
والخاصـة املبـارشة وغير املبـارشة الطارئـة واملرتتبـة واملرصوفـات اإلداريـة
.ومرصوفـات القضـاء واالدعـاء وأتعـاب ونفقـات مراجعـي الحسـابات

•

•

The “Source of Information” shall mean the sources where-from
the Company obtains or receives the content, including, without
limitation, the stock exchanges in Kuwait, the UAE, the Kingdom
of Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman or other exchanges or any
authority or entity or company which provides such information.

 ويعنـي املصـادر التـي تحصـل وتسـتقبل منهـا الرشكـة:مصـدر املعلومـات
املحتـوى وتشـمل على سـبيل املثـال ال الحصر بورصـة األوراق املاليـة يف
الكويـت واإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية وقطـر
والبحريـن وعمان وغريهـا مـن األسـواق أو أي كيـان أو رشكـة تقـوم بتزويـد
.املعلومـات

•

 مؤهالت العميل.2

2. Qualifications of the Customer
a) The Customer declares that all the data set forth in the trading
account opening application, which was completed and signed by
the Customer, are true, accurate, and identical with the customer’s
supporting documents. The Customer shall be fully liable for any data
that is inconsistent with the facts. The Customer undertakes to notify
the Company in writing within two weeks of any changes which
might be introduced to the data set forth in the account-opening
application.

يقـر العميـل بـأن جميـع البيانـات املبينـة يف طلـب فتـح حسـاب التـداول الذي
تـم تعبئتـه وتوقيعـه مـن قبـل العميـل صحيحـة ودقيقـة وتعبر عـن الواقـع
 ويتحمل العميل كامل املسـؤولية عن أية بيانات،وتطابـق مسـتنداته الثبوتية
 كما يتعهـد العميـل بإخطـار الرشكة خطيـا خالل أسـبوعني بأي.تخالـف الواقـع
.تعديلات قـد تطـرأ على البيانـات املبينـة يف طلـب فتـح الحسـاب

.أ

b) The Customer shall provide the Company with information/
documentation pertaining to his identification, his financial position,
his experience in the field of investment, his investment objectives
pertaining to the services provided and any other information
requested from time to time by (i) The Capital Markets Authority;
(ii) Boubyan Capital Investment Company; or (iii) as may be required
under applicable law or regulation.

 واملســتندات فيــا/ يجــب عــى العميــل أن يــزود الرشكــة باملعلومــات.ب
 أهدافــه، خربتــه يف املجــال االســتثامري، وضعــه املــايل،يتعلــق بهويتــه
االســتثامرية املتعلقــة بالخدمــات املقدمــة وأي معلومــات أخــرى مطلوبــة
 (ب) رشكــة بوبيــان كابيتــال،مــن وقــت آلخــر مــن قبــل (أ) هيئــة أســواق املــال
.لالســتثامر (ج) أو حســب مــا يتطلبــه القانــون أو اللوائــح املعمــول بهــا
يتعهـد العميـل أيضـا بتحديـث معلوماتـه املشـار إليهـا أعاله مـرة واحدة عىل
.أو حسـب طلـب الرشكـة من وقـت آلخر وفقـاً لتقديرهـا الخاص/األقـل كل عـام و

The Customer also undertakes to update his information referred
to above at least once a year and /or as may be requested by the
Company from time to time in its sole discretion.

أو جميـع املعلومـات املطلوبـة مـن/يتعهـد العميـل بتزويـد الرشكـة بـأي و
 إذا فشـل العميـل يف.) أسـابيع مـن طلـب الرشكـة3( وقـت آلخـر خلال ثالثـة

The Customer undertakes to provide the Company with any and
all information requested from time to time within three (3) weeks
from the Company’s request. Should the Customer fail to update his
information or provide the Company with the same at least once a
year and/or within three (3) weeks from the Company’s request (as
the case may be), the Customer acknowledges and agrees that the
Company shall be vested with the absolute and unconditional right to
automatically (without the need for any notice or any other action)
freeze his account and suspend trading transactions for an indefinite
period until such time the Customer updates or provides such
information or data in form and substance acceptable to the Company
in its sole discretion.

أو/تحديـث معلوماتـه أو تزويـد الرشكـة مـرة واحـدة على األقـل يف السـنة و
 يقـر العميـل ويوافق،)) أسـابيع مـن طلـب الرشكة (حسـب الحالة3( خلال ثالثـة
على أنـه يحـق للرشكـة حـق مطلـق غير مشروط تجميـد حسـابه تلقائيـاً (دون
الحاجـة إىل أي إشـعار أو أي إجـراء آخـر) وتعليـق معاملات التـداول لفترة
غير محـددة حتـى يتـم تحديـث العميـل لبياناتـه أو تقدميـه هـذه املعلومـات
ًأو البيانـات على أن تكـون مقبولـة الشـكل واملضمـون لـدى الرشكـة وفقـا
.لتقديرهـا الخـاص

c) The Customer declares and confirms that he did not give any
information in the trading account-opening form which, had it been
known to the Company, would have caused the Company to refuse to
open a trading account in the name of the Customer.

، يقـر العميـل ويؤكـد بأنه مل يدل بأيـة معلومات يف طلب فتح حسـاب التداول.ج
 قـد تؤدي إىل رفـض الرشكة فتح حسـاب تداول،والتـي إذا علمـت بهـا الرشكـة
.باسـم العميل

d) In the event where the Customer is an individual, the Customer
declares that he has attained the age of majority (21 years) and that
he has the willingness and competence to conclude this Agreement
and honor his obligations hereunder.

)ً عامـا21(  فـإن العميـل يُقـر بأنـه بلـغ سـن الرشـد،ً يف حـال كان العميـل فـردا
ولديـه الرغبـة وميتلـك األهليـة إلبـرام هـذه االتفاقيـة والوفـاء بالتزاماتـه
.املرتتبـة عليهـــا

e) In the event where the Customer is a legal personality (company),
the authorized representative of the Customer, who signed this
Agreement, declares that the Customer was duly incorporated
according to the laws of the country where the Customer was
established, that the Customer possesses the requisite authority
to conclude this Agreement and fulfill the Customer’s obligations
hereunder. He further declares that he is duly authorized to sign this
Agreement on behalf of the Customer.

 يُقـر املمثـل املفـوض للعميـل،) يف حـال كان العميـل شـخصاً اعتباريـاً (رشكـة.هـ
 بأنـه تـم تأسـيس العميـل أصـوالً حسـب،والـذي قـام بتوقيـع هـذه االتفاقيـة
قوانين الدولـة التـي تـم تأسـيس العميـل بهـا وأنـه ميتلـك الصالحيـة إلبـرام
 كام يقر.هـذه االتفاقيـة والوفـاء بالتزاماتـه املرتتبـة عليها مبوجب االتفاقيـة
.بأنـه مفـوض أصـوالً بتوقيعهـا نيابـة عـن العميـل
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 التوصيات واالستشارات واإلفصاحات.3

3. Recommendations, Advice and Disclosures
a) The Customer declares that he fully understands and agrees that the
Company, in executing the Customer’s orders to sell and buy Securities,
shall in no way be acting in an advisory capacity, that the decision to
buy and sell Securities is a decision of the Customer alone for which
the Customer shall be entirely responsible, and that such a decision of
the Customer is not and shall not be based on any recommendation or
advice from the Company.

يقـر العميـل بأنـه يفهـم متامـاً ويوافـق على أن الرشكـة عنـد قيامهـا بتنفيذ
أوامـر العميـل ببيـع ورشاء األوراق املاليـة لـن تكـون بـأي شـكل مـن األشـكال
 وأن قـرار بيـع ورشاء األوراق املاليـة هـو قـرار،عاملـة بصفـة استشـارية
 وال،العميـل وحـده وعلى كامـل مسـؤوليته ولـن يكـون قـرار العميـل ذلـك
. مبنيـاً على أيـة توصيـة أو نصـح مـن قبـل الرشكـة،ينبغـي لـه أن يكـون

b) The Company shall provide investors with trading services in
securities. Neither the Company nor any of its employees shall provide
any recommendations or investment or financial advice, assurances
or guarantees, and any information which may be provided by
the Company or any of its employees shall not be regarded as an
investment or financial advice, and the Customer shall take its own
final decision relying exclusively on his own judgment and discretions
and at his sole risk.

 تقـدم الرشكـة للمسـتثمرين خدمـات التـداول يف األوراق املاليـة وال تقـدم.ب
الرشكـة أو أي مـن موظفيهـا توصيـات أو استشـارات اسـتثامرية أو ماليـة أو
تأكيـدات أو ضامنـات وأي معلومـات يتـم تقدميهـا مـن قبل الرشكـة أو أي من
موظفيهـا يجـب عـدم اعتبارهـا استشـارة اسـتثامرية أو ماليـة ويجـب على
العميـل أن يتخـذ قـراره النهايئ باالعتماد فقط عىل حكمـه وتقديراته الخاصة
.وعلى مسـؤوليته وحـده

c) The Customer acknowledges and declares that he is fully aware
that the Company or any other person associated with the Company
may have an interest, relation or basic arrangements related to the
investment, trading operation or the respective service when the
Customer is provided with the information related to the investment
by the Company. The Customer further declares that the Company
shall not be held liable for any difference or conflict of interest that
may arise therefrom and the Customer hereby waives all claims in this
regard.

 يُقـر العميـل ويُعلـن بأنـه على معرفـة كاملـة بـأن الرشكـة أو أي شـخص آخـر.ج
مرتبـط معهـا قـد يكـون لـه مصلحـة أو عالقـة أو ترتيبـات أساسـية متعلقـة
باالسـتثامر أو العمليـة اإلداريـة أو الخدمـة املعنيـة عندمـا يتم تزويـد العميل
 كما يقـر العميـل بـأن.باملعلومـات املتعلقـة باالسـتثامر مـن قبـل الرشكـة
الرشكـة غير مسـؤولة عـن أي اختلاف أو تعـارض يف املصالـح قـد ينشـأ عـن

.أ

.ذلـك كما يتنـازل العميـل عـن أي مطالبـة يف هـذا الخصـوص

 الدفع والتسويات املالية.4

4. Payment and Financial Settlement

مبوجب هذه االتفاقية

Under this Agreement:
a) The Company may open a Securities Trading Account. The Customer
shall transfer and keep in the Account adequate funds to cover
all buying orders he wishes to execute in the exchange through
the Company, and he declares that he realizes and agrees that the
Company shall not execute any buying order issued by the Customer
unless there are sufficient funds in the customer’s account to cover
such buying orders.

يحـق للرشكـة فتـح حسـاب تـداول األوراق املاليـة وعلى العميـل تحويـل
واالحتفـاظ برصيـد كايف يف الحسـاب لتغطيـة كافـة أوامـر الشراء التي يرغب
 ويقـر العميل بأنه يـدرك ووافق.يف تنفيذهـا يف السـوق مـن خلال الرشكـة
على أن الرشكـة لـن تنفـذ أي أمـر رشاء يصـدره العميـل مـا مل يتوفـر يف
.حسـاب العميـل رصيـد كاف لتغطيـة أوامـر الشراء هـذه

b) In the event where the Company executes the Customer’s instructions
while there are no adequate funds, the Customer shall settle all
amounts due to the Company in addition to the charges and expenses
during the official working hours fixed for settlement by the Exchange
on the date of trading. If the Customer fails to settle during the period
specified for the same, the Company may dispose of the Securities
subject of the deal where it acted as a trading services’ provider. This
clause shall constitute an authorization for the Company to take such
an action.

، يف حـال قامـت الرشكـة بتنفيـذ تعليمات العميـل دون توفـر أمـوال كافيـة.ب
فإنـه ينبغـي على العميل تسـوية كافة املبالغ املسـتحقة للرشكـة باإلضافة
للرسـوم واملصاريـف خلال سـاعات العمـل الرسـمية املحـددة للتسـوية مـن
 ويف حـال عـدم قيـام العميـل بالسـداد.قبـل السـوق يف تاريـخ التـداول
 فإنـه يجـوز للرشكـة التصرف يف األوراق املاليـة،يف خلال املـدة املحـددة
 ويعتبر هذا البنـد تفويضا،محـل الصفقـة التـي قدمت خدمـات تـداول إلبرامها
.للرشكـة يف ذلـك

c) The Company shall deposit the sale proceeds, in the event of executing
selling orders, as set forth in this Agreement, to the customer’s
Trading Account with the Company within the period specified by
the Exchange less the Company’s and Exchange’s commission and
any expenses, costs or other expenditure incurred by the Company.
However, the Customer may only withdraw the proceeds of such a
sale during the period specified by the Company.

 تقـوم الرشكـة بإيـداع عائـدات البيـع يف حـال تنفيـذ أوامـر البيـع حسـبام هـو.ج
وارد يف هـذه االتفاقيـة يف حسـاب التـداول العائـد للعميـل لـدى الرشكـة
خلال الوقـت الزمني املحـدد من قبل السـوق ناقصاً عمولة الرشكة والسـوق
 إال أنـه ال،وأي مصاريـف أو تكاليـف أو نفقـات أخـرى قـد تتحملهـا الرشكـة
يجـوز للعميـل سـحب عائـدات البيـع هـذه إال يف الوقـت الزمنـي الـذي تحدده
.الرشكـة

d) The Company shall have the right to withdraw from the Customer’s
account, directly in the event of executing buying orders as set forth in
this Agreement, the amount of the shares bought by the Customer and
the Company’s and Exchange’s commission in addition to any other
dues or rights. The Company may further withdraw from any other
account maintained in the name of the Customer with the Company.

يحـق للرشكة السـحب من حسـاب العميـل مبارشة يف حال تنفيـذ أوامر الرشاء
حسـبام هـو وارد يف هـذه االتفاقيـة قيمـة األسـهم املشتراة وعمولـة
 كام يحق لها،الرشكـة والسـوق باإلضافـة إىل أية مسـتحقات أو حقوق أخـرى
.السـحب كذلـك مـن أي حسـاب آخـر باسـم العميـل لديهـا
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e) All Properties existing in the Trading Account and registered or
deposited or to be deposited in the future, whether in the possession
of the Company or its Executing Broker, shall serve as a guarantee for
the settlement of all present or future debts of the Customer upon the
maturity thereof and any other obligations of the Customer towards
the Company. The Company shall keep all the Customer’s Properties
and funds in its possession as security for the settlement of any
obligations of the Customer towards the Company. These Properties
and funds shall be deemed to have been pledged under possessory
lien for the benefit of the Company as guarantee and security for
all the obligations of the Customer without the need for a specific
declaration in this regard.

 تضمـن جميـع املمتلكات املوجودة يف حسـاب التداول واملقيدة أو املودعة.هـ
 سـواء الواقعـة يف حيـازة الرشكـة أو يف حيـازة،أو التـي سـتودع مسـتقبال
 سـداد جميـع املديونيـات الحاليـة واملسـتقبلية للعميـل،وسـيطها املنفـذ
 تحتفـظ الرشكـة بجميـع.عنـد اسـتحقاقها وأيـة التزامـات عليـه تجـاه الرشكـة
ممتلـكات وأمـوال العميـل التـي بحوزتهـا كضمان للوفـاء بأيـة التزامـات عليـه
 وتعتبر هـذه املمتلـكات واألمـوال مرهونـة رهنـاً حيازياً لصالـح الرشكة،قبلهـا
.ضامنـا وتأمينـا لكافـة التزامـات العميـل دون حاجـة إىل إقـرار خـاص بذلـك

f)

 ال يحـق للعميـل بيـع األوراق املاليـة إال بعـد سـداد قيمـة األوراق املاليـة.و
املشتراة للرشكـة بالكامـل باإلضافـة إىل عمولتهـا وعمولـة السـوق وأيـة
.مصاريـف أو أتعـاب أو نفقـات أخـرى ناتجـة عـن عمليـة الشراء تلـك

The Customer may not sell the Securities before paying the Company
the value of the Purchased Securities in full in addition to the
Company’s commission, the Exchange’s commission and any expenses,
fees or other expenditure arising from such a purchase.

g) The Company shall be vested with the right to dispose of the Securities
purchased as it deems appropriate if the Customer fails to settle
the purchase price plus the Company’s commission, the Exchange’s
commission and any amounts or obligations toward the Company
during the period specified in Article 4b. The Company may sell such
Securities at market price, whatever such a price may be, without the
Company incurring any liability as a result of such a sale. This Article
shall be deemed an express irrevocable authorization of the Company
by the Customer in respect thereof. The Customer shall indemnify
the Company for any loss or damage arising from the sale made as
a result of the Customer’s failure to effect full or partial payment.
This includes, without limitation, the attorneys’ fees and court fees.
This Article shall constitute an express irrevocable authority from
the Customer to the Company to charge the Customer’s account or
any other account belonging to the Customer with any other bank
or any other entity for the amount of such losses in addition to any
entitlements related to such a loss.

يحـق للرشكـة التصرف يف األوراق املاليـة التـي تـم رشاؤهـا حسـبام تـراه
مناسـبا إذا مل يتمكـن العميـل من سـداد قيمة رشائها باإلضافـة إىل عمولتها
وعمولـة السـوق أو أيـة مبالـغ أو التزامـات تجـاه الرشكة خالل املـدة املحددة
 ويحـق للرشكـة بيـع تلـك األوراق بسـعر السـوق مهما كان، ب4 يف البنـد
ذلـك السـعر ودون أيـة مسـؤولية على الرشكـة نتيجـة هـذا البيع ويعتبر هذا
 ويتحمل،البنـد تفويضـاً رصيحـاً غير قابل لإللغـاء من العميـل للرشكة يف ذلـك
العميـل مسـؤولية تعويـض الرشكـة عـن أي خسـائر أو أرضار ناجمـة عـن البيـع
نتيجـة إخفـاق العميـل يف السـداد التـام أو السـداد الجـزيئ ويشـمل ذلـك
 ويعترب هذا.على سـبيل املثـال ال الحصر أتعاب املحامني والرسـوم القضائيـة
البنـد تفويضـاً رصيحـاً غير قابـل لإللغـاء مـن العميل للرشكـة بالخص من حسـاب
العميـل أو أي حسـاب آخـر يخصـه يف أي بنـك آخـر أو لـدى أي جهـة أخـض
.بقيمـة تلـك الخسـائر باإلضافـة أليـة مسـتحقات لهـا عالقـة بهـذه الخسـارة

.ز

h) The Company may, without assuming any liability, dispose of - by sale
- any elements or components of the account subject of this contract,
wholly or partially, and may use the proceeds of such a sale to settle
any obligations of the Customer towards the Company resulting from
the execution of this Contract. The Customer hereby declares his prior
consent to such a sale, and this Article shall constitute an express
irrevocable authorization from the Customer to the Company for so
doing.

 التصرف بالبيـع يف عنـارص، ودون أيـة مسـؤولية عليهـا، كما يحـق للرشكـة.ح
ومكونـات الحسـاب موضـوع هـذا العقـد كلهـا أو بعضهـا واسـتخدام حصيلـة
البيـع يف سـداد أيـة التزامـات على العميـل للرشكـة ناتجـة عـن تنفيـذ هـذا
 ويقـر العميـل مبوافقتـه املسـبقة على إجراء ذلـك البيـع ويعترب هذا.العقـد
.البنـد تفويضـاً رصيحـاً غير قابـل للرجـوع مـن العميـل إىل الرشكـة بذلـك

 مراقبة حساب التداول واملسؤولية عن الدقة.5

5. Controlling the Trading Account and Responsibility for
Accuracy
The Customer shall be fully responsible for monitoring his Account at
all times. He particularly agrees to monitor every open deal until the
Company confirms the execution or cancellation of the order to him. The
Customer shall be responsible for keeping his Account valid and for the
accuracy of the orders given and shall notify the Company immediately
by phone or electronic mail of any discrepancies. The Customer shall be
able to view his account statement and the transactions at all times on
the electronic Portal or the website, however, the Company shall not be
obliged to provide any other reports to the Customer in this regard except
upon specific request by the Customer and at the absolute discretion of
the Company.

يلتــزم العميــل بتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن مراقبــة حســابه يف جميــع
األوقــات ويوافــق بشــكل خــاص عــى مراقبــة كل صفقــة مفتوحــة إىل أن تؤكــد
 كــا يتحمــل العميــل مســؤولية بقــاء حســابه،لــه الرشكــة تنفيــذ أو إلغــاء األمــر
ســاري املفعــول ودقــة األوامــر املدخلــة وإبــاغ الرشكــة فــورا عــر الهاتــف أو
 بإمــكان العميــل االطــاع عــى كشــف.الربيــد اإللكــروين بخصــوص أي اختالفــات
 وإن.حســابه والصفقــات يف جميــع األوقــات عــى الصفحــة اإللكرتونيــة أو املوقــع
الرشكــة غــر ملزمــة بتزويــد العميــل بأيــة تقاريــر أخــرى يف هــذا الخصــوص إال بنــاء
.عــى طلــب محــدد مــن قبــل العميــل ووفــق تقديــر الرشكــة املطلــق

The Customer further agrees to notify the Company immediately by phone
/ electronic mail, and to confirm the same via express mail within two
days subsequently, in the event of the realization of any of the following
events:

، الربيــد اإللكــروين/ كــا يوافــق العميــل عــى إبــاغ الرشكــة فــورا عــر الهاتــف
: يف حــال تحقــق أي مــن الحــاالت التاليــة،وتأكيــد ذلــك بالربيــد الرسيــع بعــد يومــن

• The Customer is unable to access or find any data in respect of the deals,
orders, transactions or page on the designated electronic Portal or
website or any inaccurate entry indicating that such an order, including
the cancellation or amendment of a past order, was received or action
was taken in respect thereof and / or was executed.

 أي بيـان يف الصفقـات أو-  أو اكتشـاف- • عـدم متكـن العميـل مـن االطلاع على
األوامـر أو املعاملات أو أي صفحة عىل الصفحـة اإللكرتونية أو املوقع املحدد
وكذلـك أي إدخـال غير دقيـق يبين بـأن األمـر مبـا يف ذلـك إلغـاء أو تعديـل أمـر
.أو قـد تـم تنفيذه/سـابق قـد تـم اسـتالمه أو تـم التصرف بشـأنه و
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• Any failure by the Customer to receive or notice any accurate
confirmation of execution.

.• أي إخفاق من قبل العميل يف استالم أو مالحظة أي تأكيد دقيق للتنفيذ

• Receiving any kind of communications concerning any order or the
report of executing the transaction which was not placed or authorized
by the Customer.

 أو تقريـر تنفيـذ املعاملـة/• اسـتالم أي نـوع مـن املراسلات بخصـوص أي أمـر
.والـذي مل يقـم العميـل بطلـب تنفيـذه أو التفويـض بـه

• Any inaccurate information in the balances of the statement of the
Customer’s Account, confirmations or securities’ positions or the dates
of deals.

• أي معلومـات غير دقيقـة يف أرصـدة حسـاب العميـل أو تأكيـدات أو مراكـز
.أوراق ماليـة أو تاريـخ الصفقـات

The Company shall not be liable or obligated, and the Customer shall
relieve the Company of any liability or responsibility in respect of any
claims concerning the treatment (or loss) of any order if the Customer
fails to notify the Company immediately by telephone or electronic mail,
whenever the Customer is aware that any of the said events has taken
place.

 ويلتـزم العميـل بإبـراء ذمـة الرشكـة مـن،لـن تكـون الرشكـة مسـؤولة أو ملزمـة
أي التـزام أو مسـؤولية عـن أيـة مطالبـات بخصـوص معالجـة (أو خسـارة) أي أمـر
إذا أخفـق العميـل يف أن يقـوم فـورا بإشـعار الرشكـة عبر الهاتـف أو الربيـد
.اإللكتروين عندمـا يصبـح العميـل على علـم بـأن أي مـن هـذه األمـر قـد حـدث

All statements of accounts shall be deemed accepted and correct one
week after uploading the same on the Customer’s own page unless the
Company receives an electronic mail or written notice from the Customer
giving adequate details that contrast with such a statement. The Customer
understands and accepts that the Company may amend the Customer’s
Account to correct any error. The Customer agrees to return immediately
to the Company any assets distributed to him to which the Customer is
not entitled.

إن جميـع كشـوف الحسـابات سـتعترب مقبولـة صحيحـة بعـد مضي أسـبوع مـن
تحميلهـا على صفحـة العميـل الخاصـة مـا مل تتسـلم الرشكـة بريـدا ً إلكرتونيـاً أو
إشـعارا ً خطيـاً مـن العميـل يتضمـن التفاصيـل الكافيـة التـي تناقـض صحـة ذلـك
 ويفهـم العميـل ويوافـق على أنه ميكـن للرشكـة تعديل حسـاب العميل.الكشـف
 ويوافـق العميـل على أن يعيـد فـورا ً إىل الرشكـة أي أصـول تم.لتصحيـح أي خطـأ
.توزيعهـا إىل العميـل والتـي ال يحـق للعميـل الحصـول عليهـا

6. Dealings by board and executive team members and other
informed persons

 تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغريهم من.6
األشخاص املطلعني

The Customer undertakes not to trade in securities issued by Kuwaiti
shareholding companies in which the Customer holds a board membership
during his tenure as a board member except in the cases determined by
the CMA. He further declares that he is fully aware of the CMA instructions
concerning the Regulations of Dealings in Securities of BoD Members,
Executive Staff Members, and Other Insiders in Shareholding Companies
and the Method of Disclosure. He further undertakes to comply with all
the provisions and requirements under the said instructions including
refraining from dealing during prohibition periods and filing disclosures as
detailed in the said instructions. The Customer declares that the Company
shall not be legally liable for any violation of the said instructions or this
clause.

يتعهد العميل بعدم التداول يف أوراق مالية صادرة عن الرشكات املساهمة
الكويتية التي يكون العميل عضوا يف مجالس إدارتها خالل فرتة عضويته فيها
 كام يقر العميل بعلمه.ويستثنى من هذا الحظر الحاالت التي حددها الهيئة
واطالعه التامني عىل تعليامت هيئة أسواق املال بشأن تنظيم التعامل يف
األوراق املالية ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغريهم من
األشخاص املطلعني يف الرشكات املساهمة وطريقة اإلفصاح عنها ويتعهد
بااللتزام بكافة أحكام ومتطلبات تلك التعليامت مبا يف ذلك عدم التداول يف
 كام يقر.فرتات الحظر وقيامه باإلفصاح عىل النحو املفصل يف تلك التعليامت
العميل ويوافق عىل أن الرشكة ال تتحمل أية مسؤولية قانونية عن مخالفة
.العميل لتلك التعليامت أو هذه املادة

If the Customer is a member of the executive staff of a company or a
first degree relative or spouse of an executive staff or board member of
a company and desires to deal in securities issued by the said company,
its parent company, any of its subsidiaries or affiliates, the Customer
undertakes to comply with all the provisions and requirements under
the CMA instructions referred to in the previous paragraph without
any liability on the part of the Company for any violation of the said
instructions by the Customer.

يف حـال كان العميـل عضو الجهـاز التنفيذي لرشكة أو قريباً لـه من الدرجة األوىل
أو زوجـه أو مـن أقـارب عضو مجلـس اإلدارة من الدرجـة األوىل أو زوجه ويرغب يف
التعامـل بـأوراق ماليـة صـادرة عـن تلـك الرشكـة أو الرشكـة األم أو أي رشكـة تابعة
أو زميلـة لتلـك الرشكـة فإنـه يتعهـد بااللتـزام بكافـة أحـكام ومتطلبـات تعليمات
الهيئـة املشـار إليهـا يف الفقـرة السـابقة دون أن تتحمـل الرشكـة أية مسـؤولية
.عـن مخالفة العميـل لتلـك التعليامت

With respect to exchanges other than Kuwait Stock Exchange, the
Customer undertakes to comply with all instructions and resolutions issued
by the supervisory or regulatory authorities in those exchanges pertaining
to dealings by board of directors and executive staff members in securities
of the companies where they hold such positions. The Customer declares
and accepts that the Company shall not assume any legal responsibility
for any violation of those instructions or resolutions.

 يتعهد،أمـا بالنسـبة لألسـواق املاليـة األخـرى غري سـوق الكويت للأوراق املاليـة
العميـل بااللتـزام بكافـة التعليمات والقـرارات الصـادرة عـن الجهـات الرقابيـة أو
التنظيميـة يف تلـك األسـواق واملتعلقة بتعاملات أعضاء مجلـس اإلدارة أو أعضاء
الجهـاز التنفيـذي بـأوراق ماليـة صـادرة عـن الرشكات التي يشـغلون فيهـا عضوية
 كما يقـر العميـل ويوافـق على أن الرشكـة ال.مجلـس اإلدارة أو مناصـب تنفيذيـة
.تتحمـل أيـة مسـؤولية قانونيـة عـن مخالقـة العميل لتلـك التعليمات أو القـرارات

 تفاصيل الرسوم العمولة والرضائب.7

7. Details of the Fees, Commission and Taxes

»يدفـع العميـل للرشكـة العمولـة واملصاريـف كما هـي مفصلـة يف امللحـق «أ
 وتحتفـظ الرشكـة بحقها.املرفـق مقابـل الخدمـات التـي تقدمهـا الرشكـة للعميـل
 وتخضـع هـذه الزيـادة.بزيـادة العمولـة على أن تقـوم بإخطـار العميـل بذلـك
ملوافقـة العميـل والتـي ميكـن أن تكـون موافقـة ضمنيـة مـن العميـل مـن خلال
.االسـتمرار يف اسـتخدام خدمـات بوبيـان للتـداول بعـد إخطـاره بتلـك الزيـادة

The Customer shall pay the Company the commission and expenses as
detailed in Appendix “A” attached hereto in consideration of the services
the Company provides to the Customer. The Company reserves the right
to increase such a commission provided it notifies the Customer thereof.
Such an increase shall be subject to Customer’s approval which may be
implied through continuing to avail the services of Boubyan Brokerage
after being notified of such an increase.
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يقـر العميـل بـأن أيـة رضائـب تفرضهـا قوانين دولـة الكويـت أو أي مـن الـدول
 ويف حـال مطالبـة،املعنيـة بالنسـبة لصفقـات التـداول يتحملهـا العميـل وحـده
السـلطات املختصـة يف دولـة الكويـت أو مـن الـدول املعنيـة للرشكـة باحتجـاز
 يقـر بأنـه يحـق للرشكـة أن تقتطـع هـذه،أو دفـع أو تحصيـل قيمـة هـذه الرضائـب
 كما يقـر العميـل بأنـه وحـده.الرضائـب مبـارشة مـن حسـاب العميـل لـدى الرشكـة
املسـؤول عـن الحصـول على شـهادة إفـراج رضيبـي مـن السـلطات املختصـة يف
الدولـة التـي يتـداول فيهـا وأنـه ال يحـق لـه أن يطلـب مـن الرشكـة الحصـول على
.هـذه الشـهادة نيابـة عنـه

The Customer declares that any taxes imposed under the laws of Kuwait
or any concerned state in connection with the trading deals shall be borne
by the Customer alone. In the event where the competent authorities
in Kuwait or any concerned state demand that the Company withholds,
pays or collects such taxes, the Customer declares that the company is
entitled to deduct such taxes directly from the customer’s account with
the company. The Customer further declares that he shall be solely
responsible for obtaining a Tax Release Certificate from the competent
authorities in the country where he trades and that he shall not have the
right to instruct the Company to obtain such a certificate on his behalf.

 استخدام بوبيان للتداول.8

8. Using Boubyan Brokerage
a) Boubyan Brokerage is designated only for the use specified in this
Contract, and shall be used by the Customer or the team designated
therefor if the Customer is a company. The Customer shall have the
right to download and store information from the electronic Portal to
his PC and may print a copy thereof for internal personal reference.
The Customer undertakes not to remove the copyright notice or any
remarks therein.

إن خدمـة بوبيـان للتـداول هـي خدمـة مخصصـة لالسـتخدام املحـدد يف هـذا
العقـد فقـط وتسـتخدم بواسـطة العميـل أو طاقـم العمـل املحـدد إذا كان
 وللعميـل الحـق يف تحميـل وتخزيـن املعلومـات مـن الصفحة.العميـل رشكـة
اإللكرتونيـة على الحاسـب اآليل الخاص به وميكنه أن يطبع نسـخة منه كمرجع
شـخيص وداخلي ويتعهـد العميـل بعـدم إزالـة حـق النسـخ أو أيـة مالحظـات
.واردة فيـه

b) The Content is provided for the purpose of information, learning and
decision making only. The Customer shall not interpret the content
information provided on the Portal as related to investment trading
as an investment, tax, legal or other advice of any kind whatsoever.
The Customer alone shall bear full responsibility for evaluating the
benefits and risks associated with the use of such data, information or
content. The Customer waives any claim against the Company or the
third party which provided it with the content for any damage of any
kind whatsoever arising from taking any decision on the basis of the
information made available on the electronic Portal.

 يقـدم املحتـوى ألغـراض املعلومـات والتعليـم وصناعـة القـرار فقـط وال.ب
يجـب على العميـل تأويـل معلومـات املحتـوى الـذي يقـدم على الصفحـة
اإللكرتونيـة واملتعلـق بالتجـارة االسـتثامرية على أنـه نصيحـة اسـتثامرية
أو رضيبيـة أو قانونيـة أو أيـة نصيحـة مـن أي نـوع ويتحمـل العميـل وحـده
املسـؤولية عـن تقييـم املزايـا واملخاطـر املرتبطـة باسـتخدام هـذه البيانات
 ويقـر العميـل بعـدم مطالبـة الرشكـة أو الطـرف.واملعلومـات أو املحتـوى
الثالـث الـذي ميدهـا باملحتـوى عـن أيـة أرضار مـن أي نـوع كانـت قـد تنتـج عـن
.اتخـاذ أي قـرار اسـتنادا إىل املعلومـات املتاحـة على الصفحـة اإللكرتونيـة

c) The Company does not endorse or approve the Content but merely
makes it available to the Customers purely as a service on an “as is”
basis. The Company or the source of information do not guarantee
the accuracy, appropriateness, completeness or proper sequence of
the content. The Customer declares that the content may become
unreliable for many reasons. Neither the Company nor the information
providers are obliged to update any information or opinions set forth
in the content. The Company may cease providing any Content on
the electronic Portal at any time without giving notice thereof. The
Customer declares that neither the Company nor the third party shall
incur any liability in any way whatsoever for the expiry, interruption,
delay, inaccuracy, inappropriateness or incompleteness of the Content
made available on the electronic Portal, for any reason.

 ال تصـدق الرشكـة أو توافـق على املحتوى وإمنـا تتيحه للعملاء فقط كخدمة.ج
 ال تضمـن الرشكة أو مصـدر املعلومات دقة.ال غير عىل أسـاس كما هي عليه
 ويقر العميل أن املحتوى قد.أو مالءمـة أو كمال أو التتابع الصحيح للمحتوى
 وال تلتزم الرشكـة أو مقدمو املعلومات.يصبـح غير موثوق به ألسـباب عديـدة
 وللرشكـة الحـق يف عدم.بتحديـث أيـة معلومـات أو آراء واردة يف املحتـوى
مواصلـة تقديـم أي محتـوى على الصفحـة اإللكرتونيـة يف أي وقـت دون
 ويُقـر العميـل أنـه ال تقع أية مسـؤولية عىل الرشكـة أو الطرف.اإلخطـار بذلـك
الثالـث بـأي شـكل مـن األشـكال حيـال انتهـاء أو انقطـاع أو تأخر أو عـدم دقة أو
مالءمـة أو كمال املحتـوى املتـاح على الصفحـة اإللكرتونيـة ألي سـبب مـن
.األسباب

d) The Customer shall not redistribute the Content or facilitate the
redistribution thereof to or allow inspection thereof by any other
party who is not authorized by the Company to receive the Content.

يجـب على العميـل عـدم إعـادة توزيع املحتـوى أو تسـهيل إعـادة توزيعه أو
السماح باالطلاع عليـه ألي طـرف غير مصرح لـه باسـتالم املحتـوى مـن قبـل
.الرشكـة

e) The Company, throughout the term of the Contract, gives the
Customer a limited and non-exclusive and non-transferable license
to see, browse, download and print the pages made available on the
electronic Portal and the documents, fees and media contained on
those pages. The Customer alone shall be responsible for acquiring and
paying for the purchase, repair and maintenance of all the equipment,
telephone lines and any other materials required for accessing the
electronic Portal

 متنـح الرشكـة طـوال مـدة رسيـان العقـد العميل رخصـة محدودة وغير حرصية.هـ
وغير قابلـة للنقـل للغير ملشـاهدة وتصفـح وتحميـل وطباعـة الصفحـات
املتاحـة على الصفحـة اإللكرتونيـة وكذلـك املسـتندات والرسـوم والوسـائط
 ويتحمـل العميـل وحـده مسـؤولية اقتنـاء.املتضمنـة يف هـذه الصفحـات
ودفـع مثـن وتصليـح وصيانـة كافـة املعـدات وخطـوط التليفـون وأيـة مـواد
.الزمـة للدخـول على الصفحـة اإللكرتونيـة

.د

وال يحـق للعميـل أن يعدل أو ينسـخ أو يـوزع أو ينقل أو يرسـل بالربيد أو يعرض
أو يستنسـخ أو ينشر أو يرخـص أو يقتبـس أو يحول أو يبيـع أي من الصفحات أو
البيانـات أو املعلومـات أو الربامـج أو املنتجـات أو الخدمات التـي يحصل عليها
 تحتفظ الرشكة بالحق يف مراقبة جميع اسـتخدامات.مـن الصفحـة اإللكرتونيـة
العميـل لخدمـة بوبيـان للتـداول وتعتبر الرخصـة املمنوحـة هنـا مـن قبـل
الرشكـة إىل العميـل فيما يخـص بوبيان للتـداول ملغية تلقائيـاً يف حال إنهاء
.هـذه االتفاقيـة ودون حاجـة إىل إخطـار العميـل بذلك

The Customer may not amend, copy, distribute, transfer, send by mail,
display, reproduce, publish, license, quote, assign or sell any of the
pages, data, information, programs, products or services that the
Customer obtains from the electronic Portal. The Company reserves
the right to control all uses by the Customer of the Boubyan Brokerage,
and the license herein granted by the Company to the Customer
concerning the Boubyan Brokerage shall be deemed automatically
canceled in the event of the termination of this Agreement, without
the need to give notice thereof to the Customer.
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f)

 يعتبر جميـع املحتـوى املتـاح على الصفحـة اإللكرتونيـة ملكيـة حرصيـة. و
للرشكـة أو ملـن بـاع لهـا املحتـوى وتخضـع هـذه الحقـوق لحاميـة قوانين
.حقـوق النسـخ الدوليـة

All the Content made available at the electronic Portal shall be the
exclusive property of the Company or of whoever sold the Content to
the Company. These rights are subject to the protection afforded by
the international copyright laws.

g) All computer software designed for Boubyan Brokerage shall be the
exclusive property of the Company which shall own all the intellectual
property rights protected by the international copyright laws and
other laws.

تعتبر جميـع برامـج الحاسـب اآليل املصممـة لبوبيـان للتـداول ملكيـة حرصيـة
للرشكـة التـي تتملـك جميـع حقـوق امللكيـة الفكريـة والتـي تخضـع لحاميـة
.قوانين حقـوق النسـخ الدوليـة وغريهـا مـن القوانين

h) The Company reserves the right to impose fees from time to time on
the Customer for accessing the Boubyan Brokerage or any other fees
that it pays on behalf of the Customer, including, without limitation,
the fees imposed by the source of information against data update.
The Customer shall be notified in advance of such fees and he may
terminate Boubyan Brokerage services’ access immediately if he does
not accept the revised fees.

 تحتفـظ الرشكـة بالحـق يف فـرض رسـوم مـن وقـت آلخر على العميـل للدخول.ح
على خدمـة بوبيـان للتـداول أو أيـة رسـوم يؤديهـا نيابة عـن العميل وتشـمل
على سـبيل املثـال ال الحرص الرسـوم التـي يفرضها مصـدر املعلومـات مقابل
 وسـيتم إخطـار العميـل مسـبقاً بالرسـوم ويحـق للعميـل أن.تحديـث البيانـات
يُنهـي الدخـول على خدمة بوبيـان للتداول فـورا ً إذا مل يوافق عىل الرسـوم
.املعدلة

i)

 يقـر العميـل ويوافـق على أن الدخـول إىل خدمـات املورديـن اآلخريـن ميكـن.ط
إنهـاؤه فـورا ً يف حـال إنهـاء االتفاقيـة املربمـة بين الرشكة ومـورد الخدمات
.املعنـي سـواء بشـكل مبـارش أو غير مبـارش

The Customer declares and agrees that access to the services of
other suppliers may be terminated immediately in the event of the
termination of the agreement made between the Company and the
provider of the relevant service, directly or indirectly.

كما يقـر العميـل ويوافـق على أنـه عميـل للرشكـة وليـس عميلا ملـوردي
.الخدمـات اآلخريـن أو أي شـخص أو هيئـة أخـرى تكـون قـد تعاقـدت مـع الرشكـة

The Customer further declares and agrees that he is a customer of the
Company and not of any other service providers or any other person
or entity that may have concluded a contract with the Company.
j)

 يوافـق العميـل على أن يعـوض ويحمـي ويبقـي الرشكـة ورشكاتهـا التابعـة.ي
وموظفيهـا ومدراءهـا ووكالئهـا ورشكاتهـم التابعـة مبنـأى عـن أي وجميـع
املطالبـات وااللتزامـات والتعويضـات والخسـائر واملصاريـف مبـا يف ذلـك
مصاريـف املحامـاة ومصاريـف التقـايض واملرصوفـات الناشـئة عـن أو
.املتعلقـة بحـق الدخـول

The Customer agrees to indemnify, protect and keep harmless the
Company and its subsidiary companies, employees, managers, agents
and their subsidiaries against and from any and all claims, liabilities,
damages, losses and expenses, including attorneys expenses and
litigation expenses resulting from or related to the right to access.

 اإلعفاء من املسؤولية وتحديد املسؤوليات٠ك

k) Release of Liability and Determination of Responsibilities
The Customer agrees that his use of Boubyan Brokerage shall be
subject to the following conditions:

وافـق العميـل على أن يكـون اسـتخدامه بوبيـان للتـداول خاضعـاً للشروط
:اآلتيـة

• Neither the Company nor the source of information shall bear any
liability toward the Customer or any person, entity or another
entity as a result of any damage, losses, errors, inaccuracy or
deletion from the Content or the service or as a result of any delay
or interruption of the transmission of the service to the Customer
regardless of the cause thereof.

• ال تتحمـل الرشكـة أو مقدمـو املعلومات أي مسـؤولية تجـاه العميل أو أي
شـخص أو هيئـة أو كيـان آخر جراء أي أرضار أو خسـائر أو أخطـاء أو عدم دقة
أو أي حـذف مـن املحتـوى أو الخدمـة أو جـراء أي تأخير أو انقطـاع إرسـال
.الخدمـة للعميـل بغـض النظـر عـن سـبب ذلك
• على الرغـم مـن كونها تبـذل قصـارى جهدهـا للتأكيـد على أن املعلومات
 ال تقـدم الرشكـة أيـة،املتاحـة على الصفحـة اإللكرتونيـة حديثـة ودقيقـة
ضامنـات رصيحـة أو ضمنيـة بدقـة ومالءمـة بيانـات املحتـوى املتاحـة عىل
.الصفحـة اإللكرتونيـة

• While it will make every possible effort to ensure that the
information made available on the electronic Portal is current
and accurate, the Company does not give any express or implied
guarantee of the accuracy or appropriateness of the data of the
content made available on the electronic Portal.

• يفهـم العميـل أن أداء وتوافـر خدمـة بوبيـان للتـداول قـد تتأثـر بالعديد من
العوامـل مثـل نقـص عـدد املشتركني أو أي أعطـال يف أجهـزة الحاسـب
،اآليل أو أي عطـل يف خطـوط االتصـال أو وصلـة اإلنرتنـت وأسـباب أخـرى
وقـد وافـق العميل عىل اسـتخدام خدمة بوبيـان للتداول عىل مسـؤوليته
.وأنـه متحمـل لكافـة املخاطـر املصاحبـة ملثـل هـذا االسـتخدام

• The Customer understands that the performance or availability of
Boubyan Brokerage service may be affected by many factors such
as insufficient number of participants or any breakdown in the
computer hardware, failure of the communication lines, Internet
connection or other reasons, and the Customer agrees to use
Boubyan Brokerage at his own responsibility and that he shall bear
all risks associated with such use.

 مسؤولية العميل عن هوية التعامل.8

9. Customer’s Responsibility for the Trading

،للتأكـد مـن الدخـول اآلمـن لخدمـة بوبيـان للتـداول وعـدم رفـض دخول املسـتخدم
تقـدم الرشكـة اسماً للمسـتخدم وكلمـة مـرور وتوقيـع رقمـي ودالئـل آمنـة
 ويقر العميـل أن الدخول لخدمة بوبيـان للتداول،للعملاء حسـبام تقتضيـه الضرورة
 ويقـر العميل.يجـب أن يكـون غايـة يف الرسيـة وأال يشرك معـه أحـدا ً يف الدخـول
بعـدم مسـؤولية الرشكـة عـن معرفـة مـا إذا كان شـخص آخـر عـدا العميـل قـد قـام
باسـتخدام هـذه األدوات الخاصـة بالعميـل وبالتـايل فـإن العميـل سـيتحمل كامـل
املسـؤولية عـن جميـع األوامـر التـي يتـم إدخالهـا يف الحسـاب مـن قبـل العميـل
 كما يفهـم العميـل.أو مـن قبـل شـخص غيره سـواء مبعرفتـه أو عـدم معرفتـه
أنـه ميكـن ألي طـرف ثالـث الدخول على املعلومـات املتاحة على بوبيـان للتداول
 ويف هـذه الحالـة يقـر،لالطلاع على حسـاب التـداول العائـد للعميـل دون قيـد

In order to ensure secure access to Boubyan Brokerage and to avoid
denying the user’s access, the Company shall provide a username,
password, digital signature and safety indicators as may be required. The
Customer acknowledges that access to the Boubyan Brokerage shall be
extremely confidential and that the Customer shall not allow any other
person to access the service along with him. The Customer declares that
the Company shall not be responsible for knowing whether a person
other than the Customer has used the Customer’s tools and, therefore, the
Customer shall bear full responsibility for all orders entered in the account
by the Customer or by any other person with or without the Customer’s
knowledge. The Customer understands that any third party may access the
information available on Boubyan Brokerage for perusing the Customer’s
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Trading Account without restriction, in which case, the Customer declares
that the Company shall not be liable for such an unauthorized access, that
Boubyan Brokerage Service access requirements may change from time to
time. The Customer agrees that the Company may make such changes as it
deems necessary to enable the Customer to continue accessing Boubyan
Brokerage.

 وقـد،العميـل بـأن الرشكـة غير مسـؤولة عـن مثـل هـذا الدخـول غير املصرح بـه
 وقـد وافـق،تتغير متطلبـات الدخـول على خدمـة بوبيـان للتـداول مـن وقـت آلخـر
العميـل على قيـام الرشكـة بالتغريات التـي تراها رضوريـة يك يتمكـن العميل من
.االسـتمرار يف الدخـول على خدمـة بوبيـان للتـداول

If the Customer has saved his “Dealing ID” on any computer device, he
shall be fully responsible for so doing. The Customer undertakes to notify
the Company immediately of any loss or theft of the Dealing ID of the
Customer or of any unauthorized access to his account by email. He
further agrees to protect and indemnify the Company against any liability,
costs or damage that may arise from the foregoing, including claims by the
Customer or any other party howsoever related to such an unauthorized
access or use.

وإذا قـام العميـل بتخزيـن «هويـة التعامـل» الخاصـة بـه على أي جهـاز كمبيوتـر
 ويتعهـد العميـل بإبلاغ الرشكـة.فإنـه سـيكون قـد قـام بذلـك على مسـؤوليته
بـأي فقـدان أو رسقـة لهويـة التعامـل الخاصـة بـه أو أي دخـول غري مصرح به إىل
 كما يوافـق العميـل أيضـا على حاميـة.حسـابه فـورا ً بواسـطة الربيـد اإللكتروين
الرشكـة وتعويضهـا مقابـل أي مسـؤولية أو تكاليف أو أرضار تنشـأ عـن ذلك تتضمن
مطالبـات مـن قبـل العميـل أو أي طـرف آخر يكون لهـم عالقة مبثل هـذا الدخول أو
.االسـتخدام غير املصرح به

 املخاطر املصاحبة ألعطال النظام.10

10. Risks Associated with System Breakdowns
a) Trading through the electronic trading system exposes the Customer
to risks associated with breakdowns of the system or contents. In
the event of the failure of the system, software or telephone lines,
the Customer may not be able to input new orders, execute existing
orders, or amend or cancel orders that were previously entered, until
the breakdown has been repaired.

يعـرض التـداول من خالل نظام التـداول اإللكرتوين العميـل للمخاطر املصاحبة
 ويف حالة تعطـل النظام أو الربامج.لحـدوث أعطـال يف النظام أو املحتويات
أو خطـوط الهاتـف فإنـه من املمكـن أال يكون العميـل قادرا ً عىل إدخـال أوامر
جديـدة أو تنفيـذ األوامـر الحاليـة أو تعديـل أو إلغـاء األوامـر التـي تـم إدخالها
.سـابقاً وذلـك حتـى يتم إصلاح العطل

.أ

b) The breakdown of the system or software may cause the loss of orders
or the order of priority thereof. Furthermore, the facilities and systems
available on the computer, such as those used by the Company may
suffer disruption or breakdown and may not be available to the
Customer from time to time. The Customer declares that he will not
hold the Company liable for any damage or failure that may affect the
systems.

، قـد ينتـج عـن تعطـل النظـام أو الربامـج فقـدان األوامـر أو فقـدان أولويتهـا.ب
كما قـد تتعـرض التسـهيالت واألنظمـة املتوفـرة على الكمبيوتـر مثـل تلـك
املسـتخدمة مـن قبـل الرشكـة للتشـويش أو التعطيـل وقـد ال تكـون متوفـرة
 وهنـا يقـر العميـل على أنـه لـن يحمـل الرشكـة.للعميـل مـن وقـت إىل آخـر
.املسـؤولية عـن أي عطـل أو إخفـاق يحـدث يف تلـك األنظمـة

 املالك املسجل وحقوق التصويت.11

11. The Registered Owner and Voting Rights
The Customer agrees that the Company will be the registered owner of
all the Securities owned by the Customer and registered in his account.
The Company, upon being notified of holding of ordinary or extraordinary
general assembly meetings of Kuwait Stock Exchange’s (KSE) listed
companies whose shares are registered in the Trading Account of the
Customer, shall notify him thereof. The Customer declares and agrees
that the Company is not under any obligation to attend such meetings.
If the Customer wishes to attend any of those meetings, he shall notify
the Company thereof in writing or by telephone through a recorded line
within two days from the time the Customer receives such a notice from
the Company of holding such meetings, thereupon, the Company shall
deliver to the Customer the invitation to attend those meetings and the
letter of authorization.

يوافـق العميـل على أن الرشكـة سـتكون املالـك املسـجل لجميـع األوراق املالية
 تقـوم الرشكـة عنـد إخطارهـا.اململوكـة مـن قبـل العميـل واملسـجلة يف حسـابه
بانعقـاد الجمعيـات العمومية العاديـة وغري العادية للرشكات املدرجة يف سـوق
الكويـت للأوراق املاليـة التي تكون أسـهمها مسـجلة يف حسـاب التـداول الخاص
 ويقـر العميـل ويوافـق على أن الرشكة غير ملزمة،بالعميـل بإخطـار األخير بذلـك
، ويف حـال رغـب العميـل بحضـور أي مـن هـذه الجمعيات.بحضـور هـذه الجمعيـات
عليـه إخطـار الرشكـة بذلـك إمـا خطيـاً أو هاتفيـاً على خـط مسـجل خلال يومين من
 وعندها تقوم الرشكة بتسـليم،إخطـار الرشكـة لـه بانعقاد أي مـن هذه الجمعيـات
.العميـل دعـوة حضور هـذه الجمعيـات وكتـاب التفويض

The customer declares and accepts that the Company shall not notify
him of convening ordinary or extraordinary general assembly meetings
of companies listed on exchanges other than the Kuwait Stock Exchange.
The Customer further accepts that the company shall not provide him
with an authorization letter to attend such meetings.

كام يقر العميل ويوافق عىل عدم قيام الرشكة بإخطاره بانعقاد أي اجتامع
للجمعيات العمومية العادية أو غري العادية ألي من الرشكات املدرجة يف
 كام يوافق العميل.أسواق األوراق املالية غري سوق الكويت لألوراق املالية
.عىل أن الرشكة لن تقوم بتزويده بتفويض حضور تلك الجمعيات

The Customer declares that he is aware that transfer of stocks’ title is not
allowed in some Exchanges.

كما يقـر العميـل بعلمـه بعـدم إمكانية تحويـل ملكية األسـهم يف بعـض بورصات
.األسـواق املالية

The Customer declares that he shall solely bear any additional taxes
imposed due to the Company’s being the registered owner of the Securities
registered in the Customer’s Trading Account.

كــا يقــر بأنــه يوافــق عــى تحمــل أيــة رضائــب إضافيــة قــد تفــرض كــون الرشكــة
.هــي املالــك املســجل لــأوراق املاليــة املســجلة يف حســاب التــداول الخــاص بــه
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 سند الوكالة.12

12. The Power of Attorney
a) The power of attorney shall be deemed valid unless the principal or
attorney notifies the Company in writing that the power of attorney
has expired or been canceled or of the death of the principal. The
Company shall not bear any liability towards the principal, attorney or
heirs thereof if the attorney performs any transactions on the Trading
Account after the expiry or termination of the power of attorney.

ًيعتبر سـند الوكالـة سـاري املفعـول مـا مل يبلـغ املـوكل أو الوكيـل كتابيـا

b) If the customer is a legal personality, the client must designate
authorized persons to sign on his behalf to sign this agreement and
to complete all transactions of securities according to this agreement
in accordance with the Companies Law, the Articles of Incorporation
and the Articles of Association of the client after issuing the necessary
resolutions by the Board, and if such delegations are canceled or other
persons are appointed by the customer, the customer shall notify the
company of these changes in writing immediately after they take
place and the company does not assume responsibility for any losses
that may occur to the customer as a result of the failure to notify the
company.

 فإنـه يجب على العميل تعيني أشـخاص،ً يف حـال كان العميـل شـخصاً اعتباريـا.ب
مفوضين بالتوقيـع نيابـة عنه لتوقيـع هذه االتفاقيـة وإنجاز كافـة املعامالت
الخاصـة بتـداول األوراق املاليـة وفقـاً لهـذه االتفاقيـة وذلـك وفقـاً لقانـون
الشركات وعقـد التأسـيس والنظـام األسـايس للعميـل بعـد إصـدار القـرارات
 ويف حالـة إلغـاء هـذه التفويضـات أو تعيين،املناسـبة مـن مجلـس اإلدارة
أشـخاص آخريـن يلتـزم العميـل بإخطـار الرشكـة خطيـاً بهـذه التعديلات فـور
حدوثهـا وال تتحمـل الرشكـة مسـؤولية أي خسـائر قـد تحـدث للعميـل نتيجـة
.عـدم إخطـار الرشكـة

 وال تتحمـل الرشكـة،الرشكـة بانقضـاء سـند الوكالـة أو إلغائـه أو وفـاة املـوكل
أدىن مسـؤولية تجـاه املـوكل أو الوكيـل أو ورثتـه يف حـال قيـام الوكيل بأي
.معاملات على حسـاب التـداول بعـد انقضـاء سـند الوكالـة أو إلغائـه

.أ

 قيود التداول.13

13. Trading Restrictions
None of the officers, managers or employees of the Company or other
intermediaries or suppliers shall be deemed to have received any
instructions or orders issued by the Customer unless the Company has a
prior knowledge of such instructions or orders and the contents thereof.
All trading instructions and orders shall be sent by the Customer (1)
through the electronic Portal or (2) by voice communication with the
Dealing Room of the Company.

لــن يعتــر أي مــن املســؤولني بالرشكــة أو املديريــن أو املوظفــن العاملــن
لديهــا أو الوســطاء أو املورديــن اآلخريــن بأنــه قــد اســتلم أيــة تعليــات أو أوامــر
صــادرة عــن العميــل مــا مل يكــن لــدى الرشكــة علــم مســبق بتلــك التعليــات أو
 كــا أن جميــع تعليــات التــداول واألوامــر ســيتم إرســالها.األوامــر ومحتوياتهــا
)2( ،) الصفحــة اإللكرتونيــة1( :مــن قبــل العميــل مــن خــال الطريقتــن التاليتــن
.االتصــال الصــويت بغرفــة التــداول لــدى الرشكــة

The Company shall not act, or be bound to act, or try to act or try to
communicate with the Customer concerning any trading instructions
orders issued by the Customer or by any means other than the foregoing.
The Customer also declares that the Company has the right, from time to
time after having been notified by electronic mail or without prior notice
to him, to reject the Customer’s instructions or orders and to terminate
this Agreement or prevent or restrict the Customer’s ability to trade. The
Company shall not be liable for any losses, lost opportunities or additional
commissions that may result from the Customer’s being unable to trade
via the Company’s site as a result of the termination of this Agreement or
the closure of the Customer’s Account.

لـن تقـوم الرشكة ولن تكـون ملزمة بالتصرف أو محاولة التصرف أو محاولة االتصال
بالعميـل بخصـوص أي تعليمات تـداول أو أوامر صادرة عن العميـل خالل أي طريقة
 كما أن العميـل يقـر بحـق الرشكـة بـأن تقـوم مـن وقـت إىل.أخـرى خلاف مـا ذكـر
آخـر بعـد إشـعاره بطريـق الربيـد اإللكتروين أو بـدون إشـعار مسـبق إليـه برفـض
تعليمات أو أوامـر العميـل وإنهاء هـذه االتفاقية أو منع أو الحـد من قدرة العميل
 ولـن تكـون الرشكـة مسـؤولة عـن أيـة خسـائر أو فـرص مفقـودة أو.على التـداول
عمـوالت زائـدة قـد تنتـج عـن كـون العميـل غدر قـادر على التـداول من خلال موقع
.الرشكـة بسـبب إنهـاء هـده االتفاقيـة أو إقفال حسـابه

All transactions made for the account of the Customer shall be subject to
the relevant Exchange Regulation. The Company shall not, in any event
whatsoever, be liable toward the Customer for any action, inaction,
decision or ruling issued by any Authority, Exchange, market, clearing
house or official body.

.إن جميـع املعاملات التـي تتـم لحسـاب العميل سـتخضع ألنظمة السـوق املعني
ولـن تكـون الرشكـة مسـؤولة يف أي حـال مـن األحـوال تجـاه العميل عـن أي ترصف
أو عـدم تصرف أو قـرار أو حكـم صـادر عـن أي هيئـة أو بورصـة أو سـوق أو بيـت
.مقاصـة أو هيئـة رسـمية

 عدم إمكانية الدخول املبارش إىل السوق.14

14. Inability to Access the Market Directly
The Customer declares that the Company does not provide him with
direct access to the market and does not execute his orders, internally
or automatically, and that the Company otherwise gives the Customer’s
order, if acceptable to the Company, to the Executing Brokers, exchanges
and markets for execution of the same. The Customer further declares
that the he is aware that Company executes the orders received from
customers on first-come- first-serve basis.

يقـر العميـل بـأن الرشكـة ال تـزوده بإمكانيـة الدخـول املبـارش إىل السـوق وال
 وعلى خلاف ذلـك تقـوم الرشكـة بتسـليم،تقـوم بتنفيـذ أوامـره داخليـا أو تلقائيـا
أوامـر العميـل إذا كانـت مقبولـة مـن قبلهـا إىل الوسـطاء املنفذيـن والبورصـات
 كما يقـر العميـل بأنه يـدرك أن الرشكة تقـوم بتنفيـذ األوامر.واألسـواق لتنفيذهـا
.التـي تتلقاهـا مـن العملاء على أسـاس مـا يـأيت أوال ينفـذ أوال

The Customer also declares that he understands and accepts the trading
risks represented in delay of executing orders or the cancellation or
amendment thereof. In addition, such a delay may occur more frequently
during periods of dense transactions and major price fluctuations (quick
markets). For this reason, the Customer realizes that he shall receive the
price at which his orders were carried out, and it may differ from the prices
displayed on the input device at the Customer’s premises at the time of
entering the order. Despite the extreme care and reasonable skill exercised
by the Company in executing conditional trading orders (including but not
limited to: GTC, GTD, FOK, IOC, Day), the Customer acknowledges and
accepts the following:

كما يقـر العميـل بفهمـه وقبولـه ملخاطـر التـداول املتمثلـة فيما قـد يحـدث مـن
 إضافـة إىل ذلـك فـإن هـذا التأخير قد.تأخير يف تنفيـذ أو إلغـاء أو تعديـل أوامـره
يحـدث بشـكل أكبر خلال أوقـات كثافـة التعاملات والتقلبـات الكبيرة يف األسـعار
 ولذلـك فـإن العميـل يـدرك بأنـه سيسـتلم السـعر الـذي تـم.)(األسـواق الرسيعـة
تنفيـذ أوامـره مبوجبـه يف السـوق والـذي قد يكـون مختلفا عن السـعر املعروض
 وعلى الرغـم مما تبذلـه.يف جهـاز اإلدخـال لديـه عندمـا يقـوم بإدخـال األمـر
الرشكـة مـن عنايـة فائقـة ومهـارة معقولـة يف تنفيـذ أوامـر التـداول املرشوطة
 تنفيذ، صالح حتنـي اإللغـاء، صالـح حتني تاريـخ:(على سـبيل املثـال ال الحصر أوامـر
: يـوم) يقـر العميـل ويوافـق على مـا ييل، تنفيـذ فـوري أو إلغـاء،كامـل أو إلغـاء
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a) These orders may not be executed at the times specified in the orders
without any guarantees or assurances from the Company to the
Customer in this regard.

إن هـذه األوامـر ميكـن أال تنفـذ يف األوقات املحـددة يف األوامر دون تقديم
.أي ضامنـات أو تأكيـدات مـن الرشكـة للعميـل يف هـذا الخصـوص

.أ

b) The Company shall not, to the maximum extent allowed by law, bear any
liability for losses suffered by the Customer as a result of the Company
executing conditional trading orders, including, without limitation, any
failure by the Company to execute the orders at the times specified in
the orders, unless they arise from infringement or default.

 ال تتحمل الرشكة إىل أقىص حد يسـمح به القانون أية مسـؤولية عن الخسـائر.ب
التـي يتكبدهـا العميـل نتيجـة قيـام الرشكـة بتنفيذ أوامـر التـداول املرشوطة
مبـا فيهـا دون حصر أي إخفـاق مـن الرشكـة يف تنفيـذ األوامـر يف األوقـات
ٍ
.تعـد أو تقصري
 مـا مل تكـن ناشـئة عـن،املحـددة يف األوامـر

c) The maximum liability of the Company shall in all events, and
regardless of the amount of damage suffered by the Customer, be
limited to the commissions and monthly fees paid by the Customer to
the Company without limitation to the provisions of items (a) and (b),
above.

 وبغـض النظـر عـن، يقتصر الحـد األقصى ملسـؤولية الرشكـة يف كل األحـوال.ج
 على العمـوالت واألتعـاب الشـهرية،حجـم األرضار التـي يتكبدهـا العميـل
املدفوعـة مـن قبـل العميـل إىل الرشكـة وذلـك دون الحد من نصـوص البندين
.(أ) و(ب) أعلاه

Upon their receipt from the Customer, the above-mentioned orders are
saved on the server at the premises of the Company which immediately
seeks to notify these orders to the relevant exchanges (as the case may be)
for executing them. The Customer declares and agrees that the preceding
orders shall be subject to acceptance by the Company (including the
amounts of those orders) and for execution by the relevant exchanges,
and the Company shall not be liable for any delay resulting from action
or lateness by the said markets in connection with the execution of
the orders, for any reason whatsoever. The Customer may not cancel
conditional trading orders if he has not canceled them electronically
according to the requirements of the Company and subject to Company’s
prior approval (for executing these orders).

يتـم حفـظ األوامـر املذكـورة أعلاه عنـد تلقيهـا مـن العميـل على خـادم الحاسـب
اآليل لـدى الرشكـة التـي تسـعى على الفـور لتبليـغ هـذه األوامـر إىل بورصـات
 ويُقـر العميـل.األسـواق املاليـة املعنيـة (حسـبام يقتضي الحـال) لتنفيذهـا
ويوافـق على أن األوامـر السـابقة تخضـع ملوافقـة الرشكـة (مبـا فيهـا قيمـة
 وال تتحمـل الرشكـة،هـذه األوامـر) وللتنفيـذ مـن قبـل األسـواق املاليـة املعنيـة
مسـؤولية أي تأخير يحـدث نتيجـة تصرف أو تأخـر األسـواق املذكـورة عـن تنفيـذ
 وال يجـوز للعميـل إلغـاء أوامـر التـداول املرشوطـة إذا مل.األوامـر ألي سـبب كان
يقـم بإلغائهـا إلكرتونيـا وفقـا ملتطلبـات الرشكـة ورشط الحصـول على موافقـة
.)مسـبقة مـن الرشكـة (لتنفيـذ هـذه األوامـر

The Customer declares that the Company’s acknowledgment of receipt
of the orders does not mean that the Market has accepted these orders.

يقـر العميـل بـأن إقـرار الرشكـة باسـتالم أوامـره ال يعني بأن السـوق قـد قبل هذه
.األوامر

The Customer realizes that, in certain exchanges, certain orders are
executed manually which may lead to delay in executing those orders
or the sending of the reports related to those deals. For this reason, the
Customer acknowledges that the Company will not bear any liability of
any kind whatsoever as a result of such delay.

يـدرك العميـل بأنـه يف بعـض بورصـات األسـواق املاليـة يتـم تنفيـذ بعـض األوامـر
 األمـر الـذي قد يـؤدي إىل تأخير يف تنفيذ هـذه األوامر أو إرسـال التقارير،يدويـا
 لذلـك يقر العميل بـأن الرشكة لن تتحمل أية مسـؤولية،املتعلقـة بهـذه الصفقـات
.مـن أي نـوع قـد تنتـج عن هـذا التأخري

 طلبات اإللغاء والتعديل.15

15. Cancellation and Amendment Requests
The Customer declares that the Company does not guarantee the execution
of the Customer’s request to cancel or amend past order (s) given to the
Company even though the cancellation or amendment request reaches
the Company before the Company notes the execution of the past order
(s) of the Customer on the Customer’s page.

يقـر العميـل بـأن الرشكـة ال تضمـن تنفيـذ طلبـه إللغـاء أو تعديـل األمـر أو األوامـر
السـابقة التـي طلبهـا مـن الرشكة حتـى وإن كان طلبـه باإللغاء أو التعديـل هذا قد
ورد للرشكـة قبـل أن تشير الرشكـة إىل تنفيـذ أمر العميـل أو أوامره السـابقة عىل
.الصفحـة العائـدة للعميل

The Customer also declares that the cancellation or amendment request
in respect of any past order shall not be executed unless the Company
had enough time to submit the request to the relevant exchange and
unless the request has been received in the exchange and the exchange
has matched the Customer’s request with the original order given by the
Customer. The Company cannot guarantee that the exchange will seek to
match the cancellation or amendment request with the previous order of
the Customer and that such a request will be received by the exchange
before the execution of the original order.

كما يقـر العميـل بـأن طلـب اإللغـاء أو التعديل ألي أمر سـابق لن يتـم تنفيذه ما مل
تكـن الرشكـة قـد حصلـت على الوقت الـكايف لتقديم الطلـب إىل السـوق املعني
وأن يكـون قـد تم اسـتالم الطلب يف السـوق وأن يكون السـوق قد قـام مبطابقة
 ال ميكـن للرشكـة أن تضمـن بـأن.طلـب العميـل مـع األمـر الـذي أصـدره قبـل التنفيـذ
السـوق سـيعمل على مطابقـة طلـب اإللغـاء أو التعديـل مـع أمـر العميل السـابق
.وأن يتـم اسـتالم مثـل هـذا الطلـب مـن قبل السـوق قبـل تنفيذ األمـر األصيل

Accordingly, the Customer realizes that the cancellation or amendment
request in respect of a past order shall not be valid and the Customer
may not assume that his past order has been canceled or amended unless
the Company posts a note on the electronic Portal that the cancellation
or amendment of the order has been carried out. If the Customer places
any orders or takes any decision or action in reliance on his request to
cancel or amend before the Company posts the note that the cancellation
or amendment has been carried out on the electronic Portal, the Customer
acknowledges that it does so at his own responsibility and that the
Company shall bear no liability for the expenses or losses that may be
suffered as a result of its doing so, and the Customer declares that he
remains liable for the consequences of the execution of the original order
in the event where it is not possible to cancel or amend it.

عليـه فـإن العميـل يـدرك بـأن طلـب اإللغـاء أو التعديـل ألي أمـر سـابق لـن يكـون
سـاري املفعـول وال يجـوز للعميـل االفتراض بـأن أمـره السـابق قـد تـم إلغـاؤه أو
تعديلـه إال إذا أشـارت الرشكـة بالصفحـة اإللكرتونيـة إىل إمتـام إلغـاء هـذا األمـر أو
 وإذا قـام العميـل بوضـع أي أوامـر أو اتخـاذ أي قـرار أو أي إجـراء اعتمادا.تعديلـه
على طلبـه لإللغـاء أو التعديـل قبـل أن تشير الرشكـة بالصفحـة اإللكرتونيـة بإمتام
 فـإن العميـل يقوم بذلك عىل مسـؤوليته الخاصـة ويقر بعدم،اإللغـاء أو التعديـل
 كام.مسـؤولية الرشكـة عـن املصاريـف أو الخسـائر املتكبدة مـن جراء قيامـه بذلك
يقـر العميـل باسـتمرار التزامـه بـكل مـا يرتتـب على األمـر األصلي يف حالـة عـدم
.إمـكان إلغـاءه أو تعديلـه
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 التقارير واملعلومات املتأخرة واملعدلة.16

16. Late /Revised Reports and Information

 عليه فإن،قـد تسـتلم الرشكة تقاريـر متأخرة من السـوق بخصوص مراكز التعاملات
حسـاب العميـل قـد يتعرض للتأخير يف صـدور التقاريـر املتعلقة بأوامـره التي مل
يتـم إبلاغ العميـل بهـا مسـبقا أو أنـه قـد تـم إبالغه إنهـا قد انتهـت أو تـم إلغاؤها
 كما أن العميـل يفهـم بـأن أي أخطـاء يف التقاريـر أو اإلدخال مبا يف.أو تنفيذهـا
ذلـك األخطـاء يف أسـعار التنفيـذ سـيتم تصحيحها لتعكـس طبيعة ما حـدث بالضبط
 والـذي قـد يكـون مختلفـا عـن السـعر املعـروض على جهـاز اإلدخال،يف السـوق
 سـوف يتـم نشر التقاريـر أو التقييمات كما.عندمـا يقـوم العميـل بإدخـال األمـر
تسـتلمها الرشكـة مـن السـوق أو املقاصة على الصفحـة الخاصة بالعميـل وكذلك
كشـوف الحسـاب وال تتحمـل الرشكـة أيـة مسـؤولية عـن عـدم صحـة أو عـدم دقـة
 كما أن الرشكـة ال تتحمـل أيـة مسـؤولية ناتجة غـن أي تأخري يف.هـذه املعلومـات
.نشر هـذه املعلومـات أو البيانـات ألي سـبب من األسـباب

The Company may receive late reports from the exchange concerning
dealings positions. Accordingly, the account of the Customer may be
affected by delay in the issuance of the reports related to his orders
of which the Customer was not notified previously, or where he has
been notified that they have expired, been canceled or executed. The
Customer understands that any errors in the reports or entries, including
errors in the execution prices shall be corrected in order to reflect what
has actually happened in the exchange, and this may be different from
the price displayed on the input device at the time when the Customer
enters the order. The reports or evaluations will be published as received
by the Company from the exchange or clearing house on the Customer’s
page, as well as the statements of account, and the Company shall not
bear any liability for the incorrectness or inaccuracy of such information.
The Company shall not also bear any liability as a result of any delay in
publishing such information or data for any reason whatsoever.

 السجالت واالتصاالت اإللكرتونية.17

17. E-Registers & Communications
The client agrees that the company shall be entitled to register any
contacts with the client whether electronic or telephonic or otherwise.
The client also expressly agrees that use of the services and Boubyan
Brokerage and all communication between him and the company may be
monitored and recorded by the company using surveillance techniques.
The Client also grants company permission to use the information
obtained from monitoring and recording his activities with them for any
purpose the company chooses as permitted by the Law.

يوافـق العميـل على أنـه يحق للرشكة تسـجيل أي من اتصاالتها مع العميل سـواء
 ويوافـق العميـل أيضـا رصاحـة أن اسـتخدامه.اإللكرتونيـة أو الهاتفيـة أو غريهـا
للخدمـات ولبوبيـان للتـداول وجميـع االتصـاالت التـي تتـم بينـه وبين الرشكـة ميكن
 كما.أن يتـم مراقبتهـا وتسـجيلها مـن قبـل الرشكـة باسـتخدام تقنيـات املراقبـة
أن العميـل مينـح الرشكـة الترصيـح باسـتخدام املعلومـات التـي تحصـل عليهـا مـن
مراقبـة وتسـجيل نشـاطاته معهـا ألي غـرض تختـاره الرشكـة ويكـون مسـموحا بـه
.قانونا

In the event of any dispute or difference between the parties of this
agreement, the client agrees that the company is authorized to use all
documents and correspondence and communications of any kind or
nature or form and held by the company as evidence against a client.

 يوافـق العميل عىل،يف حـال حـدوث أي نـزاع أو خلاف بين أطراف هـذه االتفاقية
أن الرشكـة مخولة باسـتخدام جميع املسـتندات واملراسلات واالتصـاالت مهام كان
.نوعهـا أو شـكلها أو طبيعتهـا والتـي تحتفـظ بها الرشكـة كأدلة إثبات ضـد العميل

 تعديل االتفاقية.18

18. Amendment of the Agreement
If any changes are made to the existing Exchange Regulations by the
Exchange or the Authority, the Company may amend the terms and
conditions of this Agreement or any special conditions appended hereto
to comply with the amendments made to the Exchange Regulations,
and without giving a prior notice thereof to and obtaining the consent
of the Customer. Such amendments to the Agreement shall be effective
immediately.

،يف حالـة إدخـال أيـة تعديلات على أنظمـة السـوق مـن قبـل السـوق أو الهيئـة
فإنـه يحـق للرشطـة تعديـل بنـود ورشوط هـذه االتفاقيـة أو أي رشوط خاصـة
ملحقـة بهـا لتتوافـق مـع التعديلات التـي أدخلـت على أنظمـة السـوق وبـدون
أشـعار مسـبق للعميـل وبـدون موافقتـه وتكـون التعديلات على هـذه االتفاقيـة
.سـارية املفعـول فـورا

The Customer realizes that the Company may make any amendments to
this Agreement at any time by adding additional terms and conditions
to this Agreement and / or canceling any terms and conditions herein,
by introducing and giving notice of those amendments and the
effective date thereof on the electronic Portal of the Company and
notifying the Customer thereof by email at the email address provided

يـدرك العميـل بأنـه يجـوز للرشكـة إجـراء أي تعديلات على هـذه االتفاقيـة
يف أي وقـت وذلـك بإضافـة رشوط وأحـكام إضافيـة على هـذه االتفاقيـة
أو إلغـاء أيـة رشوط وأحـكام مـن هـذه االتفاقيـة وذلـك عـن طريـق إدخـال/و
وإعلان تلـك التعديلات وتاريـخ رسيـان مفعولهـا على الصفحـة اإللكرتونيـة
.للرشكـة وإشـعار العميـل بذلـك عبر الربيـد اإللكتروين الـذي زود الرشكـة بـه

to the Company. The Customer acknowledges that he shall be bound by
those amendments if he uses Boubyan Brokerage after the date of making
those amendments.

ويقـر العميـل بأنـه سـيكون ملزمـاً بهـذه التعديلات إذا اسـتخدم خدمـة بوبيـان
.للتـداول بعـد التاريـخ الفعلي إلجـراء التعديلات

In the event where the Customer does not agree to any terms and
conditions in the amended agreement, he shall notify the Company
thereof immediately by a letter in writing and immediately discontinue
any use of Boubyan Brokerage except for what is necessary for closing his
Account. The Customer agrees that any use of Boubyan Brokerage after
the introduction of amendments to this Agreement or amendments to the
Service shall be interpreted as an acceptance by him of the amendments
whether he actually was aware of them or not, and, accordingly, he shall
be legally bound by those amendments although he has been unable to
access the text of this Agreement or the amendments hereto.

وإذا مل يوافـق العميـل على أي مـن الشروط واألحـكام يف االتفاقيـة املعدلـة
فإنـه يجـب عليـه إخطـار الرشكـة فـورا بذلـك بواسـطة كتـاب خطـي والتوقـف فـورا
 ويوافـق.عـن اسـتخدام بوبيـان للتـداول باسـتثناء مـا هـو رضوري إلغلاق حسـابه
العميـل على أن اسـتخدام بوبيـان للتـداول بعـد التعديلات املدخلـة على هـذه
ًاالتفاقيـة أو التعديلات على الخدمـة تعني قبوله بتعديالت سـواء علـم بها فعليا
أو ال وبالتـايل فإنـه سـيكون ملزماً قانونيـاً بهذه التعديالت حتـى وإن كان غري قادر
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19. Assignment
The Company or its managers, officers or any of its employees shall not
bear any liability towards the Customer for any failure or default in the
performance of its obligations under this Agreement or any damage or
loss resulting therefrom where such failure or default results from the
occurrence of any of the events of force majeure such as events beyond
the control of the party resulting from wars, floods, change of laws,
regulations or government bylaws related to the financial markets or the
failure of the Internet services or telephone lines, government restrictions,
suspension or delay of trading, breakdown of the system or security
devices, unauthorized access or theft or any technical problem or other
event that prevents the Customer from entering or amending any order
or that prevents the Company from acting on such order or instructions
through the direct line or any events or circumstances beyond its control.

ال تتحمـل الرشكـة أو مدراؤهـا أو املسـؤولون عنهـا أو أي مـن موظفيهـا أيـة
مسـؤولية تجـاه العميـل عـن أي إخفـاق أو إخلال يف أدائهـا االلتزامـات املرتتبـة
على هـذه االتفاقيـة أو أي رضر أو خسـارة مرتتبـة على ذلـك إذا كان اإلخفـاق أو
اإلخلال ناتـج عـن وقـوع أيـة حالـة مـن حـاالت القـوة القاهـرة كالعوامـل الخارجـة
عـن اإلرادة الناتجـة عـن الحـروب أو الفيضانـات أو تغيير يف القوانين واألنظمـة أو
اللوائـح الحكوميـة الخاصـة باألسـواق املاليـة أو تعطـل خدمـات اإلنرتنـت أو خطـوط
الهاتـف أو القيـود الحكوميـة أو إيقـاف أو تأخير التـداول أو تعطيـل النظـام أو
الجهـاز األمنـي أو الدخـول عير املصرح به أو الرسقة أو أي مشـكلة فنيـة أو خالف
ذلـك قـد متنـع العميـل مـن إدخـال أو تعديـل أي أمـر أو متنـع الرشكـة مـن التصرف
بخصـوص أمـر أو تعليمات عبر الخـط املبـارش أو أيـة أحـداث أو ظـروف خارجـة عـن
.نطـاق سـيطرتها

The Customer realizes that he alone shall be liable for the losses that may
result from mistakes, misunderstandings or delay resulting from the lack
of clarity of instructions given by the Customer to the Company and that
the Customer shall have no right to claim any compensation unless such
mistakes were deliberately made by the Company, unless they arise from
infringement or default.

يـدرك العميـل بأنـه وحـده املسـؤول عـن الخسـائر التـي قـد تنجـم عـن األخطـاء أو
سـوء الفهـم أو التأخري بسـبب عدم وضـوح التعليامت الصادرة مـن العميل للرشكة
وليـس للعميـل أي حـق يف املطالبة بالتعويـض إال إذا كانت تلـك األخطاء متعمدة
ٍ
.تعـد أو تقصري
 مـا مل تكن ناشـئة عـن،مـن قبـل الرشكـة

 الرسية والتحقيقات االئتامنية.21

21. Confidentiality & Credit Investigations

ينبغـي على الرشكـة الحفـاظ على رسيـة كافـة التفاصيـل املتعلقـة بالعميـل
مبوجـب هـذه االتفاقيـة وأال تقـوم باإلفصـاح عـن تلـك املعلومـات ألي طـرف ثالـث
 ويسـتثنى من ذلـك اإلفصاح الذي.دون الحصـول على موافقـة خطية مـن العميل
تقـوم بـه الرشكـة التزامـا بالقوانين والتعليمات أو وفقـا ألمـر أو بحكـم صـادر عـن
:محكمـة مختصـة تـم إعالنـه أصـوال إىل الرشكـة فضلا عـن اآليت

The Company shall keep all details related to the Customer under this
Agreement confidential and shall not disclose such information to any
third party without the prior written consent of the Customer except for
disclosures made in compliance with any laws and regulations or pursuant
to an order or judgment from a court of competent jurisdiction duly served
upon the Company and as more particularly set forth herein below:

:تبادل معلومات العميل وبيانات التداول

1- Exchange of Customer information and trading data:
The Customer understands and agrees that the Company exchanges
personal and credit information related to the Customer with certain
official entities and other parties within and outside the State of
Kuwait which have the legal right to obtain such information for the
purposes of reconciliation and verifying the identity of the Customer
in order to determine the financial conditions or tax status of the
Customer in compliance with certain laws and regulations such as
Law No 7/2010 and its Executive Bylaws and instructions issued by the
Capital Markets Authority in the State of Kuwait, Law no. 106/2013
Concerning the Combat of Money Laundering Law, the Financial
Action Task Force (FATF) recommendations on Money Laundering
and Terrorism Financing and laws pertaining to the international
boycott and transactions with certain specific citizens and the Foreign
Account Tax Compliance Act (FACTA) of the United States of America.
All other uses of the Customer’s information both personal and credit,
shall be subject to the Company’s own policy.

يفهـم العميـل ويوافـق عىل أن تقـوم الرشكة بتبـادل املعلومات الشـخصية
واالئتامنيـة الخاصـة بالعميـل مـع بعـض الجهـات الرسـمية واألطـراف األخـرى
داخـل أو خـارج الكويـت والتـي يحـق لهـا قانونا الحصـول عىل تلـك املعلومات
وذلـك ألغـراض املطابقـة والتحقق مـن هوية العميـل ألغراض تحديـد الرشوط
 وفقـا لبعـض القوانني والتعليمات مثال،املاليـة أو الوضـع الرضيبـي للعميـل
 والئحتـه التنفيذيـة والتعليمات الصـادرة عن هيئة2010  لسـنة7 القانـون رقـم
 يف شـأن2013  لسـنة106  والقانـون رقـم،أسـواق املـال يف دولـة الكويـت
 وتوصيـات مجموعـة العمـل املايل بخصوص غسـيل،مكافحـة غسـيل األمـوال
األمـوال ومتويـل اإلرهـاب وقوانين املقاطعـة الدوليـة واملعاملات مـع
بعـض املواطنين املحدديـن وقانـون االمتثـال الرضيبـي للحسـابات الخارجيـة
 إن جميـع االسـتخدامات األخـرى.(فاتـكا) الخـاص بالواليـات املتحـدة األمريكيـة
.ملعلومـات العميـل الشـخصية واالئتامنيـة سـتخضع لسياسـة الرشكـة الخاصـة

2- Verification of Customer information from Banks and other agencies:

:التحقق من املعلومات الخاصة بالعميل من البنوك والوكاالت األخرى

The Customer hereby authorizes the Company to enquire about the
Customer and his credit status (and the credit status of Customer’s
spouse, if any) and to request a report in order to verify and confirm
the information related to his identity and the source of those
payments for determining the Customer’s competence to open the
Account and for any other legal purposes related to the Customer. The
Customer authorizes the Company in this regard to contact Boubyan
Bank K.S.C.P. or any other banks and financial institutions and use
information agencies as the Company may deem appropriate.

يفـوض العميـل مبوجـب هـذا البنـد الرشكـة يف االستفسـار عنـه وعـن وضعـه
االئتماين (والوضـع االئتماين لزوجـه — إن وجـد) وطلـب تقريـر ملطابقـة
املعلومـات بخصـوص هويتـه ومصـدر تلـك الدفعـات وذلـك للتمكن مـن تحديد
مـدى أهليـة العميـل لفتـح الحسـاب وأليـة أغـراض قانونيـة أخـرى متعلقـة
 كما يفـوض العميـل الرشكـة بهـذا الخصـوص لالتصـال ببنـك بوبيـان.بالعميـل
 وأي بنـوك أخـرى واملؤسسـات املاليـة واسـتخدام وكاالت.ع.ك.م.ش
.املعلومـات حسـب مـا تـراه الرشكـة مناسـبا
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:إرسال تقارير بخصوص بيانات العميل إىل الهيئات الرسمية

Reporting of Customer Data to official authorities:

كما يفهـم العميـل أنـه كما هو مطلـوب مـن قبـل مختلـف الهيئات الرسـمية
مثـال هيئـة أسـواق املـال يف دولـة الكويت وسـوق الكويت للأوراق املالية
وبنـك الكويـت املركـزي ومصلحـة الرضائـب بالواليـات املتحـدة األمريكيـة أو
 إنـه قـد يطلـب مـن الرشكـة تقديـم تقريـر عـن،مـن قبـل املحاكـم املختصـة
تحويلات العميـل وممتلكاتـه ورشاء أسـهم الشركات والبنـوك وأي رشكات
أخـرى مدرجـة يف سـوق الكويـت للأوراق املالية بـدون إشـعاره بذلك ومينح
العميـل مبوجـب هـذا البنـد الرشكة موافقته غير القابلة للنقـض عىل اإلفصاح
 كما يوافـق عىل عـدم التقدم بأيـة د عـوى أو ادعاء أو،عـن تلـك املعلومـات
أو/طلـب مهما كان نوعـه ضـد الرشكـة نتيجة أيـة تبعات تنشـأ من هـذا اإلفصاح
٠التقريـر مـن قبـل الرشكة

The Customer understands that, as required by various official
authorities, such as the Capital Markets Authority in the State of
Kuwait, the Kuwait Stock Exchange, the Central Bank of Kuwait the
Internal Revenue Service of the United States of America (IRS) or the
competent courts, the Company may be required to provide a report
on the Customer’s remittances and properties and his purchases of the
shares of companies, banks and any companies listed on the Kuwait
Stock Exchange, without informing the Customer thereof and the
Customer hereby provides his irrevocable consent to the Company to
disclose such information and further agrees not to bring any action,
claim or demand whatsoever against the Company as a result of
any consequences arising out of such a disclosure /reporting by the
Company.

 يخـول العميـل الرشكة على وجه التحديـد الحصول، دون اإلخلال مبـا ورد أعلاه.4
ع.ك.م.على أيـة معلومـات أو مسـتندات تتعلـق بالعميـل مـن بنـك بوبيـان ش
(«البنـك») مبـا يف ذلـك على سـبيل املثـال ال الحرص نسـخ من منـوذج («اعرف
عميلـك») الـذي يحتفـظ بـه البنـك واملسـتندات الثبوتيـة (مثـل صـورة البطاقة
) واملعلومات املتعلقة بحسـابه املرصيف....املدنيـة أو السـجل التجاري إلـخ
 كام يفـوض العميل،املحـدد يف طلـب فتح الحسـاب املرفـق بهـذه االتفاقية
أو أي مـن الشركات املعنيـة التابعـة للبنـك/الرشكـة أيضـاً يف تزويـد البنـك و

4- Without prejudice to the above, the Customer specifically authorizes
the Company to procure any information and/or documents in
respect of the Customer from Boubyan Bank K.S.C.P. (”the Bank”),
including but not limited to copies of his KYC maintained with the
bank, supporting documents (such as copies of Civil IDs, Commercial
Registration, etc.), and information with respect to his bank account
specified in the Application Form attached with this Agreement and
The Customer further authorizes the Company to provide to the
Bank and/or any of the Bank’s or Company’s respective subsidiaries,
affiliates, representatives, agents and/or third party service providers
any information (including personal and financial information),
data and/or any documentation (whether marked as confidential
or not) with respect to the Customer including without limitation
for the purposes of: (i) his Trading Account to for enable him to
view his Trading Account (value and shares balance) information
through Boubyan Online portal of the Bank; (ii) allowing relationship
managers, employees, representatives, agents and/or third party
service providers of the Bank or the Company and/or any of their
respective subsidiaries, affiliates and/or agents to monitor such
Trading Account and view the balance thereof; (iii) complying with
any contractual requirements, legal and/or regulatory requirements
and/or any internal policy requirements (as may be applicable from
time to time); and /or (iv) conducting any survey, assessment, enquiry
and/or investigation.

أو الشركات املعنيـة التابعـة للرشكـة أو الشركات الحليفـة أو املمثلين أو
أو مقدمـي الخدمـات مـن األطـراف األخـرى بأي معلومـات (مبا يف/الـوكالء و
أو أي مسـتندات (سـوا ًء/ذلـك املعلومـات الشـخصية واملاليـة) والبيانـات و
 مبـا يف ذلـك،تـم متييزهـا كمعلومـات رسيـة أم ال) فيما يتعلـق بالعميـل
) حسـاب التـداول الخاص به1( :على سـبيل الذكـر وليـس الحرص ما يكـون بغـرض
لتمكينـه مـن اسـتعراض معلومـات حسـاب التـداول الخـاص بـه (القيمـة ورصيـد
) السماح ملـدراء عالقات2(األسـهم) مـن خلال بوابة بنك بوبيـان اإللكرتونية و
أو مقدمـي الخدمات من األطراف/العملاء واملوظفين واملمثلين والوكالء و
أو أي مـن الشركات التابعـة أو الحليفـة/األخـرى التابعين للبنـك أو الرشكـة و
)3( ملراقبـة حسـاب التـداول املذكور واسـتعراض رصيـده و،أو الـوكالء/لهـم و
أو أي متطلبـات ألي/أو رقابيـة و/االلتـزام بـأي متطلبـات تعاقديـة قانونيـة و
) إجـراء اسـتبيان أو تقييم أو4( أو/سياسـة داخليـة (كما يسري مـن آنٍ آلخـر) و
.أو تحقيـق/استفسـار و

 التجزئة.22

22. Severability

إذا اعتبر أي مـن بنـود هـذه االتفاقيـة الغ أو غير سـاري املفعـول أو غير قابـل
للتطبيـق مـن قبـل أي محكمـة أو أي وكالـة رسـمية أو غير رسـمية فـإن عـدم
الرسيـان أو عـدم قابليـة التطبيـق سـتنحرص بهـذا البنـد دون أن تؤثـر على باقـي
.بنـود االتفاقيـة

If any article of this Agreement is considered void, invalid or unenforceable
by any court or any official or unofficial agency, such invalidity and
unenforceability shall be limited to such an article without affecting the
remaining articles of this Agreement.

 عناوين البنود التوضيحية.23

23. Headings of Articles are for Clarification

إن عناويـن بنـود هـذه االتفاقيـة قـد وضعـت ألغـراض التوضيـح فقط وال تشـكل جزءا
.مـن هـذه االتفاقية

The headings of the articles of this Agreement are added for clarification
purposes only and they shall not form part of this Agreement.

 املراسالت.24

24. Correspondence

تعتبر جميـع اإلشـعارات واملراسلات املرسـلة للعميـل (بغـض النظـر عـن طريقـة
إرسـالها) بأنهـا اسـتلمت فعلا مـن قبـل العميل شـخصيا وقت إرسـالها فيما تعترب
املراسلات والتعليمات املرسـلة مـن قبـل العميـل نافـذة فقـط عنـد اسـتالمها
.فعليـا مـن قبـل الرشكـة

All notifications and correspondence sent to the client (howsoever sent)
shall be deemed to have been actually received by the client personally
at the time of sending whereas correspondence and instructions sent by
the client shall only be deemed valid upon actual receipt by the company.
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ميكـن إرسـال اإلشـعارات التـي ينبغـي إرسـالها إىل العميـل بواسـطة الربيـد
اإللكرتوين أو الفاكس أو الرسـالة النصية أو بواسـطة إشـعار خطي أو أية وسـيلة
اتصـال إلكرتونيـة أخـرى على العناويـن املبينـة يف اسـتامرة طـب فتـح حسـاب
التـداول أو آخـر عنـوان تـم إبالغـه للطـرف اآلخـر خطيـا أو بواسـطة تحميلهـا على
 ويعتبر اإلشـعار املرسـل بواسـطة الربيـد قـد تـم اسـتالمه.الصفحـة اإللكرتونيـة
 ويعتبر اإلشـعار املرسـل بأيـة وسـيلة،فعليـا مـن قبـل العميـل فـورا عنـد إرسـاله
اتصـال إلكرتونيـة قـد تـم اسـتالمه فعليـا من قبـل العميل فـورا بعد دخول اإلشـعار
 أما اإلشـعار املرسـل بالفاكـس فقد تم اسـتالمه فعليا من،يف نظـام املعلومـات
 وتعترب اإلشـعارات املرسـلة.العميـل بعـد اإلرسـال وتأكيد االسـتالم من آلة الفاكس
 مسـاءا3:00 إىل الرشكـة بواسـطة الربيـد اإللكتروين أو الفاكـس بعـد السـاعة
بالتوقيـت املحلي لدولـة الكويـت مسـتلمة فعليـا مـن قبـل الرشكـة عنـد السـاعة
 فيما يتعلـق باإلشـعارات التـي يتـم تحميلهـا عىل. صباحـا مـن اليـوم التـايل8:00
 فـإن العميـل ملـزم بتفقـد ومراجعـة الصفحـة اإللكرتونية من،الصفحـة اإللكرتونيـة
وقـت آلخـر للتأكـد مـن علمـه بأيـة إشـعارات مـن الرشكـة كما أن الرشكـة لـن تكـون
.مسـؤولة يف حـال إخفـاق أو عـدم قيـام العميـل بذلـك

Notices required to be given to the Customer may be sent by email, fax,
short message service (SMS), or in writing or by any other electronic
means of communication at the addresses set forth in the trading accountopening application form or at the latest address notified to the other
party in writing or by posting them on the portal. The notice sent by
mail shall be deemed to have actually been received by the customer
immediately after the sending thereof. The notice sent by any electronic
means of communication shall be deemed to have actually been received
by the Customer immediately when the notice enters the information
system while a notice sent by fax shall be deemed to have actually been
received by the Customer after the transmission thereof and the issue of
the confirmation note from the fax machine. Notices sent to the Company
by electronic mail or fax after 3:00 p.m. local time of the State of Kuwait,
shall be deemed to have actually been received by the Company at 8:00
a.m. on the following day. With respect to notices posted on the portal, it
shall be the obligation of the Customer to check the Portal from time to
time in order to be aware of each notifications from the Company and the
Company shall not be held responsible for any failure on the part of the
Customer to do so.

 غسل األموال.25

25. Money Laundering

يقـر العميـل بأنـه املالـك األصلي واملسـتفيد الوحيـد مـن فتـح الحسـاب ويتعهـد
بعـدم إيداعـه بصفـة شـخصية أو قبولـه إيـداع أي مبالـغ مجهولـة املصـدر أو
 ويلتـزم بتحديـث املعلومـات واملسـتندات املقدمـة بشـأن طلـب فتـح،مشـبوهة
الحسـاب عند ظهور أي أسـباب أو متغريات تدعو لذلك ووفقا ملا تسـتوجبه أحكام
.قانـون غسـل األمـوال يف أي مـن الـدول املعنيـة

The Customer declares that he is the original owner of the account and the
sole beneficiary of opening it and undertakes not to make any personal
deposit thereto or to agree to deposit thereto any amounts of unknown
origin or that are suspicious. The Customer undertakes to update the
information and documents submitted in respect of the account-opening
application whenever there are any reasons or changes that call for such
an update; all in accordance with the requirements of the Law concerning
Money Laundering in any concerned State.

 أحكام عامة.26

26. General Provisions
a) The Customer declares that, in the event of the performance of any
sale or purchases operations for his account, he shall be deemed
to have concluded an unconditional and legally binding contract
in respect of those operations. The Customer shall submit all the
required documents in order to give full effect to such a contract and
the commercial transactions arising therefrom.

 فإنـه يعتبر،يقـر العميـل أنـه يف حـال إنجـاز عمليـات بيـع أو رشاء لصالحـه
 وينبغـي.قـد نفـذ عقـدا ملزمـا قانونيـا غير مشروط بخصـوص تلـك العمليـات
على العميـل تقديـم جميـع املسـتندات املطلوبة إلعطـاء النفاذ لذلـك العقد
.واملعاملـة التجاريـة الناشـئة مـن ذلـك

b) All dealings in Securities listed on the Exchange shall be executed
according to the laws applicable in the concerned Exchange and the
regulations and laws in force in any of the relevant countries. The
Customer declares that he is aware of those laws and undertakes to
abide by them, and he shall be fully liable in the event of any violation
thereof.

 إن جميـع تعاملات األوراق املالية املدرجة يف السـوق ينبغي تنفيذها وفقا.ب
للقوانين املطبقـة يف السـوق املعنـي واألنظمـة والقوانين املعمول بها
 ويقـر العميـل بأنـه على معرفة بهـذه القوانني،يف أي مـن الـدول املعنيـة
. ويعترب مسـؤوال مسـؤولية كاملـة يف حـال مخالفتها،ويتعهـد بااللتـزام بهـا

c) The Customer declares that he is aware that dealings in securities
involves several risks that may lead to the investor losing his entire
capital or part thereof, and as the prices of Securities may rise, they
may also fall substantially and this may lead to the investor suffering
losses. Furthermore, the liquidation and sale of Securities may become
difficult as a result of the decline of demand thereof. This is in addition
to many other risks that the investor may be exposed to. The investor
should seek the advice of a specialized advisor. The Customer has no
right to claim compensation from the Company for any losses suffered
as a result of market fluctuations.

 يقـر العميـل بأنـه يعلـم أن التعامـل بـاألوراق املاليـة ينطـوي على عـدة.ج
 كام أن أسـعار،مخاطر قد تؤدي إىل خسـارة املسـتثمر لرأسماله أو جزء منه
األوراق املاليـة قابلـة لالرتفـاع فإنـه ميكـن لهـذه األسـعار أيضـا أن تنخفـض
 وكذلـك قـد تصبـح.بنسـبة كبيرة قـد تـؤدي إىل إلحـاق خسـائر باملسـتثمر
،عمليـة تسـييل األوراق املاليـة وبيعهـا صعبـة نظـرا النخفـاض الطلـب عليهـا
 وعلى.هـذا باإلضافـة إىل مخاطـر أخـرى عديـدة قـد يتعـرض لهـا املسـتثمر
 لـذا ليـس للعميـل.املسـتثمر أن يحصـل على استشـارة مـن مستشـار مختـص
الحـق يف مطالبـة الرشكـة بـأي تعويـض عن أية خسـائر قـد يتعرض لهـا نتيجة
.ظـروف تقلبـات السـوق

d) The Customer has no right to pledge the Account or any part thereof
in favor of any other party save after obtaining the prior written
consent of the Company to do so according to such procedures as are
in force at the Company in this regard. In such a case, the Customer
shall pay the Company the fees agreed upon in writing between the
Company and the Customer in a separate schedule.

 ال يحـق للعميـل ترتيـب أي رهـن على الحسـاب أو أي مـن مكوناتـه لصالـح أيـة.د
جهـة إال بعـد الرجـوع إىل الرشكـة وأخـذ موافقتهـا الخطيـة املسـبقة على
 ويف هـذه.ذلـك وفقـا لإلجـراءات املتبعـة لـدى الرشكـة يف هـذا الخصـوص
الحالـة على العميـل أن يدفـع للرشكـة الرسـوم التـي يتـم االتفـاق عليها بني
.الرشكـة والعميـل خطيـا بجـدول منفصـل عـن هـذه االتفاقيـة
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e)

 يقـر العميـل بأنـه مطلـع على جميـع رشوط اإلفصـاح يف أسـواق األوراق.هـ
 كما يقـر بأنـه مسـؤول وحـده عـن اإلفصـاح عـن،املاليـة التـي يتـداول فيهـا
جميـع املعلومـات الرضوريـة إىل الجهـات التنظيميـة والرقابيـة واملدنيـة
.املختصـة

The Customer declares that he is fully aware of all the disclosure
requirements in the Exchanges in which he trades. The Customer
further declares that he shall be solely responsible for disclosing the
necessary information to the competent regulatory, supervisory and
civil entities.

 القانون املطبق واملحاكم املختصة.27

27. Applicable Law & Competent Courts

اتفـق الطرفـان على أن أي نـزاع بخصـوص هـذه االتفاقيـة ينشـأ بين الرشكـة
والعميـل يخضـع لقوانين دولـة الكويت والختصـاص محاكم دولة الكويـت حرصيا مبا
.ال يخالـف أحـكام الرشيعـة اإلسلامية

Both parties agreed that any dispute that may arise from this Agreement
between the Company and the Customer shall be governed by the laws
of the State of Kuwait and subject to the exclusive jurisdiction of the
Kuwaiti courts in a manner that does not contradict the provisions of
Islamic Sharia.

 إنهاء االتفاقية.28

28. Termination of the Agreement
Either party may terminate this Agreement by virtue of a 15-day notice to
the other party before the termination date.

يحـق ألي مـن الطرفين إنهـاء هـذه االتفاقيـة مبوجـب إخطـار كتـايب إىل الطـرف
.اآلخـر قبـل خمسـة عشر يومـا مـن تاريـخ اإلنهـاء

The Customer further declares that it is aware of and knows that, upon the
termination of the Agreement, sometime may pass before completing the
transfer of the Securities contained in the Trading Account and issued by
companies listed on the Kuwait Stock Exchange. With regard to securities
contained in the Trading Account and issued by companies listed outside
the State of Kuwait, the Customer declares that the Company may freeze
the Trading Account of the Customer so that the Customer may only be
able to sell those Securities and withdraw the cash funds resulting from
the sale until all those Securities have been sold and the cash funds
have been withdrawn and the Trading Account have been closed, after
deduction of all the fees, expenses and costs and the amounts due to the
Company in addition to any financial claims or penalties incurred by the
Company as a result of the instructions given by the Customer.

كما يقـر العميـل بأنه يـدرك ويعلم أنه عنـد إنهاء االتفاقية ميكـن أن ينقيض بعض
الوقـت حتـى يتم تحويـل األوراق املالية املوجودة يف حسـاب التـداول والصادرة
 أمـا فيام يتعلق بـاألوراق.مـن رشكات مدرجـة يف سـوق الكويـت للأوراق املاليـة
املاليـة املوجـودة يف حسـاب التـداول والصـادرة مـن رشكات مدرجـة خـارج دولـة
 فـإن العميـل يقـر بأنـه يحـق للرشكـة تجميـد حسـاب العميـل بحيـث يكـون،الكويـت
بإمـكان العميـل فقـط بيـع هـذه األوراق املاليـة وسـحب املبالغ النقديـة املحصلة
مـن البيـع وذلـك إىل أن يتـم بيـع كل هـذه األوراق املاليـة وسـحب كامـل املبالـغ
النقديـة وإقفـال الحسـاب وذلـك بعـد خصـم كافـة الرسـوم واملصاريـف والنفقات
واملبالـغ املسـتحقة للرشكـة إضافـة إىل أيـة مطالبـات ماليـة أو غرامـات تتكبدهـا
.الرشكـة نتيجـة تعليمات العميل

The Customer further declares that the Company shall not be liable for any
losses, damage, claims or lost opportunities that the Customer may suffer
as a result of termination of this Agreement by the Company, transfer of
the Securities, freezing of the account or closing of the Customer’s Trading
Account with the Company.

كما يقـر العميل بـأن الرشكة لن تكون مسـؤولة عن أية خسـائر أو أرضار أو مطالبات
أو فـرص مفقـودة قـد يتكبدهـا العميـل نتيجـة إلنهـاء الرشكـة لهـذه االتفاقيـة أو
.تحويـل األوراق املاليـة أو تجميـد الحسـاب أو إقفال حسـاب العميـل لديها

 لغة العقد.29

29. Language

 وإذا،اللغـة العربيـة هـي اللغـة املعتمـدة يف تفسير هـذه االتفاقيـة وتنفيذهـا
 يُعمل بالنسـخة،وجـد اختلاف أو تعـارض بين النسـخة العربيـة والنسـخة اإلنجليزيـة
.العربية

The Arabic language is the language used for the interpretation and
execution of this Agreement, and in case of discrepancy or contradiction
between Arabic and English versions, the Arabic version shall prevail.
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.م.ك.م.عن رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش

For Boubyan Capital Investment Company K.S.C.C.

االسم

Name

الوظيفة

Job

التاريخ

Date

التوقيع

Signature

عن العميل

For the Client

اسم العميل

Client Name

التاريخ

Date

التوقيع

Signature
Sign here

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed
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إلــزامــي
Mandatory

نموذج اعرف عميلك – الشخص الطبيعي  /األفراد
Know Your Customer (KYC) Form – Individuals
مقدمـــة
بصفتنا شركة استثمار مرخصة من قبل هيئة أسواق المال وتعمل طبقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين المعمول بها في دولة الكويت وأصول ومعايير االستثمار الدولية المطبقة من قبل الهيئات والمنظمات المتخصصة ،لذا فأنه حرصا ً
منا على االلتزام بتلك المعايير وحماية مصال ح عمالئنا فأننا نعمل على معرفة عمالئنا ومتطلباتهم باإلضافة إلى أهدافهم االستثمارية ،وطبيعة عملهم ومصادر أموالهم وخبراتهم االستثمارية قبل عرض خدماتنا و/أو منتجاتنا.
ستعامل جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب بسرية تامة ولن يتم االفصاح عنها ألي جهة أخرى دو ن الحصول على موافقتكم ،إال في الحاالت المحددة بالقوانين ذات الصلة.
يجب تعبئة هذا الطلب من قبل جميع العمالء الذين يودون فتح حساب لدينا أو الحصول على خدماتنا ،لذا يرجى ملء هذا الطلب كامال وبخط واضح.
أن استكمال هذا الطلب ال يمثل التزاما ً على الشركة لفتح الحساب أو لتقديم الخدمة حيث أن الحصول على هذه المعلومات ضرورية للشركة لاللتزام بالمتطلبات القانونية والتحقق من العناية الواجبة في تحديد عالقتنا معكم.
يرجى العلم بأنكم بموجب هذا الطلب تخولون الشركة القيام باإلجراءات الالزمة للتحقق من المعلومات المقدمة واالفصاح عنها في حالة الضرورة للجهات الرقابية المعنية دون الحاجة للحصول على موافقتكم المسبقة لذلك ،وأنكم بذلك
تخلون مسئولية الشركة عن أي دعوى مقدمة من طرفكم ضد الشركة بخصوص افصاح الشركة عن المعلومات بحسب المتطلبات القانونية والرقابية.

رقم العميل ): (CIF

التاريخ:

نوع الخدمـــة
طلب اكتتاب





اشتراك في صندوق



استشارات



حساب محفظة

✔
 خدمة تداول الكتروني

بيانات العميل
االسم الكامل للعميل (كما هو مذكور في مستند إثبات الهوية )
الجنس :

أنثى

ذكــر

مكان الميالد
الجنسية :

تاريخ الميالد :
مقيم في الكويت

اإلقامة في الكويت :

نوع إثبات الهوية :

غير مقيم في الكويت

بطاقة مدنية للمقيم

رقم الهوية :

تاريخ اإلصدار(جوازات السفر) :

تاريخ انتهاء الهوية :

مكان اإلصدار (جوازات السفر)

جواز السفر لغير المقيم

عنوان السكن الدائم :

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم الهاتف النقال

البريد اإللكتروني
أسم ورقم أقرب شخص يمكن االتصال به (للضرورة):
عنوان المراسالت (إذا مختلف عن عنوان السكن الدائم) :

هل أنت أو أحد من أفراد عائلتك أو أقربائك المباشرين أو شركائك من األشخاص ذوي المناصب السياسية ؟

نعـــــــــم

أل

إذا نعم ،الرجاء التوضيح
نعـــــــــم

هل هذا المنصب في دولة الكويت

المنصب الحالي والمدة :

أل

إذا كان هذا المنصب ألحد أقربائك/شركائك ،الرجاء توضيح اسم الفرد السياسي ومنصبه وعالقته بك :

المنصب القديم والمدة :

معلومات عن الوظيفة  /مصادر الدخل
نوع العمل :

موظف

موظف( ،رجاء التحديد):

متقاعد

صاحب عمل
قطاع خاص

أعمال أخرى (رجاء التحديد) :
متقاعد

قطاع حكومي

جهة العمل:

الوظيفة /المنصب:

مصادر الدخل للعميل ( :رواتب /تأمينات اجتماعية ،عقارات ،تمويل /قروض ،ادخار ،عمل خاص ،توزيع أرباح ،فوائد بنكية ،أخرى )
اذا كانت اإلجابة أخرى ،يرجى التحديد................................................................................................................................................................ :
من  25,000إلى 50,000
من  10,000إلى 25,000
أقل من 10,000
الدخل السنوي (من الراتب /التقاعد) بالدينار الكويتي (د.ك( :
من  500,000فأكثر
من  300,000الى 500,000
من  100,000الى 300,000
من  50,000الى 100,000

مصادر الثروة للعميل (

ميراث "يرجى تفصيل الميراث" –

أوراق مالية مملوكة "يرجى التحديد")

............................................................................... .............................................................................................................................
من  300,000إلى 500,000
من  100,000إلى 300,000
الى 100,000
صافي الثروة بالدينار الكويتي (د.ك( :
من  500,000الى 1,000,000

من  1,000,000فأكثر

معلومات عن الخبرات واألهداف االستثمارية
يرجى تحديد أهدافك االستثمارية
المحافظة على رأس المال وتحقيق نمو محافظ

حسب استراتيجية الشركة والتي تم االطالع عليها




نمو مع مخاطر



االستثمار لتراكم الثروة مع الحد من مخاطر االستثمار



أهداف أخرى ،يرجى التحديد

1|Page

يرجى تحديد خبراتك االستثمارية
ال امتلك خبرات في مجال االستثمار في الوقت الحالي.

نعم ،لدي خبرة في مجال استثمار تتراوح بين:



سنة إلى  5سنوات



 5سنوات إلى  10سنوات




 10سنوات إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

نموذج اعرف عميلك – الشخص الطبيعي  /األفراد
Know Your Customer (KYC) Form – Individuals
الرجاء ذكر تفاصيل إضافية عن خبراتك االستثمارية :
هل تمتلك استثمارات في الوقت الحالي (يرجى تحديد القيمة التقريبية لتلك االستثمارات)




ما هو متوسط نمو العائد السنوي على األموال التي استثمرتها في السابق

ال امتلك استثمارات في أدوات مالية في الوقت الحالي
نعم ،وهي تتراوح بين استثمارات قيمتها:
أقل من  10,000دينار كويتي

من  10,000إلى  100,000دينار كويتي.

من  100,000إلى  250,000دينار كويتي

أكثر من  250,000دينار كويتي.

 أرباح أكثر من %50

أرباح من %10-1%

 من %25-%10

خسائر من %10-1%

 من  %25-%10خسائر أكثر من %50

مقدار المبالغ المتوقع استثمارها في محافظ أوصناديق بوبيان كابيتال – تقريبا بالدينار الكويتي :
إفصاح عن عضوية مجلس إدارة/منصب جهاز تنفيذي أو شخص متطلع (للمحافظ االستثمارية فقط)
هل تشغل حاليا ً أو أحد من أقربائك من الدرجة األولى عضويات مجالس إدارات  /منصب تنفيذي /منصب متطلع في شركات مدرجة؟
ال
نعـــــــــم
إذا كان الجواب نعم ،يرجى اإلفصاح عن التالي:
المنصب
اسم الشركة

العالقة

* تعريف قرابة الدرجة األولى حسب القانون الكويتي هو كل من (األم ،األب ،األبناء ،الزوج ،الزوجة)

معلومات خاصة باالمتثال الضريبي األمريكي (فاتكا)
 .1هل تحمل جواز سفففففر أمريكي أو جنسففففية أمريكية أو لديك إقامة دائمة في الواليات المتحدة
األمريكية؟
ال
نعم
إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تقديم التالي والتوقيع على نموذج :W9
رقم جواز السفر:

تاريخ انتهاء جواز السفر:

رقم بطاقة اإلقامة (:)Green Card

 .5هل لديك حالياً رقم هاتف داخل الواليات المتحدة األمريكية؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية :
رقم الهاتف:
آخر (إن وجد):
توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)

رقم التعريف الضريبي (:)TIN
إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى اإلجابة على االستفسارات التالية:
 .2هل أنت من مواليد الواليات المتحدة األمريكية؟
نعم

 . 6هل لديك أية إقامة ضريبية  /إقامة خاضعة للضريبة في الواليات المتحدة األمريكية؟
نعم

ال

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:

إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:

تاريخ الميالد:

رقم التعريف الضريبي (:)TIN

مكان الميالد:
الوالية:

المدينة:

توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)
 . 3هل لديك عنوان في الواليات المتحدة األمريكية (عنوان إقامة أو عنوان مراسفلة أو صفندوق
بريد أو لعناية /لحفظ البريد)؟
ال
نعم
إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:
العنوان بالتفصيل:

تعرف اإلقامة الضريبية/الخاضعة للضريبة ب"اإلقامة في دولة أو الخضوع للقوانين الضريبية المعمول بها
في هذه الدولة ألي سبب غير اإلقامة بما يلزم الشخص بدفع الضريبة بدون اشتراط حمل جنسية هذه
الدولة".
في حال عدم تأكدك من الخضوع للضرائب ،يتعين عليك استشارة مستشار قانوني أو مستشار ضرائب.
توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)
 . 7هل قمت بإعطاء تعليمات ثابتة بتحويل أية مبالغ إلى حساب في الواليات المتحدة األمريكية؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:
اسم المستفيد:

المدينة:

الوالية:

جنسية المستفيد:

الرمز البريدي:

رقم صندوق البريد:

توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)

توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)
 . 4هل أق مت إقا مة طوي لة في الوال يات المت حدة االمريك ية ل مدة ال ت قل  183يوم خالل الثالث
سنوات األخيرة بما يشتمل على السنة الحالية؟
ال
نعم
إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:
عدد ايام اإلقامة في السنة الحالية:

عدد أيام اإلقامة في السنة السابقة:

 .8هل قمت بعمل توكيل أو تفويض سا ِر الصالحية لشخص لديه عنوان في الواليات المتحدة األمريكية؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:
اسم الشخص (الوكيل/المفوض) :

عدد أيام اإلقامة في السنوات األسبق:

جنسيته:

توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)

توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (المقيمين) /نموذج ( W8لغير المقيمين)

معلومات الحساب البنكي للعميل لعمليات التسوية ) يتم تحويل المبالغ من حساب المحفظة إلى حساب باسم العميـــل فقط(
اسم البنك /العنوان:

رمز السويفت:
بيانات إضافية عن التحويل:
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رقم الحساب :

االيبان :

نموذج اعرف عميلك – الشخص الطبيعي  /األفراد
Know Your Customer (KYC) Form – Individuals
إقرارات العميل
 .1أقر بأنني المالك المستفيد الوحيد من األصول المستثمرة في المحفظة .وفي حال لم أكن أنا المالك المستفيد الوحيد من األصول المستثمرة في المحفظة ،أقر بأن األسماء المذكورة في فقرة "بيانات المستفيد
الحقيقي من الحساب" من هذا النموذج هم المالكيين المستفيدين من األصول المستثمرة مع شركة بوبيان كابيتال وأتعهد بإبالغ بوبيان كابيتال في حال أي تغيير في المالك/المالك المستفيدين من المحفظة
فور حدوثه.
 .2أقر بأن جميع المعلومات المقدمة من طرفي في هذا النموذج كاملة وصحيحة  ،وأن المستندات التي قدمتها مع هذا النموذج أصلية وحقيقة ويمكن التأكد منها في حين الضرورة وبأنني ال أقدم هذا الطلب
بقصد انتهاك أية قوانين أو قواعد أو شروط صادرة من الجهات الحكومية أو التشريعية في أية وقت .
 .3أتعهد بتقديم كافة المستندات والمعلومات لتحديث بيانات حسابي بشكل سنوي واعالم بوبيان كابيتال في حال حدوث أية تغييرات في المعلومات المقدمة في هذا النموذج
 .4أتعهد بااللتزام بأحكام الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال رقم  7لسنة  2010المعدل بموجب القانون  22لسنة  2015بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته ،وأتعهد بأن
أعوض شركة بوبيان كابيتال عن أي ضرر قد يطرأ عليها جراء مخالفتي لتلك القوانين أو عدم دقة أو صحة المعلومات الواردة في النموذج
 .5اوافق بأن تقوم بوبيان كابيتال حسب القوانين المطبقة باإلفصاح عن أو تقديم المعلومات المقدمة من طرفنا للجهات الرقابية المختصة دون الحصول على موافقة اضافية منا .أقر بأنني أخول بوبيان
كابيتال ،بحسب القوانين المطبقة أو المتطلبات الرقابية ،باإلفصاح عن أو تقديم تفاصيل معلوماتنا ومعامالتنا للجهة المختصة في الدولة التي أخضع لها ضريبياً.
 .6اوافق على تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الشركة أو الجهات الرقابية فيما يخص حسابي لدى بوبيان كابيتال .كما أنني على علم بأنني في حالة عدم التزامي بتقديم المستندات او المعلومات
المطلوبة خالل مدة ثالثة أيام عمل من تاريخ اإلخطار الموجه لي من قبل شركة بوبيان كابيتال بوجوب تقديم تلك المعلومات .فإن بوبيان كابيتال لديها الحق في التوقف عن تقديم الخدمات المنصوص
عليها بموجب عقد المحفظة وفي هذه الحالة أقر بموافقتي على وقف الخدمات وعدم أحقيتي بالرجوع على الشركة بأية مطالبات في حال وقفها للخدمات.
 .7أقر بأن أفصح عن عضويتي بأي من مجالس إدا رة الشركات المدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية قبل إجراء أي عمليات تداول وان أفصح فورا في حال اكتساب هذه الصفة في أي وقت الحق لهذا
اإلقرار وأتعهد بعدم إجراء أية عمليات سواء بالبيع أو بالشراء على أسهم الشركات التي أنا عضو في مجلس إدارتها والتي أو التي اكتسب عضوية مجلس إدارتها الحقا إال بموجب القوانين المنظمة لذلك
وبعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهة الرقابية المختصة ،واتعهد بأن أعوض بوبيان كابيتال عن أي ضرر قد ينشأ جراء أي تعامالت تداول أقوم بها على تلك األسهم.
 .8أقر بأن لدي المقدرة المالية لتحمل المخاطر االقتصادية الناتجة عن االستثمار في المنتجات والخدمات المختارة من قبلي وبأن لدي الموارد والسيولة الكافية لتغطية حاجاتي وغيرها من االحتماالت ،وبأننا
قد استلمت معلومات عن المنتج أو الخدمة المختارة من قبلي من الموظف المسئول في بوبيان كابيتال ،وبأن لدي الدراية والخبرة المالية في مجال الخدمة أو المنتج الذي قمت باختياره بما يمكنني من بتقييم
المخاطر المحتملة من االستثمار في تلك الخدمة أو المنتج.
 .9أقر بأنني على دراية كافية بأن لالستثمار في األسواق المالية مخاطر ناتجة عن ظروف السوق ونوع الصفقة.
 .10في حال كان أن العميل ج هة أجنبية تقوم باالستثمار في دولة الكويت ،فان العميل يقر بالعلم بأن األرباح المحققة من استثماراته في دولة الكويت تخضع لقانون الضريبة الكويتي.
 .11أقر /نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المقدمة منا لبوبيان كابيتال الخاصة بأحكام قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا).
 .12كما نوافق /اوافق – صراحة – على قيام بوبيان كابيتال باإلفصاح عن المعلومات الواردة في هذا النموذج و اإليضاحات والمستندات الخاصة بحسابنا ومعامالتنا المالية ألي أطراف ذات صلة أو أي جهة
معنية بالتدقيق أو الرقابة على التزام بوبيان كابيتال تجاه قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)
 .13في حال طرأ أي تغيير بالمعلومات بشكل يؤدي إلى أن تكون المعلومات المقدمة في هذا النموذج والخاصة ب (فاتكا) غير محدثة وغير صحيحة ،فإننا أتعهد /نتعهد بتحديث هذه البيانات خالل  30يوما ً
من تاريخ حدوث هذا التغيير وذلك دون أي مسئولية على بوبيان كابيتال ،كما أتعهد /نتعهد بإخطار بوبيان كابيتال فوراً في حال حصولي على الجنسية األمريكية أو اإلقامة الدائمة ( )Green Cardفي
الواليات المتحدة األمريكية وذلك لتتمكن بوبيان كابيتال من االمتثال ألحكام قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)
. .14أقر /نقر ونوافق بشكل غير قابل للعدول بتعويض بوبيان كابيتال وموظفيها واألشخاص الممثلين لها عن أية خسائر ،نفقات ،أو تعويضات ،مطالبات ناجمة أو قد تنجم عن المعلومات المقدمة منا واإلقرارات
الواردة في هذا النموذج أو عن تقديم معلومات خاطئة أو غير مكتملة أو ناشئة عن التاخر أوعدم اإلفصاح عن التغير في تلك المعلومات.
في حال أن العميل ليس المالك المستفيد األصلي من الحساب ,يرجى التأشير على الفقرة التالية فقط مع تعبئة المعلومات المبينة أدناه وتعبئة نموذج اعرف عميلك لكل مستفيد على حدة:
ملحوظة :المقصود بـ "المالك المستفيد" هو الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالملكية المطلقة أو القدرة على التحكم بالعميل و/أو الشخص الذي يتم إجراء التعامل بالنيابة عنه .كما يشمل األشخاص الذين
يمارسون السلطة الفعالة المطلقة على الشخص القانوني أو الترتيبات القانونية.
أسماء األشخاص الذي أمثلهم في االستثمار المستهدف لديكم أو بواسطتكم هم:

اسم العميل_________________________ :

توقيع المفوض بالتوقيع (بموجب توكيل رسمي موثق)

(في حال توقيعه نيابة عن نفسه)

االسم______________________ :
رقم التوكيل___________________ :

توقيع العميل________________________ :

Sign here

نوع التوكيل__________________ :
التوقيع______________________ :

Sign here

لالستخدام الداخلي فقط
المستندات الثبوتية الرسمية







نسخة من أثبات هوية العميل (بطاقة مدنية أو جواز السفر)
توكيل رسمي موثق من الجهة الرقابية الرسمية المعنية (للحسابات المفتوحة من خالل
وكالء).
نسخة من أثبات هوية الوكيل.
مستند أثبات عن مصدر أو مصادر الدخل (شهادة راتب /راتب تقاعد  /ميراث /كشف
حساب بنكي ،الخ)
أثبات العنوان (البطاقة المدنية/عقد إيجار المنزل/فاتورة كهرباء).

االسم :
المسمى الوظيفي:
التوقيع:
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إقرار الموظف المسئول عن التعرف على العميل قبل فتح الحساب /تقديم الخدمة:
أنا الموقع أدناه
 -1أقر بأنني قمت بإثبات شخصية العميل بموجب المستندات الرسمية المرفقة ومطابقة توقيع
المفوض بالتوقيع عن الشركة مع نموذج التوقيع المرفق ،ومقابلة العميل شخصياً.
 -2أقر بأن المعلومات المقدمة من العميل في هذا النموذج ،ولحد علمي دقيقة وكاملة وقد تم
تحصيل الوثائق الضرورية إلثباتهما عند اللزوم.
 -3أقر بتزويد العميل المعلومات الضرورية لتمكين العميل من فهم استراتيجية االستثمار
ولقيامة بالعناية الواجبة لتقييم مالئمة الخدمة أو المنتج المقدم.
 -4تم التحقق من عدم وجود اسم العميل على أي من قوائم حظر األمم المتحدة والقوائم السوداء
الدولية حسب تعليمات جهات اإلشراف.
تم التأكد من أصل المستندات

تم استالم نسخ موثقة من أصل المستندات (عند اللزوم)


Common Reporting Standards CRS
Individual Tax Residency Self Certificate Form

اتفاقية تبادل املعلومات الرضيبية املشرتكة
منوذج اإلقرار الرضيبي الذايت لألفراد

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

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

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

Part 1 – Identification of Individual Account Holder

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

الجزء األول – معلومات صاحب الحساب
 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):
C. Date of Birth

: تاريخ امليالد.ج

D. Place of Birth

: مكان امليالد.د
:مدينة امليالد

Town or City of Birth:

:بلد امليالد

Country of Birth:

Part 2 – Country of Residence for Tax Purposes & related Taxpayer
Identification Number or equivalent (“TIN”)
Please complete the following table indicating:
(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

(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

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

Part 3 – Declarations and Signature

الجزء الثاين – بلد اإلقامة ألغراض الرضيبة ورقم التعريف الرضيبي أو املكافئ
الوظيفي
:يرجى إكامل الجدول التايل مشريا ً إىل
.) 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 بدفع/عدم إصدار رقم التعريف الرضيبي يف البلد
• السبب أ
.الرضيبة بها
عدم قدرة صاحب الحساب الحصول عىل رقم التعريف الرضيبي أو رقم مكافئ (يف حال اختيار
• السبب ب
.) يرجى رشح سبب عدم القدرة يف الحصول عىل رقم تعريف الرضيبة يف الجدول أدناه،هذا السبب

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

 اإلقرار والتوقيع- الجزء الثالث

.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 عىل.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/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.

Signature:

Sign here

:التوقيع

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.

Capacity:
Revision December 2020

:صفة املوقع

منوذج تصنيف العمالء
Client Classification Form
:رقم العميل

CIF:

Date:

:اسم العميل

Client Name:

Revision July 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
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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

Client Classification Form

2 of 6

منوذج تصنيف العمالء

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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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 المعيعت لاملاتيف األ اوراقملالية بأحجاكبرة و ممبتوسط لا
 ن ديناك رويتي في كل ربس عنة على ما رادلسننت250,000يقلع
.السابنتق

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

100,000 ال يقلحجم أﻣﻮال وأصو اللمعيل لدى الشركة عن قيمة
. ديناك رويتي

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.

أمعي نــا للمعيــل أس وــقب لــا هلمعــل في الطقــﺎا عملــالي لمــةد
لطتيفــب معرﻓــﺔ، ســنة ﻋــىل األقــل في منصــب مهنــي محــتر
.بالمعامــلات أ اولخدمــات التــس يــمدقت 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،وسائل التواصل مع العميل ستكون عن طريق الربيد اإللكرتوين
.الرسائل النصية أو الهاتف

Communication channel used will be E-Mail, Mail, SMS or Tel.

التصنيف النهايئ

Final Classification

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

Revision July 2021

Client Name:
:توقيع العميل

Client Signature:
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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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منوذج تصنيف العمالء

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
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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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منوذج تصنيف العمالء

إقـــرار وتـعـهــد
Declaration and Acknowledgment
I, ....................................................................................................................................................................................................................................... /أقر أنا
Declare that I will disclose my membership in any of th
board of directors of the companies listed on the Kuwait
Stock Exchange and that I will disclose this membership
immediately in case of acquiring this capacity at any time
after this declaration. I undertake not to make any sale or
purchase operations on the company’s share in which I am
currently a member of the Board of Directors or in which
I acquire this membership thereafter except for the cases
determined by the Capital Markets Authority in the State of
Kuwait; and Boubyan Capital Investment Company K. S. C.
C. shall not be responsible for any electronic transactions
I make.

بــأن أفصــح عــن عضويتــي بــأي مــن مجالــس إدارة الــركات
املدرجــة يف بورصــة الكويــت وأن أفصــح فــورا ً يف حالــة اكتســاب
 وأتعهــد عنــد.هــذه الفرصــة يف أي وقــت الحــق لهــذا القــرار
إجــراء أي عمليــة ســواء بيــع أو رشاء عــى أســهم الــركات التــي
أشــغل عضويــة مجلــس إدارتهــا حاليــاً أو التــي أكتســب عضويــة
مجلــس إدارتهــا الحقـاً باتبــاع الحــاالت التــي حددتهــا هيئــة أســواق
مــل رشكــة بوبيــان كابيتــال
ّ  مــع عــدم تح،املــال يف دولــة الكويــت
لالســتثامر أي مســؤولية عــن أي معامــات تــداول إلكــروين
.أقــوم بهــا

:الرشكات التي أشغل عضوية مجلس إدارتها حالياً هي

Companies in which I am currently a member of Board of
Directors are:
1-

-1

2-

-2

3-

-3

4-

-4

االسم

Name

Signature

التوقيع

التاريخ

Date

Sign here

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed
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 الرسوم والعموالت- »ملحق «أ
Appendix «A» - Fees & Commissions
1. Electronic Trading Account opening
• Minimum to open an electronic trading account is
KWD1,000 or equivalent

2. Trading Commission
Boursa Kuwait
•
•
•
•
•

Premier market 0.10 % of trade value
Main market
0.15 % of trade value
Auction market 0.30 % of trade value
Minimum commission: 250 Fils for each executed trade
Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to
500 Fils for each executed trade equals to 50 KWD or
more

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX)
•
•
•
•

0.3% x transaction amount
Minimum commission: AED 65
Additional ticket charge: AED 10 per trade
Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees
invoiced by our intermediaries executors brokers as
instructed by tax authorities

NASDAQ Dubai (USD)
•
•
•
•

0.275% x transaction amount
Minimum commission: USD 35
Additional ticket charge: USD 3 per trade
Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees
invoiced by our intermediaries executors brokers as
instructed by tax authorities

Saudi Stock Exchange (TDWL)
• 0.155% × transaction amount
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees
invoiced by our intermediaries executors brokers as
instructed by tax authorities

Doha Securities Market
• 0.36% × transaction amount
• Minimum commission: QAR 50
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 فتح حساب تداول إلكرتوين.1
 أو.ك. د1,000 • الحد األدىن لفتح حساب للتداول اإللكرتوين هو
ما يعادله

 عمولة التداول.2
بورصة الكويت
 من قيمة الصفقة0.10%
السوق األول
 من قيمة الصفقة0.15% السوق الرئييس
 من قيمة الصفقة0.30%
سوق املزادات
 فلس عن كل صفقة منفذة250 :الحد األدىن للعمولة
 فلس رسوم عن500 تتقاىض الرشكة الكويتية للمقاصة مبلغ
 دينار كويتي أو أكرث50 كل صفقة قيمتها

•
•
•
•
•

 سوق أبو ظبي لألوراق املالية/ سوق ديب املايل
 مبلغ الصفقةx 0.30%
 درهم إمارايت65 :الحد األدىن للعمولة
 درهم إمارايت عن كل صفقة10 :رسم التذاكر اإلضافية
تطبق رضيبة القيمة املضافة عىل رسوم التداول التي
يتقاضاها وسطاؤنا املنفذون كام فرضت من قبل السلطات
الرضيبية

•
•
•
•

)ناسداك ديب (دوالر أمرييك
 مبلغ الصفقةx 0.275%
 دوالر أمرييك35 :الحد األدىن للعمولة
 دوالر أمرييك عن كل صفقة3 :رسم التذاكر اإلضافية
تطبق رضيبة القيمة املضافة عىل رسوم التداول التي
يتقاضاها وسطاؤنا املنفذون كام فرضت من قبل السلطات
الرضيبية

•
•
•
•

)السوق املالية السعودية (تداول
 مبلغ الصفقةx 0.155% •
• تطبق رضيبة القيمة املضافة عىل رسوم التداول التي
يتقاضاها وسطاؤنا املنفذون كام فرضت من قبل السلطات
الرضيبية

سوق الدوحة لألوراق املالية
 مبلغ الصفقةx 0.36% •
 ريال قطري50 :• الحد األدىن للعمولة

سوق مسقط لألوراق املالية

Muscat Securities Market
• 0.50 × transaction amount
• Minimum commission: OMR 5
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees
invoiced by our intermediaries executors brokers as
instructed by tax authorities

 مبلغ الصفقةx 0.50% •
 ريال عامين5 :• الحد األدىن للعمولة
• تطبق رضيبة القيمة املضافة عىل رسوم التداول التي
يتقاضاها وسطاؤنا املنفذون كام فرضت من قبل السلطات
الرضيبية

بورصة البحرين

Bahrain Bourse

 مبلغ الصفقةx 0.40% •
:• الحد األدىن للعمولة
 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني10
 دوالر أمرييك للصفقات املتداولة بالدوالر أمرييك30

• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission:
BHD 10 for BHD trades
USD 30 for USD trades

The Egyptian Exchange (EGX)

البورصة املرصية

• 0.38% x Transaction Amount
• Minimum Commission: 45 EGP

 مبلغ الصفقةx 0.38% •
 جنيه مرصي45 :• الحد األدىن للعمولة

 رسوم أخرى.3

3. Other Fees
• Share Certificates Deposits
• Share Certificates Issuance
• K-Net Funding*

للشهادة/.ك. د5
• إيداع شهادات أسهم
للشهادة/.ك. د5
• إصدار شهادات أسهم
للعملية/ فلس100 *نت-• رسوم الدفع عن طريق اليك

5 KD/ Certificate
5 KD/ Certificate
100 Fills/Transaction

* The client authorizes Boubyan Capital Investment Company to withdraw
100 Fills for each K-Net transaction made from his Trading Portfolio
within 2 working days.

 فلــس لــكل100 يخــول العميــل رشكــة بوبيــان كابيتــال لالســتثامر بخصــم مبلــغ
نــت يقــوم بهــا وســيتم خصــم املبلــغ املســتحق خــال يومــن-عمليــة يك
.عمــل

االسم

Name

Signature

التوقيع

التاريخ

Date

Sign here

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed

Revision April 2021

*

اختياري
Optional

 الرسوم والعموالت لألسواق الدولية- »ملحق «ب
Appendix «B» - Fees & Commissions for International Markets
عمولة التداول

Trading Commission

أسواق الواليات املتحدة

US Markets
•
•
•
•
•

0.25% of transaction value
Minimum commission of USD25
Share Deposit / Withdrawal USD25
Corporate Action request USD100
Minimum amount for transfer is USD3,000

 من قيمة الصفقة0.25%
 دوالر أمرييك25 الحد األدىن للعمولة
 دوالر أمرييك25  إصدار شهادات األسهم/ طلب إيداع
 دوالر أمرييك100 طلب إجراء الرشكات
 دوالر أمرييك3,000 الحد األدىن للتحويل

سوق اململكة املتحدة

UK Market
• 0.30% of the transaction value
• Minimum commission of GBP20 per transaction
• Minimum amount for transfer is GBP3,000

 من قيمة الصفقة0.30% •
 جنيه اسرتليني لكل معاملة20 • الحد األدىن للعمولة
 جنيه اسرتليني3,000 • الحد األدىن للتحويل

Additional safe custody charges:
• GBP20 per transaction
• 5Bps per annum

:رسوم حفظ األوراق املالية
 جنيه اسرتليني لكل عملية20 •
ً سنوياBps 5 •

أسواق أوروبا

Europe Market
• 0.30% of the transaction value
• Minimum commission of ¤20 per transaction
• Minimum amount for transfer is ¤3,000

 من قيمة الصفقة0.30% •
 يورو لكل معاملة20 • الحد األدىن للعمولة
 يورو3,000 • الحد األدىن للتحويل

Additional safe custody charges:
• ¤20 per transaction
• 5Bps per annum

:رسوم حفظ األوراق املالية
 يورو لكل عملية20 •
ً سنوياBps 5 •
االسم

Name

Signature

التوقيع

التاريخ

Date

Sign here

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed
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•
•
•
•
•

ملحق «ج»  -عرض أتعاب الصكوك
Appendix «C» - Sukuk Fees Proposal
تـم تقديـم عرض األتعـاب هذا بنـا ًء عىل مجموعـة من الخدمـات املقدمة
مـن قبـل رشكـة بوبيـان كابيتـال لالسـتثامر ش.م.ك.م( .ويُشـار إليها فيام
بعـد بـ «بوبيـان كابيتال»).

This fee proposal is offered based on a suite of services passed by
Boubyan Capital Investment Company K.P.C.C (herein referred to
as “BCIC”).

معلومات عامة
•

General Information

سـيتم احتسـاب جميـع األتعـاب وخصمهـا شـهرياً مقابـل الحصـص
املحتفـظ بهـا يف نهايـة كل شـهر.

All fees will be calculated and debited monthly for the
holdings as per the end of the month.

•

•

ٍ
بأطراف
سـيتم اإليعـاز بـأي مرصوفـات نرثيـة أو أي مرصوفـات خاصـة
أخـرى وخصمهـا شـهرياً.

Out-of-pocket and any third party expenses will be advised
and debited monthly.

•

•

تحتفـظ رشكـة بوبيـان كابيتـال بالحـق يف مراجعـة مسـتوى األتعـاب
املبينـة أدنـاه يف حـال االحتفـاظ بـأي صكـوك يوروكلير غري قياسـية
يف الحسـاب.

BCIC reserves the right to review the level of the fees below if
any non-standard Euroclear Sukuk is held in the account.

•

•

تحتفـظ رشكـة بوبيـان كابيتـال بالحـق يف مراجعـة مسـتوى األتعـاب
املبينـة أدنـاه يف حـال تغير أتعاب/رسـوم مـزود الخدمـة.

BCIC reserves the right to review the level of the below fees if
Platform Fees change.

•

•

يخضـع هـذا العـرض ورشوطـه وأحكامـه إىل إنجاز واسـتالم املوافقة
على قبـول العميـل مـن إدارة االلتـزام برشكـة بوبيـان كابيتـال.

This proposal and its terms and conditions are subject to
completing and receiving client adoption approval from BCIC
compliance department.

•

•

يف حـال إلغـاء أو اسـتبدال أو تغيير الخدمـات ،تحتفـظ رشكـة بوبيـان
كابيتـال بالحـق يف إعـادة التفـاوض على أتعابهـا.

In the case of any services being removed, substituted, or
changed, BCIC reserves the right to renegotiate its fees.

•

•

سـيتم تحميـل رسـوم الحفـظ وإصـدار فواتير بهـا وفقـاً ألسـعار
ا لسـو ق .

The safe custody fees will be charged and invoiced based on
Market price.

•

•

يقـر العميـل بـأن أي تغيير يف العمولـة و/أو الرسـوم أو الرضائـب
التـي تفرضهـا أي سـلطةأو جهـة رقابيـة تتعلـق بهـذه املعاملات،
سـيتحملها العميـل وحـده.

The Customer acknowledges that any change to the
commission and/or fees or taxes imposed by any authority
related to these trans\actions shall be borne by the Customer
alone.

•

رسوم حفظ األوراق املالية
تنفيذ التداول من خالل وسيط آخر

Custody Fees

 10نقاط أساس/لكل تداول

أتعاب املعاملة

 40.00دوالر أمرييك

رسوم الحفظ/إمساك الدفاتر
عىل إجاميل قيمة املحتفظ به*

 8نقاط أساس سنوياً

USD 40.00
8 bps p.a.

إصدارات جديدة (السوق األسايس)
الوصول إىل اإلصدارات الجديدة
(لكل تداول/رشيحة)

10 bps/Trade

Trade Away
Transaction Fees
Custody/Bookkeeping Fees
*on total Holdings Value

)New Issues (Primary Market

 20نقطة أساس وبحد أدىن 300
دوالر أمرييك

20 bps with a minimum of
USD300

*يتم الحساب بشكلٍ يومي ويتم الخصم بشكلٍ شهري.

Access to new issues (per
)trade/tranche

* Calculated Daily and charged Monthly٣

االسم

Name

التاريخ

Date

التوقيع

Signature
Sign here

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed
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Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

OMB No. 1545-1621

For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.
Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

• You are NOT an individual

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. W-8BEN-E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .

.

.

.

.

.

.

• You are a person acting as an intermediary

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. W-9

. W-8ECI
8233 or W-4

.

. W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be
provided to your jurisdiction of residence.

Part I

Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1

Name of individual who is the beneficial owner

2

3

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

Country of citizenship

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
4

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

7

Reference number(s) (see instructions)

Part II
9
10

8

Country
6

Foreign tax identifying number (see instructions)

Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

I certify that the beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax
treaty between the United States and that country.
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 9 above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
.
Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part III

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

•

The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

•

The income to which this form relates is:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

•

The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between
the United States and that country, and

•

For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here

Sign here
Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)
Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Date (MM-DD-YYYY)

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)
Cat. No. 25047Z

Form

W-8BEN

(Rev. 7-2017)

طلب إيداع شهادات أسهم
Request to Deposit Shares Certificates
التاريخ

Date

اسم العائلة

Family Name

االسم الثاين

Middle Name

First Name

االسم األول

:رقم حساب التداول

Trading Account No.:

:رقــم الهاتــف

Telephone No.:

Kindly arrange to deposit certificates for the following securities held in
my above mentioned trading account.
Quantity

الفرع

Branch

الكمية

يرجى العمل عىل إيداع شهادات باألسهم التالية واملودعة يف حساب التداول
.املشار إليه أعاله
اسم الرشكة

Company Name

الرقم

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Signature
Sign here

التوقيع

Name
التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed

لإلستخدام الداخيل فقط

For Internal Use only
Approved

Revision December 2020

االسم

Verified

التاريخ............................................ :
السيد  /مدير الرشكة الكويتية للمقاصة

املحرتم

املوضوع :تحويل أسهم
باإلشارة إىل املوضوع أعاله ،يرجى التكرم باملوافقة عىل تحويل األسهم التالية:
الرقم

رقم الشهادة

الرشكة املصدرة

عدد األسهم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
إىل اســم رشكــة بوبيــان كابيتــال لالســتثامر  -إلكــروين  9851696ونتعهــد بتحمــل جميــع اآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك .وهــذا تفويــض منــا
بذلــك .وتفضلــوا بقبــول فائــق االحــرام والتقديــر ،،،

اسم العميل................................................................................................................................................................................................................... :
الرقم املــدين.............................................................................................................................................................................................................. :
Sign here
..........
التوقيــع............................................................................................................................................................................................................... :
التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed

Revision December 2020

الكويت يف :ــــــــــــــــ  /ــــــــــــــــ  /ــــــــــــــــ

_______ Kuwait, _______ / _______ /

يجب أن يتم تعبئة الحقول باملعلومات الصحيحة.

All required fields must be filled with the correct information.

يجــب أن يتــم الحصــول عــى جميــع التوقيعــات املطلوبــة وأن
يتــم التوقيــع باســتخدام خاصيــة “التعبئــة والتوقيــع” يف برنامــج
“ .”Adobe Acrobatإضغــط هنــا لتحميــل الربنامــج.

All required signatures must be filled and signed by using
the “Fill and Sign’ feature in Adobe Acrobat.
To download the latest version of acrobat click here.

نسخة واضحة من البطاقة املدنية

Clear Copy of CIVIL ID

نسخة واضحة من جواز السفر

Clear Copy of Passport

صورة ذاتية مع بطاقتك املدنية
كشف حساب بنيك لفرتة  6أشهر موضحاً الراتب
يتــم تنفيــذ الطلــب خــال  3إىل  5أيــام عمــل يف حــال اســتيفاء
ٍ
جميــع الطلبــات عــى نحــ ٍ
مــرض.
و
أقــر وأتفهــم أن طلبــي لــن يتــم تنفيــذه مــا مل أقــدم
املســتندات املذكــورة أعــاه.

Selfie with your CIVIL ID
6 month’s salary bank statement
Request will be processed within 3-5 working days if all
requirements are satisfactorily fulfilled.
I acknowledge and understand that my application
will not be processed unless I submit the above
documents.
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