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 CHECK LIST

Customer Name: إسم العميل:

Date: التاريخ:

MANDATORY إلــزامــــي OPTIONAL إختياري

1
إتفاقية
Agreement

2

طلبات فتح حساب تداول
Application forms

ب. حساب شركات
B. Company Account

أو
or

أ. حساب شخصي
A. Personal Account

3
تفويض للهيئة العامة للمعلومات املدنية
Authorization for the Public Authority for Civil 
Information

4 إرفاق صورة البطاقة املدنية
Attach copy of Civil ID

5

وكالة داخلية 
إذا رغبتم في إصدار وكالة داخلية الرجاء تعبئة البيانات، 

التوقيع وإرفاق صورة عن البطاقة املدنية للطرفني.
Power of Attorney 
If you want to issue a POA Fill, Sign and attach 
Civil ID copy for both parties

6

تعبئة البيانات فقط عند حتويل األسهم
)تعبئة البيانات، التوقيع وإرفاق الشهادة األصلية(

Please fill only if you want to transfer Shares
(Fill, Sign and attach orginal Certificate)

7

تفويض للتداول في البورصة السعودية 
إذا رغبتم في التداول في البورصة السعودية الرجاء تعبئة 

البيانات والتوقيع.
Authorization to trade in The Saudi Exchange (Tadawul) 
If you want to trade in Tadawul, Fill and Sign.

8

تفويض للتداول في البورصة املصرية 
إذا رغبتم في التداول في البورصة املصرية الرجاء تعبئة 

البيانات والتوقيع.
Authorization to trade in The Egyptian Exchange (EGX) 
If you want to trade in EGX, Fill and Sign.

صورة جواز السفر املوقع عليه من حامله 
A signed copy of the passport

رقم حساب بنكي بالعملة احمللية في أحد البنوك العاملة في 
جمهورية مصر العربية )للمصريني فقط( 

An Egyptian bank account number in local currency 
(for Egyptian Nationals only)

 رقم التداول اخلاص بالعميل في البورصة املصرية )إن وجد(
Personal trading number “Investor Number” in The 
Egyptian Exchange (if available)
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This agreement was made on ______ / ______/ ______ 
between Watani Investment Company K.S.C.C.  whose 
address is at P. O. Box 4950 Safat 13050 Kuwait, hereinafter 
referred to as “the Company” or “NBK Capital”, and
_________________________________________________ 
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 for providing 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. 

بـني   ___  /  __  /  __ بتاريـخ  االتفاقيـة  هـذه  أبرمـت 
 4950 ص.ب.  وعنوانهـا  ش.م.ك.م.  لالسـتثمار  الوطنـي  شـركة 
وبـني  »الشـركة«  الحقـاً  إليهـا  ويشـار  الكويـت   13050 الصفـاة 
وعنوانـه   _________________
ويشـار   __________________
»العميـل«. وحيـث أن العميـل يرغـب فـي التعامـل بتجـارة  إليـه الحقـاً 
األوراق املاليـة املدرجـة فـي أسـواق األوراق املاليـة فـي املنطقـة والعالـم 
ويرغـب بتعيـني الشـركة بصفـة مقـدم خدمـات تـداول ووكيـل عمولـة لـه 
وذلك لتزويده بخدمات التنفيذ واملقاصة والتسـوية. وحيث أن الشـركة 
توافـق علـى قبـول التعيـني لتسـهيل خدمـات التنفيذ واملقاصة والتسـوية 
لـأوراق املاليـة التـي يتـداول بهـا العميـل وفقـاً للبنـود والشـروط املبينـة 

أدنـاه.

1- Basic Definitions تعاريف أساسية  -1

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

الدولـة: يقصـد بهـا أي دولـة تقـوم الشـركة بتزويـد خدماتهـا فيهـا 	 
للعميل.

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

الهيئـة: يقصـد بهـا هيئـة أسـواق املـال فـي الكويـت أو أي هيئـة 	 
مشـرفة والتـي تقـوم بتنظيـم وإصـدار الرخـص لأسـواق املاليـة 

بالدولـة. والوسـطاء 

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

أو معنـوي 	  بـه كل شـخص طبيعـي  أو املسـتثمر: يقصـد  العميـل 
تقـدم بطلـب موافـق عليـه مـن قبـل الشـركة لفتـح حسـاب تـداول 

اإلنترنـت.  إلكترونـي عبـر 

• The “Securities” shall mean the shares, bonds and 
financial notes issued by shareholding companies and 
bonds and notes issued by the local government, public 
bodies, public institutions in the State and any other 
financial instruments approved by the Authority. 

األوراق املاليـة: يقصـد بهـا األسـهم والسـندات واألذونـات املاليـة 	 
التـي تصدرهـا الشـركات املسـاهمة والسـندات واألذونـات التـي 
تصدرهـا احلكومـة احملليـة والهيئـات العامـة واملؤسسـات العامـة 

فـي الدولـة وأيـة أدوات ماليـة أخـرى تقرهـا الهيئـة.
• The “Exchange” shall mean the stock exchanges 

available for trading through the electronic Portal. 
السوق أو بورصة األسواق املالية: يقصد به أسواق األوراق املالية 	 

املتاحـة للتـداول مـن خالل الصفحة اإللكترونية.
• 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 trading of securities. 

والتعاميـم 	  القوانـني  مجموعـة  بهـا  يقصـد  السـوق:  أنظمـة 
والتعليمـات الصـادرة، والتـي قـد تصـدر الحقـاً، عـن السـوق أو 
املاليـة. األوراق  فـي  التـداول  عمليـة  بتنظيـم  تتعلـق  والتـي  الهيئـة 

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

حساب التداول أو احلساب: يقصد به حساب التداول اإللكتروني 	 
عبـر اإلنترنـت والـذي يتـم فتحـه للعميـل لـدى الشـركة ويجـري 
التـداول عليـه عبـر صفحـة شـركة الوطنـي لإلسـتثمار اإللكترونيـة. 

• The “Portal” shall mean the site created by the Company 
on the Internet, including the services provided by 
the Company, and which can be accessed through the 
website of National Bank of Kuwait or the website of 
Watani Investment Company on the Internet for carrying 
out trading operations. 

قبـل 	  مـن  املعـدة  الصفحـة  بهـا  يقصـد  اإللكترونيـة:  الصفحـة 
الشـركة علـى شـبكة اإلنترنـت والتـي تشـمل اخلدمـات املقدمـة 
مـن الشـركة وميكـن النفـاذ إليهـا مـن خـالل صفحـة بنـك الكويـت 
الوطنـي أو شـركة الوطنـي لالسـتثمار اإللكترونيـة علـى اإلنترنـت 

التـداول. إلمتـام عمليـات 
• The “Central Bank” shall mean the Central Bank of 

Kuwait.
البنك املركزي: يقصد به بنك الكويت املركزي.	 

اتفاقية عمالء التداول اإللكتروني 
Customer Agreement For Electronic Trading
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• The “Properties” shall mean all funds and securities 
existing at present or that may exist in the future in the 
Trading Account. 

املمتلـكات: يقصـد بهـا جميـع األمـوال واألوراق املاليـة املوجـودة 	 
حاليـاً أو فيمـا بعـد فـي حسـاب التـداول.

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

صفقـات 	  تنفـذ  التـي  الوسـاطة  شـركة  يعنـي  املنفـذ:  الوسـيط 
السـوق. فـي  الشـركة  عـن  نيابـة  التـداول 

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

التـي 	  واملنتجـات  كافـة اخلدمـات  بهـا  الوطنـي للتـداول: يقصـد 
اإللكترونيـة. الصفحـة  مـن خـالل  الشـركة  تقدمهـا 

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

احملتـوى: يقصـد بـه علـى سـبيل املثـال ال احلصـر أسـعار السـوق 	 
املالـي احلديثـة واملتأخـرة والتسـعير واألخبـار والتقاريـر البحثيـة 

املتاحـة علـى الصفحـة اإللكترونيـة. 
• “Intellectual Property Rights” shall mean patent rights, 

trademarks, service marks, copy rights, design rights, 
trade secrets and other intellectual property rights 
whether they are registered or not in any place in the 
world. 

حقـوق امللكيـة الفكريـة: ويقصـد بهـا بـراءات اإلختـراع والعالمات 	 
التصميـم  وحقـوق  الطبـع  وحقـوق  اخلدمـة  وعالمـات  التجاريـة 
واألسـرار التجاريـة وغيـر ذلـك مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة سـواء 

كانـت مسـجلة أم ال فـي أي مـكان فـي العالـم.
• “Claims” or “Losses” shall mean any liabilities, rights, 

losses, damages, penalties, law suits, expenses, 
litigations, settlements or expenditure of any kind, 
including, without limitation, moral, material, special, 
direct, indirect, emergency consequential damages, 
administrative expenses, court and prosecution expenses 
and expenses of auditors. 

املطالبـات أو اخلسـائر: ويقصـد بهـا أي مسـؤوليات أو حقـوق أو 	 
خسائر أو أضرار أو عقوبات أو قضايا أو مصروفات أو محاكمات 
أو تسـويات أو نفقـات مـن أي نـوع. حيـث تشـمل علـى سـبيل املثال 
املباشـرة وغيـر  ال احلصـر األضـرار األدبيـة واملاديـة واخلاصـة 
ومصروفـات  اإلداريـة  واملصروفـات  واملترتبـة  الطارئـة  املباشـرة 

القضـاء واإلدعـاء وأتعـاب ونفقـات مراجعـي احلسـابات.
• The “Source of Information” shall mean the sources 

which the Company obtains or receives the content 
from, including, without limitation, the stock exchanges 
in Kuwait, the UAE, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, 
Bahrain, Oman, Egypt or other exchanges or any authority 
or entity or company that provides such information. 

مصـدر املعلومـات: ويعنـي املصـادر التـي حتصـل وتسـتقبل منهـا 	 
الشـركة احملتـوى وتشـمل علـى سـبيل املثـال ال احلصـر بورصـة 
األوراق املاليـة فـي الكويـت واإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة 
العربيـة السـعودية وقطـر والبحريـن وعمـان ومصـر وغيرهـا مـن 

األسـواق أو أي كيـان أو شـركة تقـوم بتزويـد املعلومـات.

2- Qualifications of the Customer مؤهـالت العميل  -2

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 and 
accurate, genuine and identical with his documents of 
evidence. The Customer alone shall be liable for any data 
that is inconsistent with the true facts. The Customer 
undertakes to notify the Company in writing within two 
weeks of any changes that may take place in the data set 
forth in the account opening application. 

يقـر العميـل بـأن جميـع البيانـات املبينـة فـي طلـب فتـح حسـاب  أ. 
صحيحـة  العميـل  قبـل  مـن  وتوقيعـه  تعبئتـه  مت  الـذي  التـداول 
ودقيقـة وتعبـر عـن الواقـع وتطابـق مسـتنداته الثبوتيـة، ويتحمـل 
العميـل كامـل املسـؤولية عـن أية بيانـات تخالف الواقع. كما يتعهد 
العميل بإخطار الشـركة خطياً خالل أسـبوعني بأي تعديالت قد 

تطـرأ علـى البيانـات املبينـة فـي طلـب فتـح احلسـاب. 

b) The Customer shall provide the Company with information 
pertaining to his financial position, his experience in the 
field of investment, his investment objective pertaining 
to the services provided and any Information requested 
by the authority. 

 The Customer undertakes to update his information 
referred to above once every year at least. 

 If the Customer fails to update all his information or 
provide the Company with the same, the Company shall 
have the right to freeze his account and suspend trading 
transactions for an indefinite period until such time the 
Customer updates or provides such information. 

يجب على العميل أن يزود الشـركة باملعلومات التي تتعلق بوضعه  ب. 
االسـتثمارية  واهدافـه  االسـتثمار،  مجـال  فـي  وخبرتـه  املالـي، 
تطلبهـا  معلومـات  وأيـة  تقدميهـا  يتـم  التـي  باخلدمـات  املتعلقـة 

الهيئـة. 

بـه  اخلاصـة  والبيانـات  املعلومـات  بتحديـث  العميـل  يتعهـد  كمـا   
أدنـى.  كحـد  سـنويا  واحـدة  مـرة  اعـاله  إليهـا  واملشـار 

املعلومـات  أو  البيانـات  بتحديـث  العميـل  قيـام  عـدم  حـال  وفـي   
للشـركة  يحـق  فإنـه  بهـا،  الشـركة  تزويـد  عـدم  أو  بـه  اخلاصـة 
جتميـد حسـاب العميـل ووقـف عمليـات التـداول ملدة غيـر محددة 
حتـى يقـوم العميـل بتحديـث او تزويـد الشـركة بهـذه املعلومـات أو 

البيانـات.
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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 
been caused the Company to refuse to open a trading 
account in the name of the Customer. 

يقـر العميـل ويؤكـد بأنـه لـم يـدل بأيـة معلومـات فـي طلـب فتـح  جـ. 
حسـاب التـداول، والتـي إذا علمـت بهـا الشـركة، قـد تـؤدي إلـى 

العميـل. بإسـم  تـداول  فتـح حسـاب  الشـركة  رفـض 

d) In the event where the Customer is an individual natural 
person, the Customer declares that he is an adult (21 
years) and possesses the requisite desire and competence 
to conclude this Agreement and honor his obligations 
hereunder. 

فـي حـال كان العميـل فـرداً، فـإن العميـل يقر بأنه بلغ سـن الرشـد  د. 
)21 عامـا( ولديـه الرغبـة وميتلـك األهليـة إلبـرام هـذه اإلتفاقيـة 

والوفـاء بإلتزاماتـه املترتبـة علـى هـذه اإلتفاقيـة.

e) In the event where the Customer is a juridical person 
(company), the authorized representative of the Customer 
who is signing 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 perform the Customer’s obligations 
hereunder. He further declares that he is duly authorized 
to sign this Agreement on behalf of the Customer.

املمثـل  يقـر  )شـركة(،  إعتباريـاً  شـخصاً  العميـل  كان  حـال  فـي  هـ. 
املفوض للعميل والذي قام بتوقيع هذه اإلتفاقية بأنه مت تأسـيس 
العميـل أصـوالً حسـب قوانـني الدولـة التـي مت تأسـيس العميل بها 
وأنـه ميتلـك الصالحيـة إلبـرام هـذه اإلتفاقيـة والوفـاء بإلتزاماتـه 
املترتبـة عليهـا مبوجـب اإلتفاقيـة. كمـا يقـر بأنـه مفـوض أصـوالً 

بتوقيعهـا نيابـة عـن العميـل.

3- Recommendations, Advices and Disclosures التوصيات واإلستشارات واإلفصاحات  -3

a) The Customer declares that he fully understands and 
agrees that the Company, in executing the Customer’s 
orders to sell and buy Securities will 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 
decision of the Customer is not and should not be based 
on any recommendation or advice from the Company.

يقـر العميـل بأنـه يفهـم متامـاً ويوافـق على أن الشـركة فـي قيامها  أ. 
بتنفيـذ أوامـر العميـل ببيـع وشـراء األوراق املاليـة لـن تكـون بـأي 
شـكل من اإلشـكال عاملة بصفة إستشـارية، وأن قرار بيع وشـراء 
األوراق املاليـة هـو قـرار العميـل وحـده وعلـى كامل مسـؤوليته ولن 
يكـون قـرار العميـل ذلـك وال ينبغـي لـه أن يكـون مبنيـاً علـي أيـة 

توصيـة أو نصـح مـن قبـل الشـركة. 

b) The Company shall provide the investors with trading 
services in securities. Neither the Company nor any 
of its employees will provide any recommendations or 
investment or financial advice, assurance or guarantee, 
and that any information that 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 الشـركة للمسـتثمرين خدمـات التـداول فـي األوراق املاليـة  ب. 
وال تقـدم الشـركة أو أي مـن موظفيهـا توصيـات أو إستشـارات 
إسـتثمارية أو ماليـة أو تأكيـدات أو ضمانـات وأي معلومـات يتـم 
تقدميها من قبل الشركة أو أي من موظفيها يجب عدم إعتبارها 
إستشـارة إسـتثمارية أو ماليـة ويجـب علـى العميـل أن يتخذ قراره 
النهائـي باإلعتمـاد فقـط علـى حكمـه وتقديراتـه اخلاصـة وعلـى 

مسـؤوليته وحـده. 
c) The Customer acknowledges and declares that he is 

fully aware that the Company or any person associated 
with the Company may have an interest, relation or 
basic arrangements related to the investment, trading 
operation or service concerned 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 that the 
Customer hereby waives all claims in this regard. 

يقـر العميـل ويعلـن بأنـه علـى معرفـة كاملـة بـأن الشـركة أو أي  جـ. 
شـخص آخـر مرتبـط معهـا قـد يكـون لـه مصلحـة أو عالقـة أو 
أو  التجاريـة  العمليـة  أو  باإلسـتثمار  متعلقـة  أساسـية  ترتيبـات 
املتعلقـة  باملعلومـات  العميـل  تزويـد  يتـم  عندمـا  املعنيـة  اخلدمـة 
باإلسـتثمار مـن قبـل الشـركة. كمـا يقـر العميـل بـأن الشـركة غيـر 
مسـؤولة عـن أي إختـالف أو تعـارض فـي املصالـح قـد ينشـأ عـن 
ذلـك كمـا يتنـازل العميـل عـن أي مطالبـة فـي هـذا اخلصـوص.
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4- Payment and Financial Settlement  الدفع والتسويات املالية  -4

Under this Agreement: مبوجب هذه اإلتفاقية:
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 that he wishes 
to execute in the market through the Company, and the 
Customer declares that he realizes and agrees that the 
Company will not execute any buying order that may be 
issued by the Customer unless there are sufficient funds 
in the account to cover such buying orders. 

يحـق للشـركة فتـح حسـاب تـداول األوراق املاليـة وعلـى العميـل  أ. 
كافـة  لتغطيـة  احلسـاب  فـي  كافـي  برصيـد  واإلحتفـاظ  حتويـل 
أوامـر الشـراء التـي يرغـب فـي تنفيذهـا فـي السـوق مـن خـالل 
الشـركة ويقـر العميـل بأنـه يـدرك ويوافـق علـى أن الشـركة لـن 
تنفـذ أي أمـر شـراء يصـدره العميـل مـا لـم يتوفـر فـي حسـاب 

هـذه. الشـراء  أوامـر  لتغطيـة  كاف  رصيـد  العميـل 

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. In the event where the Customer fails 
to settle during the period specified for the same, the 
Company may dispose of the Securities covered by the

فـي حـال قامـت الشـركة بتنفيـذ تعليمـات العميـل دون توفر أموال  ب. 
كافيـة، فإنـه ينبغـي علـى العميـل تسـوية كافـة املبالـغ املسـتحقة 
العمـل  سـاعات  خـالل  واملصاريـف  للرسـوم  باإلضافـة  للشـركة 
الرسـمية احملـددة للتسـوية مـن قبـل السـوق فـي تاريـخ التـداول. 
وفـي حـال عـدم قيـام العميـل بالسـداد فـي خـالل املـدة احملـددة، 
فإنـه يجـوز للشـركة التصـرف فـي األوراق املاليـة محـل الصفقـة

 deal in which it acted as a trading services provider. This 
Article shall be deemed to constitute an authorization to 
the Company to take such action. 

التـي قدمـت خدمـات تـداول إلبرامهـا، و يعتبر هـذا البند تفويضاً   
ذلـك. فـي  للشـركة 

c) The Company shall deposit the sale proceeds, in the 
event of executing selling orders, as set forth in this 
Agreement, in the Trading Account of the Customer 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 sale during the period specified by the 
Company.

تقــوم الشــركة بإيــداع عائــدات البيــع فــي حــال تنفيــذ أوامــر  جـ. 
البيــع حســبما هــو وارد فــي هــذه اإلتفاقيــة فــي حســاب التــداول 
العائــد للعميــل لــدى الشــركة خــالل الوقــت الزمنــي احملــدد مــن 
ــف أو  ــة الشــركة والســوق وأي مصاري ــل الســوق ناقــص عمول قب
تكاليــف أو نفقــات قــد تتحملهــا الشــركة، إال أنــه ال ميكــن للعميــل 
ســحب عائــدات البيــع هــذه إال فــي الوقــت الزمنــي الــذي حتــدده 

الشــركة. 
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 
entitlements or rights. The Company shall also have the 
right to withdraw from any other account maintained 
in the name of the Customer with the Company or with 
any other entity in the event where there is no sufficient 
balance in the Trading Account, and such right shall rank 
in priority to any other creditor, without the need to give 
any notice or warning or take any other legal action. 

يحق للشـركة السـحب من حسـاب العميل مباشـرة في حال تنفيذ  د. 
أوامـر الشـراء حسـبما هـو وارد فـي هـذه اإلتفاقيـة قيمـة األسـهم 
املشـتراة وعمولـة الشـركة والسـوق باإلضافـة إلـى أيـة مسـتحقات 
أو حقـوق أخـرى، كمـا يحـق لهـا السـحب كذلـك مـن أي حسـاب 
أخـر بإسـم العميـل لديهـا أو لـدى أي جهـة فـي حـال عـدم توافـر 
الرصيـد الكافـي فـي حسـاب التـداول باألولويـة واألفضليـة علـى 
أي دائـن آخـر بـدون حاجـة إلـى تنبيـه أو إخطـار أو أي إجـراء 

قانونـي آخـر.

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 of 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 to the Company. These 
Properties and funds shall be deemed to be pledged 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 املمتلـكات املوجـودة فـي حسـاب التـداول واملقيـدة  هـ. 
أو املودعـة أو التـي سـتودع مسـتقباًل، سـواء الواقعـة فـي حيـازة 
الشـركة أو فـي حيـازة وسـيطها املنفـذ، سـداد جميـع املديونيـات 
احلاليـة واملسـتقبلية للعميـل عند اسـتحقاقها وأيـة إلتزامات عليه 
جتـاه الشـركة. حتتفـظ الشـركة بجميـع ممتلـكات وأمـوال العميـل 
التـي بحوزتهـا كضمـان للوفـاء بأيـة إلتزامـات عليـه قبلهـا، وتعتبـر 
هـذه املمتلـكات واألمـوال مرهونـة رهنـاً حيازيـاً لصالـح الشـركة 
ضمانـاً وتأمينـاً لكافـة إلتزامـات العميـل دون حاجـة إلـى إقـرار 

خـاص بذلـك.

f) The Customer may not sell the Securities before settling 
to the Company the whole value of the purchased 
Securities in addition to the Company’s commission, the 
Exchange’s commission and any expenses, fees or other 
expenditure arising from such purchase. 

ال يحـق للعميـل بيـع األوراق املاليـة إال بعـد سـداد قيمـة األوراق  و. 
املاليـة املشـتراة للشـركة بالكامـل باإلضافـة إلـى عمولتهـا وعمولـة 
عـن  ناجتـة  أخـرى  نفقـات  أو  أتعـاب  أو  وأيـة مصاريـف  السـوق 

تلـك. الشـراء  عمليـة 
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g) The Company shall have the right to dispose of the 
Securities purchased as it may deem 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 
shall have the right to sell these Securities at market 
price, whatever such price may be, without the Company 
incurring any liability as a result of such sale. This Article

يحــق للشــركة التصــرف فــي األوراق املاليــة التــي مت شــراؤها  ز. 
حســبما تــراه مناســباً إذا لــم يتمكــن العميــل مــن ســداد قيمــة 
ــغ  ــة مبال ــة الســوق أو أي ــا وعمول ــى عمولته ــة إل شــرائها باإلضاف
أو إلتزامــات جتــاه الشــركة خــالل املــدة احملــددة فــي البنــد 4 
ب، ويحــق للشــركة بيــع تلــك األوراق بســعر الســوق مهمــا كان 
ذلــك الســعر ودون أيــة مســؤولية علــى الشــركة نتيجــة هــذا البيــع 
ويعتبــر هــذا البنــد تفويضــاً صريحــاً غيــر قابــل لإللغــاء مــن

 shall be deemed to constitute an explicit irrevocable 
authorization of the Company by the Customer in respect 
thereof. The Customer shall indemnify the Company for 
any loss or damage arising from any losses or damages 
resulting from the sale made as a result of the Customer’s 
failure to effect full or partial payment. This includes, 
without limitation, the attorney’s fees and court fees. 
This Article shall be deemed to constitute an explicit 
irrevocable authority from the Customer to the Company 
to deduct the Customer’s account or any other account 
belonging to the Customer at any other bank or at any 
other entity for the amount of such losses in addition to 
any entitlements related to such loss.

العميــل للشــركة فــي ذلــك، ويتحمــل العميــل مســؤولية تعويــض   
الشــركة عــن أي خســائر أو أضــرار ناجمــة عــن البيــع نتيجــة 
إخفــاق العميــل فــي الســداد التــام أو الســداد اجلزئــي ويشــمل 
ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أتعــاب احملامــني والرســوم 
قابــل  غيــر  صريحــاً  تفويضــاً  البنــد  هــذا  ويعتبــر  القضائيــة. 
لإللغــاء مــن العميــل للشــركة باخلصــم مــن حســاب العميــل أو أي 
حســاب آخــر يخصــه فــي أي بنــك آخــر أو لــدى أي جهــة أخــرى 
بقيمــة تلــك اخلســائر باإلضافــة أليــة مســتحقات لهــا عالقــة بهــذه 

اخلســارة.

 The Company shall, without assuming any liability, 
dispose of by sale any elements or contents of the 
Trading Account which is the subject of this contract, 
in whole or in part and to use the proceeds of such sale 
to settle any obligations of the Customer towards the 
Company resulting from the execution of this Contract. 
The Customer hereby gives his prior consent to such 
sale, and this Article shall be deemed to constitute an 
explicit irrevocable authorization from the Customer to 
the Company to do so.

ــع  ــة مســؤولية عليهــا، التصــرف بالبي كمــا يحــق للشــركة ودون أي
فــي عناصــر ومكونــات احلســاب موضــوع هــذا العقــد كلهــا أو 
بعضهــا واســتخدام حصيلــة البيــع فــي ســداد أيــة إلتزامــات علــى 
العميــل للشــركة ناجتــة عــن تنفيــذ هــذا العقــد. ويقــر العميــل 
مبوافقتــه املســبقة علــى إجــراء ذلــك البيــع ويعتبــر هــذا البنــد 
ــى الشــركة  ــل إل ــاًل للرجــوع مــن العمي ــر قاب تفويضــاً صريحــاً غي

ــك. بذل

5- Controlling the Trading Account and 
Responsibility for Accuracy

مراقبة حساب التداول واملسؤولية عن الدقة   -5

The Customer shall be fully responsible for monitoring his 
Trading Account at all times. He agrees in particular to 
monitor every open deal until the Company confirms to the 
Customer the execution or cancellation of the order. 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 website and 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 discretion of the Company. The Customer further agrees 
to notify the Company immediately by phone / electronic 
mail with express mail confirmation two days later in the 
event of the realization of any of the following events:

يلتــزم العميــل بتحمــل املســئولية الكاملــة عــن مراقبــة حســابه فــي جميــع 
األوقــات ويوافــق بشــكل خــاص علــى مراقبــة كل صفقــة مفتوحــة إلــى 
أن تؤكــد لــه الشــركة تنفيــذ أو إلغــاء األمــر، كمــا أن العميــل يتحمــل 
ــة وإبــالغ  مســؤولية بقــاء حســابه ســاري املفعــول ودقــة األوامــر املدخل
أي  بخصــوص  اإللكترونــي  البريــد  أو  الهاتــف  عبــر  فــوراً  الشــركة 
إختالفــات. بإمــكان العميــل االطــالع علــى كشــف حســابه والصفقــات 
فــي جميــع األوقــات علــى الصفحــة االلكترونيــة او املوقــع. ان الشــركة 
غيــر ملزمــة بتزويــد العميــل بأيــة تقاريــر أخــرى فــي هــذا اخلصــوص اال 
بنــاء علــى طلــب محــدد مــن قبــل العميــل ووفــق تقديــر الشــركة املطلــق. 
ــد  ــف / البري ــر الهات ــوراً عب ــالغ الشــركة ف ــى إب ــل عل ــق العمي ــا يواف كم
اإللكترونــي، وتأكيــد ذلــك بالبريــد الســريع بعــد يومــني، فــي حــال حتقــق 

أي مــن احلــاالت التاليــة:

• The Customer is unable to inspect or view 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 order, including 
the cancellation or amendment of a past order, was 
received or action was taken in respect thereof and / or 
was executed. 

عدم متكن العميل من اإلطالع أو إكتشاف أي بيان في الصفقات 	 
أو األوامـر أو املعامـالت أو أي صفحـة علـى الصفحـة اإللكترونية 
أو املوقـع احملـدد وكذلـك أي إدخـال غيـر دقيـق يبـني بـأن األمـر 
مبـا فـي ذلـك إلغـاء أو تعديـل أمـر سـابق قـد مت اسـتالمه أو يتـم 

التصـرف بشـأنه و/أو قـد مت تنفيـذه. 

• Any failure by the Customer to receive or notice any 
accurate confirmation of execution. 

أي إخفـاق مـن قبـل العميـل فـي اسـتالم أو مالحظـة أي تأكيـد 	 
للتنفيـذ.  دقيـق 

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

تقريـر 	  أو  أمـر/  أي  بخصـوص  املراسـالت  مـن  نـوع  أي  إسـتالم 
تفويضـه.  أو  بوضعـه  العميـل  يقـم  لـم  والـذي  املعاملـة  تنفيـذ 
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• Any inaccurate information in the balances of the 
statement of Trading Account, confirmations or securities 
positions or the dates of deals. 

أي معلومـات غيـر دقيقـة فـي أرصـدة حسـاب العميـل أو تأكيدات 	 
أو مراكـز أوراق ماليـة أو تاريـخ الصفقـات. 

The Company shall not be liable or obligated, and the 
Customer shall release the Company from 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, but in all cases within a period 
not exceeding two days, by telephone or electronic mail, 
whenever the Customer is aware that any of the said events 
has taken place. In the event where the Company confirms 
that it has executed or cancelled by mistake and where the 
Customer is unreasonably late to give notice of such mistake, 
the Company reserves the right to require the Customer to 
accept the deal or remove the deal from the Trading Account 
of the Customer at the absolute discretion of the Company. 

لـن تكـون الشـركة مسـؤولة أو ملزمـة، ويلتـزم العميل بإبراء ذمة الشـركة 
مـن أي إلتـزام أو مسـؤولية عـن أيـة مطالبـات بخصـوص معاجلـة )أو 
خسـارة( أي أمـر إذا أخفـق العميـل فـي أن يقـوم فـوراً، ولكـن وفي جميع 
األحـوال خـالل مـدة ال تتعـدى يومـني، بإشـعار الشـركة عبـر الهاتـف أو 
البريـد اإللكترونـي عندمـا يصبـح العميـل علـى علـم بـأن أي مـن هـذه 
األمـور قـد حـدث. وفـي حالـة تأكيـد الشـركة بأنهـا قامـت بالتنفيـذ أو 
إلغـاء بطريقـة اخلطـأ وتأخـر العميـل بشـكل غيـر معقول فـي البالغ عن 
ذلـك اخلطـأ فـإن الشـركة حتتفـظ بحقهـا فـي أن تطلـب مـن العميـل 
خيـار  حسـب  العميـل  حسـاب  مـن  الصفقـة  إزالـة  أو  الصفقـة  قبـول 

الشـركة املطلـق.

All statements of accounts shall be deemed accepted and 
correct one week after the loading thereof 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 statement. The Customer understands 
and accepts that the Company may amend the Customer’s 
Trading Account to correct any error. The Customer agrees to 
return immediately to the Company any assets distributed to 
the Customer and that the Customer has no right to obtain.

بعـد مضـي  إن جميـع كشـوف احلسـابات سـتعتبر مقبولـة وصحيحـة 
أسـبوع من حتميلها على صفحة العميل اخلاصة ما لم تسـتلم الشـركة 
بريداً إلكترونياً أو إشـعاراً خطياً من العميل يتضمن التفاصيل الكافية 
التـي تناقـض صحـة ذلك الكشـف. ويفهم العميـل ويوافق على أنه ميكن 
للشـركة تعديـل حسـاب العميـل لتصحيـح أي خطأ. ويوافـق العميل على 
أن يعيـد فـوًرا إلـى الشـركة أيـة أصـول مت توزيعهـا إلـى العميـل والتـي ال 

يحـق للعميـل احلصـول عليها.

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

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اجلهاز التنفيذي   -6
وغيرهم من األشخاص املطلعني

The Customer undertakes not to trade in securities issued 
by Kuwaiti shareholding companies in which the Customer 
holds a board membership and that is during his tenure as a 
board member except in the cases determined by the Capital 
Markets Authority in the State of Kuwait. The Customer 
declares that he is fully aware of the Capital Markets 
Authority instructions concerning the Regulations of the 
Dealings in securities by Board Members, Members of the 
Executive Team and other Informed Persons in Shareholding 
Companies and the Method of Disclosure Thereof. The 
Customer further undertakes to comply with all the provisions 
and requirements under the said instructions including 
refraining from dealing during the prohibition periods and 
file disclosures as detailed in the said instructions. The 
Customer declares that the Company shall not be liable for 
any violation of the said instructions or this clause by the 
Customer.

يتعهــد العميــل بعــدم التــداول فــي أوراق ماليــة صــادرة عــن الشــركات 
املســاهمة الكويتيــة التــي يكــون العميــل عضــوا فــي مجالــس إدارتهــا 
احلــاالت  احلظــر  هــذا  مــن  ويســتثنى  فيهــا  عضويتــه  فتــرة  خــالل 
التــي حتددهــا الهيئــة. كمــا يقــر العميــل بعلمــه و إطالعــه التامــني 
ــم التعامــل فــي األوراق  ــال بشــأن تنظي ــة أســواق امل ــى تعليمــات هيئ عل
املاليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اجلهــاز التنفيــذي وغيرهــم 
مــن األشــخاص املطلعــني فــي الشــركات املســاهمة و طريقــة اإلفصــاح 
عنهــا و يتعهــد بااللتــزام بكافــة أحــكام و متطلبــات تلــك التعليمــات مبــا 
فــي ذلــك عــدم التــداول فــي فتــرات احلظــر و قيامــه باإلفصــاح علــى 
النحــو املفصــل فــي تلــك التعليمــات. كمــا يقــر العميــل و يوافــق علــى أن 
ــك  ــل لتل ــة العمي ــة عــن مخالف ــة مســؤولية قانوني ــل أي الشــركة ال تتحم

التعليمــات أو هــذه املــادة.

If the Customer is a member of the executive team of a 
company or a first degree relative or spouse of an executive 
team 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 Capital Markets Authority’s instructions referred to above 
without any liability on the part of the Company for any 
violation of the said instructions by the Customer.

فـي حـال كان العميـل عضـو اجلهـاز التنفيـذي لشـركة أو قريبـاً لـه مـن 
الدرجـة األولـى أو زوجـه أو مـن أقارب عضو مجلس اإلدارة من الدرجة 
األولـى أو زوجـه ويرغـب فـي التعامـل بـأوراق ماليـة صـادرة عـن تلـك 
الشـركة أو الشـركة األم أو أي شـركة تابعة أو زميلة لتلك الشـركة فإنه 
يتعهـد باإللتـزام بكافـة أحـكام ومتطلبـات تعليمـات الهيئـة املشـار اليهـا 
فـي الفقـرة السـابقة دون أن تتحمـل الشـركة أيـة مسـؤولية عـن مخالفـة 

العميـل لتلـك التعليمـات.
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With respect to securities listed on exchanges other than 
Kuwait Stock Exchange, the Customer undertakes to comply 
with all instructions and resolutions issued by the regulatory 
authorities in those exchanges pertaining to dealings by 
board and executive team members in the securities of the 
companies in which 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. 

أما بالنسـبة لأسـواق املالية األخرى غير سـوق الكويت لأوراق املالية، 
عـن  الصـادرة  والقـرارات  التعليمـات  بكافـة  باإللتـزام  العميـل  يتعهـد 
اجلهـات الرقابيـة أو التنظيميـة فـي تلـك األسـواق واملتعلقـة بتعامـالت 
ماليـة  بـأوراق  التنفيـذي  اجلهـاز  أعضـاء  أو  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء 
صـادرة عـن الشـركات التـي يشـغلون فيهـا عضويـة مجلـس اإلدارة أو 
مناصـب تنفيذيـة. كمـا يقـر العميـل ويوافـق علـى أن الشـركة ال تتحمـل 
أيـة مسـؤولية قانونيـة عـن مخالفة العميـل لتلك التعليمات أو القرارات.

7- Details of the Fees, Commission and Taxes تفاصيل الرسوم والعمولة والضرائب  -7

The Customer shall pay to the Company the commission 
and expenses as detailed in Appendix “A” attached hereto 
in consideration for the services that the Company provides 
to the Customer. The Company reserves the right to increase 
such commission provided it notifies the Customer thereof. 
Such increase shall be subject to Customer’s approval which 
may be implicit through availing the services of Watani 
Brokerage after being notified of such increase.

يدفـع العميـل للشـركة العمولـة واملصاريـف كمـا هـي مفصلـة فـي امللحق 
للعميـل. حتتفـظ  الشـركة  تقدمهـا  التـي  مقابـل اخلدمـات  املرفـق  »أ« 
الشـركة بحقهـا بزيـادة العمولـة علـى أن تقـوم بإخطـار العميـل بذلـك. 
موافقـة  تكـون  أن  والتـي ميكـن  العميـل  ملوافقـة  الزيـادة  هـذه  تخضـع 
خدمـات  اسـتخدام  فـي  االسـتمرار  خـالل  مـن  العميـل  مـن  ضمنيـة 

الزيـادة. بتلـك  للتـداول بعـد اخطـاره  الوطنـي 

The Customer declares that any taxes imposed under the laws 
of the State of Kuwait or any concerned state in connection 
with the Trading deals shall be borne by the Customer 
alone. In the event where the concerned authorities in the 
State of Kuwait or any concerned state demands that the 
Company withhold, pay or collect taxes related to trading 
deals executed pursuant to this Agreement, the Customer 
undertakes to pay the amount of those taxes to the Company 
and the Company shall have the right to deduct those taxes 
directly from the Customer’s account with the Company.

يقـر العميـل بـأن أيـة ضرائـب تفرضهـا قوانـني دولـة الكويـت أو أي مـن 
الـدول املعنيـة بالنسـبة لصفقـات التـداول هـي على عاتـق العميل وحده، 
وفـي حـال مطالبـة السـلطات املختصـة فـي دولـة الكويـت أو مـن الـدول 
املعنية الشركة باحتجاز أو دفع أو حتصيل الضرائب املتعلقة بصفقات 
التـداول املنفـذة وفقـا لهـذه االتفاقيـة، يتعهـد العميـل بدفـع قيمـة هـذه 
الضرائب للشـركة كما يقر بأنه يحق للشـركة أن تقتطع هذه الضرائب 

مباشـرة مـن حسـاب العميـل لدى الشـركة. 

The Customer further declares that he shall be solely 
responsible for obtaining a Tax Release Certificate from the 
relevant authorities in the State where he trades and shall 
not have the right to instruct the Company to obtain such 
certificate on his behalf.

كمـا يقـر العميـل بأنـه وحـده املسـؤول فـي احلصـول علـى شـهادة إفـراج 
ضريبـي مـن السـلطات املختصـة فـي الدولـة التـي يتـداول فيهـا وأنـه ال 
يحـق لـه أن يطلـب مـن الشـركة احلصـول علـى هـذه الشـهادة نيابة عنه. 

8- Using Watani Brokerage إستخدام الوطني للتداول   -8

a) Watani Brokerage is designated only for the use specified 
in this Contract, and shall be used by the Customer or 
the work 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 the 
Customer’s own computer and may print a copy thereof 
for internal personal reference. The Customer undertakes 
not to remove the copy right notice or any remarks 
contained therein. 

العقـد  للتـداول مخصصـة لإلسـتخدام احملـدد فـي هـذا  الوطنـي  أ. 
فقـط وتسـتخدم بواسـطة العميـل أو طاقـم العمـل احملـدد إذا كان 
العميـل شـركة. وللعميـل احلـق فـي حتميـل وتخزيـن املعلومـات مـن 
الصفحـة اإللكترونيـة علـى احلاسـب اآللـي اخلـاص بـه وميكنـه أن 
يطبـع نسـخة منـه كمرجـع شـخصي وداخلـي 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 احملتـوى ألغـراض املعلومـات والتعليـم وصناعـة القـرار فقـط  ب. 
وال يجـب علـى العميـل تأويـل معلومـات احملتـوى الـذي يقـدم علـى 
أنـه  علـى  اإلسـتثمارية  بالتجـارة  واملتعلـق  اإللكترونيـة  الصفحـة 
نصيحة إستثمارية أو ضريبية أو قانونية أو أية نصيحة من أي نوع 
ويتحمـل العميـل وحـده املسـؤولية املنفـردة لتقييـم املزايـا واملخاطـر 
املرتبطـة باسـتخدام هـذه البيانـات واملعلومـات أو احملتـوى. ويقـر 
ميّدهـا  الـذي  الثالـث  الطـرف  أو  الشـركة  مطالبـة  بعـدم  العميـل 
باحملتـوى عـن أيـة أضـرار مـن أي نـوع كانـت قـد تنتـج عـن اتخاذ أي 
قـرار إسـتناداً إلـى املعلومـات املتاحـة علـى الصفحـة اإللكترونيـة.



8

O
ct

ob
er

 2
0

1
6

c) The Company does not endorse or approve the Content 
but merely makes such Content available to the 
Customers purely as a service, on an “as is” basis. The 
Company or the Source of Information does 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 Source of Information is 
liable to update any information or opinions set forth in 
the Contents. The Company shall have the right not to 
continue to provide any Content on the electronic Portal 
at any time and without giving any 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 الشـركة أو توافـق علـى احملتـوى وإمنـا تتيحـه للعمـالء  جـ. 
تضمـن  وال  عليـه.  هـي  كمـا  أسـاس  علـى  غيـر  ال  كخدمـة  فقـط 
الشـركة أو مصـدر املعلومـات دقـة أو مالئمـة أو كمـال أو التتابـع 
غيـر  يصبـح  قـد  احملتـوى  أن  العميـل  ويقـر  للمحتـوى.  الصحيـح 
موثـوق بـه ألسـباب عديـدة. وال تلتـزم الشـركة أو مقدمـو املعلومـات 
بتحديـث أيـة معلومـات أو آراء واردة فـي احملتـوى. وللشـركة احلـق 
فـي عـدم مواصلـة تقـدمي أي محتوى على الصفحـة اإللكترونية في 
أي وقـت دون إخطـار بذلـك. ويقـر العميـل أنـه ال تقـع أيـة مسـؤولية 
األشـكال حيـال  مـن  بـأي شـكل  الثالـث  الطـرف  أو  الشـركة  علـى 
إنتهـاء أو إنقطـاع أو تأخـر أو عـدم دقـة أو مالئمـة أو كمال احملتوى 

املتـاح علـى الصفحـة اإللكترونيـة ألي سـبب مـن األسـباب.

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. 

العميـل عـدم إعـادة توزيـع احملتـوى أو تسـهيل إعـادة  يجـب علـى  د. 
لـه  مصـرح  غيـر  طـرف  ألي  عليـه  باإلطـالع  السـماح  أو  توزيعـه 

الشـركة. قبـل  مـن  احملتـوى  باسـتالم 

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

هـ.  متنـح الشـركة طـوال مـدة سـريان العقـد العميـل رخصـة محـدودة 
وغيـر حصريـة وغيـر قابلـة للنقـل للغيـر ملشـاهدة وتصفـح وحتميـل 
وكذلـك  اإللكترونيـة  الصفحـة  علـى  املتاحـة  الصفحـات  وطباعـة 
الصفحـات.  هـذه  فـي  املتضمنـة  والوسـائط  والرسـوم  املسـتندات 
ويتحمـل العميـل وحـده مسـؤولية إقتناء ودفع ثمـن وتصليح وصيانة

 maintenance of all the equipment, telephone lines and 
any other materials required for accessing the electronic 
Portal. The Customer may not amend, copy, distribute, 
transfer, send by mail, display, copy, 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 Watani 
Brokerage, and the license herein granted by the Company 
to the Customer concerning the Watani Brokerage, shall 
be deemed automatically cancelled in the event of the 
termination of this Agreement, without the need to give 
notice thereof to the Customer.

كافـة املعـدات وخطـوط التليفـون وأيـة مـواد الزمـة للدخـول علـى   
أو  ينسـخ  أو  يعـدل  أن  للعميـل  يحـق  وال  اإللكترونيـة.  الصفحـة 
يـوزع أو ينقـل أو يرسـل بالبريـد أو يعـرض أو يستنسـخ أو ينشـر أو 
يرخـص أو يقتبـس أو يحـول أو يبيـع أي مـن الصفحـات أو البيانـات 
أو املعلومـات أو البرامـج أو املنتجـات أو اخلدمـات التـي يحصـل 
فـي  باحلـق  الشـركة  وحتتفـظ  اإلكترونيـة.  الصفحـة  مـن  عليهـا 
مراقبـة جميـع إسـتخدامات العميـل خلدمة الوطنـي للتداول وتعتبر 
الرخصـة املمنوحـة هنـا مـن قبـل الشـركة إلـى العميـل فيمـا يخـص 
الوطنـي للتـداول ملغيـة تلقائيـاً فـي حال إنهاء هـذه اإلتفاقية وبدون 

حاجـة إلـى إخطـار العميـل بذلـك.
f) 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. 

ملكيـة  اإللكترونيـة  الصفحـة  علـى  املتـاح  احملتـوى  جميـع  يعتبـر  و. 
حصريـة للشـركة أو ملـن بـاع لهـا احملتـوى وتخضـع هـذه احلقـوق 

الدوليـة. النسـخ  حقـوق  قوانـني  حلمايـة 

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

للتـداول  للوطنـي  املصممـة  اآللـي  احلاسـب  برامـج  جميـع  تعتبـر  ز. 
ملكيـة حصريـة للشـركة التـي متتلـك جميـع حقـوق امللكيـة الفكريـة 
والتـي تخضـع حلمايـة قوانـني حقـوق النسـخ الدوليـة وغيرهـا مـن 

القوانـني.
h) The Company retains the right to impose fees from time 

to time upon the Customer for accessing the Watani 
Brokerage or any other fees that it pays on behalf of the 
Customer, including, without limitation, the fees that are 
imposed by the Source of Information in consideration 
for updating the data. The Customer will be notified 
in advance of these fees and the Customer shall have 
the right to terminate the Watani Brokerage services 
immediately if he does not accept the revised fees. 

وقـت آلخـر علـى  مـن  فـي فـرض رسـوم  باحلـق  الشـركة  حتتفـظ  حـ. 
العميـل للدخـول علـى خدمـة الوطنـي للتـداول أو أيـة رسـوم يؤديهـا 
نيابة عن العميل وتشـمل على سـبيل املثال ال احلصر الرسـوم التي 
يفرضهـا مصـدر املعلومـات مقابـل حتديـث البيانـات وسـيتم إخطار 
علـى  الدخـول  ينهـي  أن  للعميـل  ويحـق  بالرسـوم  مسـبقاً  العميـل 
خدمـة الوطنـي للتـداول فـوراً إذا لـم يوافـق علـى الرسـوم املعدلـة.
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i) 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. 

ط.  يقر العميل ويوافق على أن الدخول إلى خدمات املوردين اآلخرين 
ميكـن إنهـاؤه فـوراً فـي حـال إنهـاء اإلتفاقيـة املبرمـة بـني الشـركة 

ومـورد اخلدمـات املعنـي سـواء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر.

 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 authority that may have 
concluded a contract with the Company. 

أنـه عميـل للشـركة وليـس عميـاًل  العميـل ويوافـق علـى  يقـر  كمـا   
ملـوردي اخلدمـات اآلخريـن أو أي شـخص أو هيئـة أخـرى تكـون قـد 

الشـركة. مـع  تعاقـدت 

j) 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 and use the Watani Brokerage or from any 
negligence, without default or deletion, and in the event 
of default on the part of the Customer for any reason 
whatsoever, such default shall lead to the immediate 
termination of this Agreement.

يوافـق العميـل علـى أن يعـوض ويحمـي ويُبقـي الشـركة وشـركاتها  ي. 
الفرعيـة وموظفوهـا ومدراؤهـا ووكالؤهـا وشـركاتهم التابعة مبنأى 
واخلسـائر  واألضـرار  واإللتزامـات  املطالبـات  وجميـع  أي  عـن 
واملصاريـف مبـا فـي ذلـك مصاريـف احملامـاة ومصاريـف التقاضـي 
الوطنـي  اسـتخدام  أو  الدخـول  بحـق  املتعلقـة  أو  عـن  والناشـئة 
للتـداول أو اإلهمـال دون أيـة تقصيـر أو حـذف وفـي حـال التقصيـر 
من جانب العميل ألي سـبب مهما كان فسـوف يؤدي ذلك التقصير 

إلـى فسـخ هـذه اإلتفاقيـة فـوراً.

k) Release From Liability and Determination of 
Responsibilities 

اإلعفاء من املسؤولية وحتديد املسؤوليات  ك. 

 The Customer agrees that his use of Watani Brokerage 
shall be subject to the following conditions: 

وافـق العميـل علـى أن يكـون إسـتخدامه الوطنـي للتـداول خاضعـاً   
اآلتيـة: للشـروط 

• Neither the Company nor the Source of Information 
shall bear any liability toward the Customer or any 
person, authority or other 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, 
interruption of the transmission of the service to the 
Customer regardless of the cause thereof. 

أيـة مسـؤولية جتـاه 	  املعلومـات  أو مقدمـو  الشـركة  تتحمـل  ال 
العميـل أو أي شـخص أو هيئـة أو كيـان آخـر جـراء أيـة أضـرار 
أو خسـائر أو أخطـاء أو عـدم دقـة أو أي حـذف مـن احملتـوى أو 
اخلدمـة أو جـراء أي تأخيـر أو إنقطـاع إرسـال اخلدمـة للعميـل 

بغـض النظـر عـن سـبب ذلـك.

• 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 explicit or implicit guarantee of the accuracy 
or appropriateness of the data of the content made 
available on the electronic Portal. 

علـى الرغـم مـن كونهـا تبـذل قصـارى جهدهـا للتأكيـد علـى أن 	 
املعلومـات املتاحـة علـى الصفحـة اإللكترونية حديثة ودقيقة، ال 
تقـدم الشـركة أيـة ضمانـات صريحـة أو ضمنية بدقـة ومالئمة 

بيانـات احملتـوى املتاحـة علـى الصفحـة اإللكترونية.

• The Customer understands that the performance 
or availability of the Watani 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 the Watani Brokerage at his 
own responsibility and that he shall bear all risks 
associated with such use.

يفهـم العميـل أن أداء وتوافـر خدمـة الوطنـي للتـداول قـد يتأثـر 	 
بالعديـد مـن العوامـل مثـل نقـص عدد املشـتركني أو أية أعطال 
فـي أجهـزة احلاسـب اآللـي أو أعطـال فـي خطـوط اإلتصـال 
أو وصلـة اإلنترنـت وأسـباب أخـرى، وقـد وافـق العميـل علـى 
إسـتخدام خدمة الوطني للتداول على مسـؤوليته وأنه متحماًل 

لكافـة املخاطـر املصاحبـة ملثـل هـذا االسـتخدام.
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9- Customer’s Responsibility for the Trading 
Identification 

مسؤولية العميل عن هوية التعامل  -9

In order to ensure safe access to the Watani Brokerage and 
avoid having to decline access to the user, the Company 
shall provide a user name, password, digital signature 
and safety indicators as may be required. The Customer 
acknowledges that access to the Watani Brokerage shall 
be extremely confidential and that the Customer will not 
allow any other person to access the service along with the 
Customer. The Customer declares that the Company shall 
not be responsible for knowing whether a person other 
than the Customer has used the Customer’s equipment 
and, therefore, the Customer shall bear full responsibility 
for all orders that may be entered in the Trading Account 
by the Customer or by any other person with or without the 
Customer’s knowledge thereof. The Customer understands 
that any third party may access the information available on 
the Watani Brokerage for perusing the Customer’s Trading 
Account without any restriction, and, in such event, the 
Customer declares that the Company will not be liable in 
the event of any such unauthorized access, that the access 
requirements for the Watani Brokerage Service may change 
from time to time, and that the Customer agrees that the 
Company may make such changes as it may deem necessary 
in order to enable the Customer to continue to have access 
to the Watani Brokerage.

للتأكـد مـن الدخـول اآلمـن خلدمـة الوطنـي للتـداول وعـدم رفض دخول 
املسـتخدم، تقـدم الشـركة إسـماً للمسـتخدم وكلمـة مـرور وتوقيـع رقمـي 
أن  العميـل  ويقـر  الضـرورة،  تقتضيـه  حسـبما  للعمـالء  آمنـة  ودالئـل 
الدخـول خلدمـة الوطنـي للتـداول يجـب أن يكـون غايـة فـي السـرية وأال 
يشـرك معـه أحـد فـي الدخـول. ويقـر العميـل بعـدم مسـؤولية الشـركة 
عـن معرفـة مـا إذا كان شـخص آخـر عـدا العميـل قـد قـام باسـتخدام 
هـذه األدوات اخلاصـة بالعميـل وبالتالـي فـإن العميـل سـيتحمل كامـل 
املسـؤولية عـن جميـع األوامـر التـي يتـم إدخالهـا فـي احلسـاب مـن قبـل 
العميـل أو مـن قبـل شـخص غيـره سـواء مبعرفتـه أو عـدم معرفتـه. كمـا 
يفهـم العميـل أنـه ميكـن ألي طـرف ثالث الدخول علـى املعلومات املتاحة 
علـى الوطنـي للتـداول لإلطـالع علـى حسـاب التـداول العائـد للعميـل 
دون قيـد، وفـي هـذه احلالـة يقـر العميـل بـأن الشـركة غيـر مسـؤولة 
عـن مثـل هـذا الدخـول غيـر املصـرح بـه، وقـد تتغيـر متطلبـات الدخـول 
علـى خدمـة الوطنـي للتـداول مـن وقـت آلخـر، وقـد وافـق العميـل علـى 
قيـام الشـركة بالتغيـرات التـي تراهـا ضروريـة كـي يتمكـن العميـل مـن 

اإلسـتمرار فـي الدخـول علـى خدمـة الوطنـي للتـداول.

If the Customer has saved his “Trading ID” on any computer 
device, he shall be fully responsible for doing so. The 
Customer undertakes to notify the Company immediately of 
any loss or theft of the trading ID of the Customer or of any 
unauthorized access to the Customer’s Trading Account by 
electronic mail. The Customer further agrees to indemnify 
the Company against any liability, costs or damages that may 
arise from the foregoing, including claims by the Customer 
or any other party howsoever related to such unauthorized 
access or usage.

وإذا قـام العميـل بتخزيـن »هويـة التعامـل« اخلاصـة بـه علـى أي جهـاز 
كمبيوتـر فإنـه سـيكون قـد قـام بذلـك علـى مسـؤوليته. ويتعهـد العميـل 
بإبـالغ الشـركة بـأي فقـدان أو سـرقة لهويـة التعامـل اخلاصـة بـه أو أي 
دخـول غيـر مصـرح بـه إلـى حسـابه فـوراً بواسـطة البريـد اإللكترونـي. 
كمـا يوافـق العميـل أيضـاً علـى حمايـة الشـركة وتعويضهـا مقابـل أيـة 
مسـؤولية أو تكاليـف أو أضـرار تنشـأ عـن ذلـك تتضمـن مطالبـات مـن 
قبـل العميـل أو أي طـرف آخـر يكـون لهـم عالقـة مبثـل هـذا الدخـول أو 

اإلسـتخدام غيـر املصـرح بـه.

10- Risks Associated with System Breakdowns املخاطر املصاحبة ألعطال النظام  -10

a) Trading through the electronic trading system exposes 
the Customer to the 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. 

العميـل  اإللكترونـي  التـداول  نظـام  خـالل  مـن  التـداول  يعـّرض  أ. 
أو احملتويـات.  النظـام  فـي  أعطـال  املصاحبـة حلـدوث  للمخاطـر 
وفـي حالـة تعطـل النظـام أو البرامـج أو خطـوط الهاتـف فإنـه مـن 
املمكـن أال يكـون العميـل قـادراً علـى إدخـال أوامـر جديـدة أو تنفيـذ 
األوامـر احلاليـة أو تعديـل أو إلغـاء األوامـر التـي مت إدخالهـا سـابقاً 

وذلـك حتـى يتـم إصـالح العطـل. 
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 البرامـج فقـدان األوامـر أو فقـدان  ب. 
علـى  املتوفـرة  واألنظمـة  التسـهيالت  تتعـرض  قـد  كمـا  أولويتهـا، 
الكمبيوتـر مثـال تلـك املسـتخدمة مـن قبـل الشـركة للتشـويش أو 
التعطيـل وقـد ال تكـون متوفـرة للعميـل مـن وقـت إلـى آخـر. وهنـا 
يقـر العميـل علـى أنـه لـن يحّمـل الشـركة املسـؤولية عـن أي عطل أو 

إخفـاق يحـدث فـي تلـك األنظمـة.
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11- The Registered Owner and Voting Rights املالك املسجل وحقوق التصويت  -11

The Customer agrees that the Company will be the registered 
owner of all the Securities owned by the Customer and 
registered in the Customer’s Trading Account. The Company, 
upon being notified of the holding of meetings of the general 
assembly, both ordinary and extra-ordinary, of the companies 
whose shares are registered in the Trading Account of the 
Customer shall notify the Customer thereof. The Customer 
agrees that the Company is not under any obligation to attend 
those meetings. In the event where the Customer wishes 
to attend any of those general 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 notice from the Company of the holding of 
the general assembly meeting, and, thereupon, the Company 
shall deliver to the Customer the invitation to attend those 
meetings and the letter of authorization.

جلميــع  املســجل  املالــك  ســتكون  الشــركة  أن  علــى  العميــل  يوافــق 
األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل العميــل واملســجلة فــي حســابه. تقــوم 
ــر  ــة وغي ــة العادي ــات العمومي ــاد اجلمعي ــا بانعق ــد إخطاره الشــركة عن
العاديــة للشــركات املدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة التــي 
تكــون أســهمها مســجلة فــي حســاب التــداول اخلــاص بالعميــل بإخطــار 
األخيــر بذلــك، ويقــر العميــل ويوافــق علــى أن الشــركة غيــر ملزمــة 
ــن  ــل بحضــور أي م ــي حــال رغــب العمي ــات. وف بحضــور هــذه اجلمعي
هــذه اجلمعيــات، عليــه إخطــار الشــركة بذلــك إمــا خطيــاً أو هاتفيــاً 
علــى خــط مســجل خــالل يومــني مــن إخطــار الشــركة لــه بانعقــاد أي مــن 
هــذه اجلمعيــات، وعندهــا تقــوم الشــركة بتســليم العميــل دعــوة حضــور 

ــض. ــاب التفوي ــات وكت هــذه اجلمعي

The customer declares and accepts that the Company shall 
not notify him of conveying ordinary or extra ordinary general 
assembly meetings of the 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 the general assembly meetings.

كمـا يقـر العميـل ويوافـق علـى عـدم قيـام الشـركة بإخطـاره بانعقـاد أي 
اجتمـاع للجمعيـات العموميـة العاديـة أو غيـر العاديـة ألي من الشـركات 
املدرجـة فـي أسـواق األوراق املاليـة غيـر سـوق الكويـت لـأوراق املاليـة. 
كمـا يوافـق العميـل علـى أن الشـركة لـن تقـوم بتزويـده بتفويـض حضـور 

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

كمـا يقـر العميـل بعلمـه بعـدم إمكانيـة حتويـل ملكيـة األسـهم فـي بعـض 
بورصـات األسـواق املاليـة.

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

تفـرض  قـد  إضافيـة  أيـة ضرائـب  علـى حتمـل  يوافـق  بأنـه  يقـر  كمـا 
كـون الشـركة هـي املالـك املسـجل لـأوراق املاليـة املسـجلة فـي حسـاب 

بـه. التـداول اخلـاص 

12- The Power of Attorney سند الوكالة  -12

a) The power of attorney shall be deemed valid unless the 
principal or attorney notifies the Company that the power 
of attorney has expired or been cancelled or of the death 
of the principal. The Company shall not bear any liability 
toward the principal, attorney or the inheritors thereof in 
the event where the attorney performs any transactions 
on the Trading Account after the expiry or termination of 
the power of attorney.

يعتبـر سـند الوكالـة سـاري املفعـول مـا لـم يبلـغ املـوكل أو الوكيـل  أ. 
كتابيـاً الشـركة بانقضـاء سـند الوكالـة أو إلغائـه أو وفـاة املـوكل، وال 
تتحمـل الشـركة أدنـى مسـؤولية جتـاه املـوكل أو الوكيـل أو ورثتـه في 
حـال قيـام الوكيـل بـأي معامـالت على حسـاب التـداول بعد إنقضاء 

سـند الوكالـة أو إلغائـه.

b) In the event where the Customer is a juridical person, the 
Customer shall designate authorized signatories to sign 
this Agreement on behalf of the Customer and to perform 
all transactions related to the trading in Securities 
according to this Agreement, all in accordance with the 
provisions of Companies Law and the memorandum and 
articles of association of the Customer, after the issue of 
the appropriate resolutions by the Board of Directors of 
the Customer. In the event of the cancellation of these 
authorizations or the appointment of other persons, the 
Customer shall notify the Company thereof in writing as 
soon as they occur, and the Company shall not be liable 
for any loss that may be suffered by the Customer as a 
result of failure to notify the Company.

فـي حـال كان العميـل شـخصاً إعتباريـاً، فإنـه يجـب علـى العميـل  ب. 
تعيـني أشـخاص مفوضـني بالتوقيـع نيابة عنـه لتوقيع هذه اإلتفاقية 
وإجنـاز كافـة املعامـالت اخلاصـة بتـداول األوراق املاليـة وفقـاً لهـذه 
اإلتفاقيـة وذلـك وفقـاً لقانـون الشـركات وعقـد التأسـيس والنظـام 
األساسي للعميل بعد إصدار القرارات املناسبة من مجلس اإلدارة, 
وفـي حالـة إلغـاء هـذه التفويضـات أو تعيـني أشـخاص آخريـن يلتزم 
العميـل بإخطـار الشـركة خطيـاً بهـذه التعديـالت فـور حدوثهـا وال 
تتحمـل الشـركة مسـؤولية أيـة خسـائر قـد حتـدث للعميـل نتيجـة 

عـدم إخطـار الشـركة.
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13- Trading Restrictions قيود التداول  -13

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. 

لـن يعتبـر أي مـن املسـؤولني بالشـركة أو املديريـن أو املوظفـني العاملـني 
لديهـا أو الوسـطاء أو املورديـن اآلخريـن بأنـه قـد اسـتلم أيـة تعليمـات 
الشـركة علـم مسـبق  لـدى  يكـن  لـم  مـا  العميـل  أوامـر صـادرة عـن  أو 
بتلـك التعليمـات أو األوامـر ومحتوياتهـا. كمـا أن جميع تعليمات التداول 
واألوامر سـيتم إرسـالها من قبل العميل من خالل الطريقتني التاليتني: 
1- الصفحـة اإللكترونيـة 2- اإلتصـال الصوتـي بغرفـة التـداول لـدى 

الشـركة.  
The Company shall not and shall not be required 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 
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 over-commissions that 
may result from the Customer being unable to trade through 
the Company’s site as a result of the termination of this 
Agreement or the closure of the Customer’s Trading Account. 

التصـرف  بالتصـرف أو محاولـة  الشـركة ولـن تكـون ملزمـة  تقـوم  لـن 
أو محاولـة اإلتصـال بالعميـل بخصـوص أي تعليمـات تـداول أو أوامـر 
صـادرة عـن العميـل مـن خـالل أي طريقـة أخـرى خـالف مـا ذكـر. كمـا 
أن العميـل يقـر بحـق الشـركة بـأن تقـوم مـن وقـت إلـى آخـر بعد إشـعاره 
بطريـق البريـد اإللكترونـي أو بـدون إشـعار مسـبق إليـه برفـض تعليمات 
أو أوامـر العميـل وإنهـاء هـذه اإلتفاقيـة أو منع أو احلد من قدرة العميل 
علـى التـداول. ولـن تكـون الشـركة مسـؤولة عـن أيـة خسـائر أو فـرص 
مفقـودة أو عمـوالت زائـدة قـد تنتـج عـن كـون العميـل غيـر قـادر علـى 
التـداول مـن خـالل موقـع الشـركة بسـبب إنهـاء هـذه اإلتفاقيـة أو إقفال 

حسابه.
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 املعامـالت التـي تتم حلسـاب العميل سـتخضع ألنظمة السـوق 
املعنـي. ولـن تكـون الشـركة مسـؤولة فـي أي حـال مـن األحـوال جتـاه 
العميـل عـن أي تصـرف أو عـدم تصـرف أو قـرار أو حكـم صـادر عن أي 

هيئـة او بورصـة أو سـوق أو بيـت مقاصـة أو هيئـة رسـمية.

14- Inability to Access the Market Directly عدم إمكانية الدخول املباشر إلى السوق  -14

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 
gives the Customer’s order, if acceptable to the Company to 
the Executing Brokers, exchanges and markets for executing 
them. The Customer declares that the Company executes 
the orders received from customers on first-come- first-serve 
basis. 

يقر العميل بأن الشـركة ال تزوده بإمكانية الدخول املباشـر إلى السـوق 
أو تلقائيـاً، وعلـى خـالف ذلـك تقـوم  وال تقـوم بتنفيـذ أوامـره داخليـاً 
الشـركة بتسـليم أوامر العميل إذا كانت مقبولة من قبلها إلى الوسـطاء 
املنفذيـن والبورصـات واألسـواق لتنفيذهـا. كمـا يقـر العميـل بأنـه يدرك 
ان الشـركة تقـوم بتنفيـذ األوامـر التـي تتلقاهـا مـن العمـالء على أسـاس 

)مـا يأتـي أوال ينفـذ أوالً(. 

The Customer also declares that he understands and accepts 
the trading risks represented by delay in executing orders or 
the cancellation or amending thereof, that, in addition, such 
delay may occur more frequently during periods of dense 
transactions and major price fluctuations (quick markets). 
For this reason, the Customer realizes that he will receive the 
price at which his orders were carried out, and these may be 
different from the prices displayed on the input device at the 
Customer’s premises at the time of entering the order.

قـد  فيمـا  املتمثلـة  التـداول  ملخاطـر  وقبولـه  بفهمـه  العميـل  يقـر  كمـا 
يحـدث مـن تأخيـر فـي تنفيـذ أو إلغـاء أو تعديـل أوامـره. إضافـة إلـى 
ذلـك فـإن هـذا التأخيـر قـد يحـدث بشـكل أكبـر خـالل أوقـات كثافـة 
التعامـالت والتقلبـات الكبيـرة في األسـعار )األسـواق السـريعة(. ولذلك 
فـإن العميـل يـدرك بأنـه سيسـتلم السـعر الذي مت تنفيـذ أوامره مبوجبه 
فـي السـوق والـذي قـد يكـون مختلفـاً عـن السـعر املعـروض فـي جهـاز 

اإلدخـال لديـه عندمـا يقـوم بإدخـال األمـر.
Notwithstanding 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: 

وعلـى الرغـم ممـا تبذلـه الشـركة مـن عنايـة فائقـة ومهـارة معقولـة فـي 
تنفيـذ أوامـر التـداول املشـروطة )علـى سـبيل املثـال ال احلصـر أوامـر: 
صالـح حتـى تاريـخ، صالـح حتـى اإللغـاء، تنفيـذ كامـل أو إلغـاء، تنفيـذ 

فـوري أو إلغـاء، يـوم( يقـر العميـل ويوافـق علـى مـا يلـي:
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 فـي األوقـات احملـددة فـي األوامـر  أ. 
دون تقـدمي أي ضمانـات أو تأكيـدات مـن الشـركة للعميـل فـي هـذا 

اخلصـوص. 
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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. 

ال تتحمـل الشـركة إلـى أقصـى حـد يسـمح بـه القانون أية مسـؤولية  ب. 
عـن اخلسـائر التـي يتكبدهـا العميـل نتيجـة قيـام الشـركة بتنفيـذ 
مـن  إخفـاق  أي  حصـر  دون  فيهـا  مبـا  املشـروطة  التـداول  أوامـر 

الشـركة فـي تنفيـذ األوامـر فـي األوقـات احملـددة فـي 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 terms of items (a) and (b), above. 

يقتصـر احلـد األقصـى ملسـؤولية الشـركة فـي كل األحـوال، وبغـض  جـ. 
النظـر عـن حجـم األضـرار التـي يتكبدهـا العميـل، علـى العمـوالت 
واألتعـاب الشـهرية املدفوعـة مـن قبـل العميـل إلـى الشـركة وذلـك 

دون احلـد مـن نصـوص البنديـن )أ( و)ب( أعـاله. 
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 Exchange (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 cancelled them 
electronically according to the requirements of the Company 
and subject to Company’s prior approval (for executing these 
orders).

يتـم حفـظ األوامـر املذكـورة أعـاله عنـد تلقيهـا مـن العميـل علـى خـادم 
احلاسـب اآللي لدى الشـركة التي تسـعى على الفور لتبليغ هذه األوامر 
إلـى بورصـات األسـواق املاليـة املعنيـة )حسـب احلالـة( لتنفيذهـا. ويقـر 
العميـل ويوافـق علـى أن األوامـر السـابقة تخضـع ملوافقـة الشـركة )مبـا 
فيهـا قيمـة هـذه األوامـر( وللتنفيـذ مـن قبـل األسـواق املاليـة املعنية، وال 
تتحمـل الشـركة مسـؤولية أي تأخيـر يحـدث نتيجـة تصـرف أو تأخـر 
األسـواق املذكـورة عـن تنفيـذ األوامـر ألي سـبب كان. وال يجـوز للعميـل 
وفقـاً  إلكترونيـاً  بإلغائهـا  يقـم  لـم  إذا  التـداول املشـروطة  أوامـر  إلغـاء 
ملتطلبـات الشـركة وشـرط احلصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن الشـركة 

)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 الشـركة باسـتالم أوامـره ال يعني بأن السـوق قد 
قبل هـذه 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 فـي بعض بورصات األسـواق املاليـة يتم تنفيذ بعض 
األوامـر يدويـاً، األمـر الـذي قـد يؤدي إلى تأخير فـي تنفيذ هذه األوامر 
أو إرسـال التقاريـر املتعلقـة بهـذه الصفقـات، لذلـك يقـر العميـل بـأن 
الشـركة لن تتحمل أية مسـؤولية من أي نوع قد تنتج عن هذا التأخير.

15- Cancellation and Amendment Requests طلبات اإللغاء والتعديل  -15

The Customer declares that the Company does not guarantee 
the execution of the Customer’s request to cancel or amend 
past order or orders given to the Company even though the 
cancellation or amendment request reaches the Company 
before the Company notes the execution of the past order or 
orders of the Customer on the Customer’s page. 

يقـر العميـل بـأن الشـركة ال تضمـن تنفيـذ طلبـه إللغـاء أو تعديـل األمـر 
أو األوامر السـابقة التي طلبها من الشـركة حتى وإن كان طلبه باإللغاء 
أو التعديـل هـذا قـد ورد للشـركة قبـل أن تشـير الشـركة إلـى تنفيـذ أمـر 

العميـل أو أوامـره السـابقة علـى الصفحـة العائـدة للعميل.

The Customer also declares that the cancellation or 
amendment request in respect of any past order will not be 
executed unless the Company has 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

كمـا يقـر العميـل بـأن طلـب اإللغـاء أو التعديـل ألي أمـر سـابق لـن يتـم 
تنفيـذه مـا لـم تكـن الشـركة قـد حصلـت علـى الوقـت الكافـي لتقـدمي 
الطلـب إلـى السـوق املعنـي وأن يكـون قـد مت إسـتالم الطلـب فـي السـوق 
وأن يكـون السـوق قـد قـام مبطابقة طلـب العميل مع األمر الذي أصدره 
قبـل التنفيـذ. ال ميكـن للشـركة أن تضمـن بـأن السـوق سـيعمل علـى



14

O
ct

ob
er

 2
0

1
6

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 request will be received by the Exchange before the 
execution of the original order. Accordingly, the Customer 
realizes that the cancellation or amendment request in 
respect of a past order will not be valid and the Customer 
cannot assume that his past order has been cancelled 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.

يتـم  وأن  السـابق  العميـل  أمـر  مـع  التعديـل  أو  اإللغـاء  طلـب  مطابقـة 
إسـتالم مثـل هـذا الطلـب مـن قبـل السـوق قبـل تنفيـذ األمـر األصلـي. 
وعليـه فـإن العميـل يـدرك بـأن طلـب اإللغـاء أو التعديـل ألي أمـر سـابق 
لـن يكـون سـاري املفعـول وال يجـوز للعميـل اإلفتـراض بـأن أمـره السـابق 
قـد مت إلغـاؤه أو تعديلـه إال إذا أشـارت الشـركة بالصفحـة اإللكترونيـة 
إلـى إمتـام إلغـاء هـذا األمـر أو تعديلـه. وإذا قـام العميل بوضع أي أوامر 
أو اتخـاذ أي قـرار أو أي إجـراء إعتمـاداً علـى طلبـه لإللغـاء أو التعديـل 
قبـل أن تشـير الشـركة بالصفحـة اإللكترونيـة بإمتـام اإللغـاء أو التعديـل 
فـإن العميـل يقـوم بذلـك علـى مسـؤوليته اخلاصـة ويقـر بعـدم مسـؤولية 
الشـركة عـن املصاريـف أو اخلسـائر املتكبـدة مـن جـراء قيامـه بذلـك. 
كمـا يقـر العميـل باسـتمرار إلتزامـه بـكل مـا يترتـب علـى األمـر األصلـي 

فـي حالـة عـدم إمـكان إلغـاءه أو تعديلـه.

16- Late and Revised Reports and Information  التقارير واملعلومات املتأخرة و املعدلة  -16

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 has 
not been notified yet, or where he has been notified that they 
have expired, been cancelled or executed. The Customer 
understands that any errors in the reports or entries, 
including errors in the execution prices will be corrected in 
order to reflect what has actually happened in the Exchange, 
and this may be different from the price displayed on the 
entry device at the time when the Customer enters the order.

مراكـز  بخصـوص  السـوق  مـن  متأخـرة  تقاريـر  الشـركة  تسـتلم  قـد 
التعامـالت، وعليـه فـإن حسـاب العميـل قـد يتعـرض للتأخيـر في صدور 
التقاريـر املتعلقـة بأوامـره التـي لـم يتـم إبـالغ العميـل بهـا مسـبقاً أو أنـه 
قـد مت إبالغـه إنهـا قـد انتهـت أو مت إلغاؤهـا أو تنفيذها. كما أن العميل 
يفهـم بـأن أي أخطـاء فـي التقاريـر أو اإلدخـال مبـا فـي ذلـك األخطـاء 
فـي أسـعار التنفيـذ سـيتم تصحيحهـا لتعكـس طبيعة ما حـدث بالضبط 
فـي السـوق، والـذي قـد يكـون مختلفـاً عـن السـعر املعـروض علـى جهـاز 

اإلدخـال عندمـا يقـوم العميـل بإدخـال األمـر. 

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 will not bear any liability for the incorrectness 
or inaccuracy of such information. The Company will not 
bear any liability as a result of any delay in publishing such 
information or data for any reason whatsoever. 

سـوف يتم نشـر التقارير أو التقييمات كما تسـتلمها الشـركة من السـوق 
أو املقاصـة علـى الصفحـة اخلاصـة بالعميـل وكذلـك كشـوف احلسـاب 
وال تتحمـل الشـركة أيـة مسـؤولية عـن عـدم صحـة أو عـدم دقـة هـذه 
املعلومات. كما أن الشـركة ال تتحمل أية مسـؤولية ناجتة عن أي تأخير 

فـي نشـر هـذه املعلومـات أو البيانـات ألي سـبب مـن األسـباب.

17- Electronic Registers and Communications السجالت واإلتصاالت اإللكترونية  -17

The Customer agrees that the Company shall have the right 
to record any communications with the Customer whether 
they are electronic, telephone or other. The Customer 
expressly agrees that his use of the Watani Brokerage 
and all communications between him and the Company

يوافـق العميـل علـى أنـه يحـق للشـركة تسـجيل أي مـن إتصاالتهـا مـع 
العميـل سـواء اإللكترونيـة أو الهاتفيـة أو غيرهـا. ويوافـق العميـل أيضـاً 
صراحـة أن اسـتخدامه للخدمـات وللوطنـي للتـداول وجميـع اإلتصاالت 
يتـم مراقبتهـا وتسـجيلها مـن أن  الشـركة ميكـن  وبـني  بينـه  تتـم  التـي 

may be controlled and recorded by the Company by using 
control technologies, and the Customer gives the Company 
permission to use the information obtained through the 
control and recording of his activities with the Company 
for any purpose that the Company may choose and that are 
allowed at law.

مينــح  العميــل  أن  كمــا  املراقبــة.  تقنيــات  باســتخدام  الشــركة  قبــل 
مــن  عليهــا  التــي حتصــل  املعلومــات  باســتخدام  التصريــح  الشــركة 
ــاره الشــركة ويكــون  ــا ألي غــرض تخت ــة وتســجيل نشــاطاته معه مراقب

بــه قانونــاً. مســموحاً 

In the event where any dispute or difference occurs between 
the parties to this Agreement, the Customer agrees that the 
Company is authorized to use all documents, communications 
and correspondence (of whatsoever nature or form) kept by 
the Company as evidence against the Customer. 

اإلتفاقيـة،  هـذه  أطـراف  بـني  خـالف  أو  نـزاع  أي  حـدوث  حـال  فـي 
يوافـق العميـل علـى أن الشـركة مخولـة باسـتخدام جميـع املسـتندات 
واملراسـالت واإلتصـاالت مهمـا كان نوعهـا أو شـكلها أو طبيعتهـا والتـي 

حتتفـظ بهـا الشـركة كأدلـة إثبـات ضـد العميـل.  
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18- Amendment of the Agreement تعديل اإلتفاقية   -18

In the event where any changes are made to the existing 
Exchange Regulations of the Exchange by the Exchange or 
the Authority, the Company shall have the right to 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. 

فـي حالـة إدخـال أيـة تعديـالت علـى أنظمـة السـوق مـن قبـل السـوق أو 
الهيئـة، فإنـه يحـق للشـركة تعديـل بنـود وشـروط هـذه اإلتفاقيـة أو أي 
شـروط خاصـة ملحقـة بهـا لتتوافـق مـع التعديـالت التـي أدخلـت علـى 
للعميـل وبـدون موافقتـه وتكـون  السـوق وبـدون أشـعار مسـبق  أنظمـة 

التعديـالت علـى هـذه اإلتفاقيـة سـارية املفعـول فـوراً.

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 herefrom, by stating 
and giving notice of those amendments and the effective 
date thereof on the electronic Portal of the Company and 
giving notice thereof by electronic mail at the electronic 
mail address provided to the Company. The Customer 
acknowledges that he shall be bound by those amendments 
if he uses Watani Brokerage after the date of making those 
amendments.

هـذه  علـى  تعديـالت  أي  إجـراء  للشـركة  يجـوز  بأنـه  العميـل  يـدرك 
اإلتفاقيـة فـي أي وقـت و ذلـك بإضافـة شـروط وأحـكام إضافيـة علـى 
هـذه اإلتفاقيـة و/أو إلغـاء أيـة شـروط وأحـكام مـن هـذه اإلتفاقيـة وذلك 
مفعولهـا  وتاريـخ سـريان  التعديـالت  تلـك  وإعـالن  إدخـال  عـن طريـق 
علـى الصفحـة اإللكترونيـة للشـركة وإشـعار العميـل بذلـك عبـر البريـد 
اإللكترونـي الـذي زود الشـركة بـه. ويقـر العميـل بأنـه سـيكون ملزمـاً 
التاريـخ  بعـد  للتـداول  الوطنـي  خدمـة  اسـتخدم  إذا  التعديـالت  بهـذه 

التعديـالت. إلجـراء  الفعلـي 

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 letter and immediately 
discontinue any use of the Watani Brokergae except for 
what is necessary for closing his Trading Account. The 
Customer agrees that any use of the Watani Brokerage after 
the introduction of the amendments to this Agreement or 
the 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 لـم يوافـق العميـل علـى أي مـن الشـروط واألحـكام فـي اإلتفاقيـة 
املعدلـة فإنـه يجـب عليـه إخطـار الشـركة فـوراً بذلـك بواسـطة كتـاب 
خطـي والتوقـف فـوراً عـن اسـتخدام الوطنـي للتـداول باسـتثناء مـا هـو 
ضـروري إلغـالق حسـابه. ويوافـق العميـل علـى أن اسـتخدام الوطنـي 
للتـداول بعـد التعديـالت املدخلـة علـى هذه اإلتفاقيـة أو التعديالت على 
اخلدمـة تعنـي قبولـه للتعديـالت سـواء علم بها فعليـاً أو ال وبالتالي فإنه 
سـيكون ملزمـاً قانونيـاً بهـذه التعديـالت حتـى وإن كان غيـر قـادر علـى 

الدخـول إلـى نـص هـذه اإلتفاقيـة أو التعديـالت عليهـا.

19- Assignment التنازل  -19

Neither party may assign its rights or obligations or delegate 
other parties to perform them or give a license in this regard 
or to dispose thereof in any way without obtaining the prior 
written consent of the other party. 

ال يجـوز ألي طـرف التنـازل عـن حقوقـه أو التزاماتـه أو تكليـف أطـراف 
آخريـن بهـا أو إصـدار رخصـة بذلـك اخلصـوص أو التصرف بذلك بأي 

طريقـة دون احلصـول علـى موافقـة خطيـة مسـبقة مـن الطرف اآلخر.

20-  Force Majeure القوة القاهرة  -20

The Company or its managers, officers or employees shall 
not bear any liability toward 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 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 other events or 
circumstances beyond the control of the Company. 

ال تتحمـل الشـركة أو مدراؤهـا أو املسـؤولون عنهـا أو أي مـن موظفيهـا 
أدائهـا  فـي  إخـالل  أو  إخفـاق  أي  عـن  العميـل  جتـاه  مسـؤولية  أيـة 
اإللتزامـات املترتبـة علـى هـذه اإلتفاقيـة أو أي ضـرر أو خسـارة مترتبـة 
علـى ذلـك إذا كان اإلخفـاق أو اإلخـالل نـاجت عـن وقـوع أيـة حالـة مـن 
حـاالت القـوة القاهـرة كالعوامـل غيـر اإلراديـة الناجتـة عـن احلـروب 
أو الفيضانـات أو تغييـر فـي القوانـني واألنظمـة أو اللوائـح احلكوميـة 
خطـوط  أو  اإلنترنـت  خدمـات  تعطـل  أو  املاليـة  باألسـواق  اخلاصـة 
الهاتـف أو القيـود احلكوميـة أو إيقـاف أو تأخيـر التـداول أو تعطيـل 
النظـام أو اجلهـاز األمنـي أو الدخـول غيـر املصـرح بـه أو السـرقة أو 
أي مشـكلة فنيـة أو خـالف ذلـك قـد متنـع العميـل مـن إدخـال أو تعديـل 
أي أمـر أو متنـع الشـركة مـن التصـرف بخصـوص أمـر أو تعليمـات عبـر 
اخلـط املباشـر أو أيـة أحـداث أو ظـروف خارجـة عـن نطـاق سـيطرتها.
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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. 

يـدرك العميـل بأنـه وحـده املسـؤول عـن اخلسـائر التـي قـد تنجـم عـن 
التعليمـات  وضـوح  عـدم  بسـبب  التأخيـر  أو  الفهـم  سـوء  أو  األخطـاء 
املطالبـة  فـي  حـق  أي  للعميـل  وليـس  للشـركة  العميـل  مـن  الصـادرة 

الشـركة. قبـل  مـن  متعمـدة  األخطـاء  تلـك  كانـت  إذا  إال  بالتعويـض 

21- Confidentiality and Credit Investigations السرية والتحقيقات اإلئتمانية  -21

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 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: 

ينبغي على الشركة احلفاظ على سرية كافة التفاصيل املتعلقة بالعميل 
مبوجـب هـذه اإلتفاقيـة وأال تقـوم باإلفصـاح عـن تلـك املعلومـات ألي 
طـرف ثالـث دون احلصـول علـى موافقـة خطيـة مـن العميـل. ويسـتثنى 
مـن ذلـك اإلفصـاح الـذي تقـوم به الشـركة التزاماً بالقوانـني والتعليمات 
أو وفقـاً ألمـر أو حكـم صـادر عـن محكمـة مختصـة مت إعالنـه أصـوالً 

إلـى الشـركة فضـاًل عـن اآلتـي:
1- Exchange of Customer information and trading data: تبادل معلومات اخلاصة بالعميــل وبيانـــــات التـــــداول:  .1

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

املعلومـات  بتبـادل  الشـركة  تقـوم  أن  علـى  ويوافـق  العميـل  يفهـم 
اجلهـات  بعـض  مـع  بالعميـل  اخلاصـة  واإلئتمانيـة  الشـخصية 
الرسـمية واألطـراف األخـرى داخـل أو خـارج الكويـت والتـي يحـق 
لهـا قانونـا احلصـول علـى تلـك املعلومـات وذلـك ألغـراض املطابقـة

comparison 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 the Capital Markets Law No 7/2010 
and its Executive Regulations and instructions issued 
by the Capital Markets Authority in the State of Kuwait, 
the law concerning the Combat of Money Laundering law 
No. 106/2013, 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.

والتحقـق مـن هويـة العميـل ألغـراض حتديـد الشـروط املاليـة أو 
الوضـع الضريبـي للعميـل، وفقـاً لبعـض القوانـني والتعليمـات مثـال 
القانون رقم 7 لسـنة 2010 والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة 
عـن هيئـة أسـواق املـال فـي دولـة الكويـت، والقانـون رقم 106 لسـنة 
2013 في شأن مكافحة غسيل األموال، وتوصيات مجموعة العمل 
املالـي بخصـوص غسـيل األموال ومتويـل اإلرهاب وقوانني املقاطعة 
الدوليـة واملعامـالت مـع بعـض املواطنـني احملددين وقانـون اإلمتثال 
الضريبـي للحسـابات اخلارجيـة )فاتـكا( اخلـاص بالواليات املتحدة 
العميـل  ملعلومـات  األخـرى  اإلسـتخدامات  جميـع  إن  األمريكيـة. 

الشـخصية واإلئتمانيـة سـتخضع لسياسـة الشـركة اخلاصـة.

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

والـوكاالت  البنـوك  بالعميـل مـن  املعلومـات اخلاصـة  التحقـق مـن   .2
األخـرى:

The Company is hereby authorized 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 Trading Account 
and for any other legal purposes related to the Customer. 
The Customer authorizes the Company in this regard to 
contact the National Bank of Kuwait S.A.K.P or any other 
Banks and financial institutions and use information 
agencies as the Company may deem appropriate.

يفـوض العميـل مبوجـب هـذا البنـد الشـركة فـي اإلستفسـار عنـه 
وجـد(  إن   – لزوجـه  اإلئتمانـي  )والوضـع  اإلئتمانـي  وضعـه  وعـن 
وطلـب تقريـر ملطابقـة املعلومـات بخصـوص هويتـه ومصـدر تلـك 
لفتـح  العميـل  أهليـة  مـدى  مـــن حتديـد  لتتمكـن  وذلـك  الدفعـات 
كمـا  بالعميـل.  متعلقـة  أخـرى  قانونيـة  أغــــراض  وأليـة  احلسـاب 
يفـوض العميـل الشـركة بهـذا اخلصـوص لإلتصـال ببنـك الكويـت 
الوطني ش.م.ك.ع وأية بنوك أخرى واملؤسسـات املالية واسـتخدام 

وكاالت املعلومـات حسـب مـا تـراه الشـركة مناسـباً.
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3- Reporting of Customer Data to official authorities: إرسال تقارير بخصوص بيانات العميل إلى الهيئات الرسمية:   .3
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 disclosure /reporting by the Company.

كمـا يفهـم العميـل أنـه كمـا هـو مطلـوب مـن قبـل مختلـف الهيئـات 
الرسـمية مثـال هيئـة أسـواق املـال فـي دولـة الكويـت وسـوق الكويت 
الضرائـب  مصلحـة  و  املركـزي  الكويـت  وبنـك  املاليـة  لـأوراق 
بالواليـات املتحـدة األمريكيـة أو مـن قبـل احملاكـم املختصـة، إنـه قد 
يطلـب مـن الشـركة تقـدمي تقريـر عـن حتويـالت العميـل وممتلكاتـه 
وشـراء أسـهم الشـركات والبنـوك وأيـة شـركات أخـرى مدرجـة فـي 
سـوق الكويـت لـأوراق املاليـة بـدون إشـعاره بذلـك ومينـح العميـل 
علـى  للنقـض  القابلـة  غيـر  موافقتـه  الشـركة  البنـد  هـذا  مبوجـب 
اإلفصـاح عـن تلـك املعلومـات، كمـا يوافـق علـى عـدم التقـدم بأيـة 
دعـوى أو إدعـاء أو طلـب مهمـا كان نوعـه ضـد الشـركة نتيجـة أيـة 

تبعـات تنشـأ مـن هـذا اإلفصـاح/أو التقريـر مـن قبـل الشـركة.

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 the 
National Bank of Kuwait S.A.K.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

الشـركة علـى وجـه  العميـل  أعـاله، يخـول  دون اإلخـالل مبـا ورد   .4
التحديـد احلصـول علـى أيـة معلومـات أو مسـتندات تتعلـق بالعميـل 
مـن بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع )»البنـك«( مبـا فـي ذلـك علـى 
سـبيل املثـال ال احلصـر نسـخ مـن منـوذج »إعـرف عميلـك« الـذي 
يحتفـظ بـه البنـك واملسـتندات الثبوتية )مثل صـورة البطاقة املدنية 
أو السـجل التجاري إلخ....( واملعلومات املتعلقة بحسـابه املصرفي

 Form attached with this Agreement and the Customer 
further authorizes the Company to contact the Bank for 
updating its records on a periodic basis. The Customer 
further authorizes the Company to provide information 
with respect to his Trading Account to the National Bank 
of Kuwait S.A.K.P for enabling him to view his Trading 
Account (cash and shares balance) information through 
Watani Online portal of the Bank.

احملـدد فـي طلـب فتـح احلســـــاب املرفق بهـذه اإلتفاقية، كما يخول   
العميـل الشـركة اإلتصـال بالبنـك لتحديـث سـجالتها بشـكل دوري. 
كمـا يخولهـا تزويـد بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع مبعلومات تتعلق 
بحسـاب التـداول اخلـاص بـه مـن أجـــل متكينـه مـن اإلطـــــالع على 
حســــاب التداول اخلـــاص بــــه )القيمة ورصيد األسهم( من خالل 
الوطنـي أون اليـــن )Watani Online( علـــــى الصفحـة اإللكترونيـة 

للبنـــك. 

22- Severability التجزئة  -22

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 article without affecting the remaining articles of 
this Agreement. 

اذا اعتبـر أي مـن بنـود هـذه اإلتفاقيـة الغ أو غيـر سـاري املفعول أو غير 
قابـل للتطبيـق مـن قبـل أي محكمـة أو أي وكالـة رسـمية أو غيـر رسـمية 
فـإن عـدم السـريان أو عـدم قابليـة التطبيـق سـتنحصر بهـذا البنـد دون 

أن تؤثـر علـى باقـي بنـود اإلتفاقية.

23- Headings of Articles are for Clarification عناوين البنود التوضيحية  -23

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

إن عناويـن بنـود هـذه اإلتفاقيـة قد وضعـت ألغراض التوضيح فقط وال 
تشـكل جزءاً مـن هذه اإلتفاقية.

24- Correspondence املراســـالت  -24

All notices and correspondence sent to the Customer 
(regardless of the method of the sending thereof) shall be 
deemed to be actually received by the Customer personally 
at the time of sending thereof, while the correspondence and 
instructions sent by the Customer shall be deemed effective 
only after they have been actually received by the Company.

تعتبـر جميـع اإلشـعارات واملراسـالت املرسـلة للعميـل )بغـض النظر عن 
طريقـة إرسـالها( بأنهـا اسـتلمت فعـاًل مـن قبـل العميـل شـخصياً وقـت 
إرسـالها فيمـا تعتبـر املراسـالت والتعليمـات املرسـلة مـن قبـل العميـل 

نافـذة فقـط عنـد إسـتالمها فعليـاً مـن قبـل الشـركة.
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Notices required to be given to the Customer may be sent 
by electronic mail, short message service (SMS), fax or in 
writing or by any other electronic means of communication 
at the addresses set forth in the trading account opening 
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 be actually received by the 
customer immediately after the sending thereof. The notice 
sent by any electronic means of communication shall be 
deemed to be actually received by the Customer immediately 
when the notice enters the information system. The notice 
sent by fax shall be deemed to be actually 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 be actually 
received by the Company at 8:00 a.m. on the following day.

العميـل بواسـطة  إلـى  ينبغـي إرسـالها  التـي  ميكـن إرسـال اإلشـعارات 
البريـد اإللكترونـي أو الفاكـس أو الرسـالة النصيـة أو بواسـطة إشـعار 
خطـي أو أيـة وسـيلة اتصـال إلكترونيـة أخـرى علـى العناويـن املبينـة فـي 
اسـتمارة طلـب فتـح حسـاب التـداول أو آخـر عنـوان مت إبالغـه للطـرف 
اآلخـر خطيـاً أو بواسـطة حتميلهـا علـى الصفحـة اإللكترونيـة. ويعتبـر 
اإلشـعار املرسـل بواسـطة البريد قد مت اسـتالمه فعلياً من قبل العميل 
فوراً عند إرسـاله، ويعتبر اإلشـعار املرسـل بأية وسـيلة اتصال إلكترونية 
قـد مت إسـتالمه فعليـاً مـن قبـل العميـل فـوراً بعـد دخـول اإلشـعار فـي 
نظـام املعلومـات، أمـا اإلشـعار املرسـل بالفاكـس فقـد مت اسـتالمه فعليـا 
مـن العميـل بعـد اإلرسـال وتأكيـد اإلسـتالم مـن آلـة الفاكـس. وتعتبـر 
اإلشـعارات املرسـلة إلى الشـركة بواسـطة البريد اإللكتروني أو الفاكس 
الكويـت مسـتلمة  لدولـة  بالتوقيـت احمللـي  السـاعة 3:00 مسـاءاً  بعـد 
فعليـاً مـن قبـل الشـركة عنـد السـاعة 8:00 صباحـاً مـن اليـوم التالـي. 

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.

فيمـا يتعلـق باإلشـعارات التـي يتـم حتميلهـا علـى الصفحـة اإللكترونيـة، 
فـإن العميـل ملـزم بتفقـد ومراجعـة الصفحة اإللكترونيـة من وقت آلخر 
للتأكـد مـن علمـه بأيـة إشـعارات مـن الشـركة كمـا أن الشـركة لـن تكـون 

مسـؤولة فـي حـال إخفـاق أو عـدم قيـام العميـل بذلـك. 

25- Money Laundering غسل األموال  -25

The Customer declares that he is the original and sole owner 
of the Trading Account and undertakes not to deposit therein 
personally or to agree to deposit therein any amounts that 
are 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 variables that call for such 
updating, all in accordance with the requirements of the Law 
concerning Money Laundering in any concerned State.

يقـر العميـل بأنـه املالـك األصلـي واملسـتفيد الوحيـد مـن فتـح احلسـاب 
ويتعهـد بعـدم إيداعـه بصفـة شـخصية أو قبوله إيـداع أي مبالغ مجهولة 
املصـدر أو مشـبوهة، ويلتـزم بتحديـث املعلومـات واملسـتندات املقدمـة 
بشـأن طلـب فتـح احلسـاب عنـد ظهـور أي أسـباب أو متغيـرات تدعـو 
ملـا تسـتوجبه أحـكام قانـون غسـل األمـوال فـي أي مـن  لذلـك ووفقـاً 

الـدول املعنيـة.

26- General Provisions أحكام عامة  -26

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 contract and the commercial transactions arising 
therefrom. 

يقـر العميـل أنـه فـي حـال إجنـاز عمليـات بيـع أو شـراء لصاحلـه،  أ. 
فإنـه يعتبـر قـد نفـذ عقـداً ملزمـاً قانونيـاً غيـر مشـروط بخصـوص 
املسـتندات  جميـع  تقـدمي  العميـل  علـى  وينبغـي  العمليـات.  تلـك 
املطلوبـة إلعطـاء النفـاذ لذلـك العقـد 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 
observe them, and shall be fully liable in the event of any 
violation thereof. 

ينبغـي  السـوق  فـي  املدرجـة  املاليـة  األوراق  تعامـالت  جميـع  إن  ب. 
واألنظمـة  املعنـي  السـوق  فـي  املطبقـة  للقوانـني  وفقـاً  تنفيذهـا 
والقوانـني املعمـول بهـا فـي أي مـن الـدول املعنيـة، ويقـر العميل بأنه 
علـى معرفـة بهـذه القوانـني ويتعهـد باإللتـزام بهـا، ويعتبـر مسـؤوالً 

كاملـة فـي حـال مخالفتهـا. مسـؤولية 
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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,as the 
prices of Securities may rise or 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 losses that the investor 
may be exposed to. The investor should seek the advice 
of specialized advisors. The Customer has no right to 
claim against the Company for compensation for any 
losses suffered as a result of market fluctuations. 

املاليـة ينطـوي علـى  بـاألوراق  التعامـل  بأنـه يعلـم أن  العميـل  يقـر  جـ. 
عـدة مخاطـر قـد تـؤدي إلـى خسـارة املسـتثمر لرأسـماله أو جـزء 
املاليـة قابلـة لإلرتفـاع فإنـه ميكـن  منـه، فكمـا أن أسـعار األوراق 
لهـذه األسـعار أيضـاً أن تنخفـض بنسـبة كبيـرة قد تـؤدي إلى إحلاق 
خسـائر باملسـتثمر. وكذلـك قـد تصبـح عملية تسـييل األوراق املالية 
وبيعهـا صعبـة نظـراً النخفـاض الطلـب عليهـا، هـذا باإلضافـة إلـى 
مخاطـر أخـرى عديـدة قـد يتعـرض لهـا املسـتثمر. وعلـى املسـتثمر 
أن يحصـل علـى إستشـارة مـن مستشـار مختـص. لـذا ليـس للعميـل 
احلق في مطالبة الشـركة بأي تعويض عن أية خسـائر قد يتعرض 

لهـا نتيجـة ظـروف تقلبـات السـوق.
d) The Customer has no right to pledge the Account or 

any part thereof in favour 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 event, 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 علـى احلسـاب أو أي مـن مكوناتـه  د. 
موافقتهـا  وأخـذ  الشـركة  إلـى  الرجـوع  بعـد  إال  أيـة جهـة  لصالـح 
اخلطيـة املسـبقة علـى ذلـك وفقـاً لإلجـراءات املتبعـة لـدى الشـركة 
يدفـع  أن  العميـل  علـى  احلالـة  هـذه  وفـي  اخلصـوص.  هـذا  فـي 
والعميـل  الشـركة  بـني  عليهـا  االتفـاق  يتـم  التـي  الرسـوم  للشـركة 

االتفاقيـة. خطيـا بجـدول منفصـل عـن هـذه 

e) 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 concerned regulatory, supervisory and 
civil entities.

يقـر العميـل بأنـه مطلـع علـى جميـع شـروط اإلفصـاح فـي أسـواق  هـ. 
األوراق املاليـة التـي يتـداول فيهـا، كمـا يقـر بأنـه مسـؤول وحـده عن 
اإلفصـاح عـن جميـع املعلومـات الضروريـة إلـى اجلهـات التنظيميـة 

والرقابيـة واملدنيـة املختصـة.

f) If the Customer wishes to trade in the Egyptian 
Exchanges, he shall sign Appendix ‘’B’’ attached hereto. 

توقيـع  البورصـة املصريـة، فعليـه  بالتـداول فـي  العميـل  إذا رغـب  و. 
املرفـق. »ب«  امللحـق 

 
27- Applicable Law and the Competent Courts القانون املطبق واحملاكم املختصة   -27

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.

إتفـق الطرفـان علـى أن أي نـزاع بخصـوص هـذه اإلتفاقيـة ينشـأ بـني 
الشـركة والعميـل يخضـع لقوانـني دولـة الكويـت وإلختصـاص محاكـم 

دولـة الكويـت حصريـاً. 

28- Termination of the Agreement إنهاء اإلتفاقية  -28

Either of the parties may terminate this Agreement with a 15 
days prior written notice to the other party.

يحـق ألي مـن الطرفـني انهـاء هـذه االتفاقيـة مبوجـب اخطـار كتابي إلى 
الطـرف اآلخـر قبـل خمسـة عشـر يومـا من تاريـخ االنهاء.

The Customer further declares that it is aware of and knows 
that, upon the termination of the Agreement, some time 
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 will 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 
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.

كمـا يقـر العميـل بأنـه يـدرك ويعلـم أنـه عنـد إنهـاء اإلتفاقيـة ميكـن أن 
ينقضـي بعـض الوقـت حتـى يتـم حتويـل األوراق املاليـة املوجـودة فـي 
الكويـت  سـوق  فـي  مدرجـة  شـركات  مـن  والصـادرة  التـداول  حسـاب 
لـأوراق املاليـة. أمـا فيمـا يتعلـق بـاألوراق املاليـة املوجـودة فـي حسـاب 
فـإن  الكويـت،  دولـة  خـارج  مدرجـة  شـركات  مـن  والصـادرة  التـداول 
العميـل يقـر بأنـه يحـق للشـركة جتميـد حسـاب العميـل بحيـث يكـون 
بإمـكان العميـل فقـط بيـع هـذه األوراق املاليـة وسـحب املبالـغ النقديـة 
احملصلة من البيع وذلك إلى أن يتم بيع كل هذه األوراق املالية وسـحب 
كامـل املبالـغ النقديـة وإقفـال احلسـاب وذلـك بعـد خصـم كافـة الرسـوم 
أيـة  إلـى  إضافـة  للشـركة  املسـتحقة  واملبالـغ  والنفقـات  واملصاريـف 
مطالبـات ماليـة أو غرامـات تتكبدهـا الشـركة نتيجـة تعليمـات العميـل.
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The Customer further declares that the Company will not be 
liable for any losses, damages, 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. 

كمـا يقـر العميـل بـأن الشـركة لـن تكـون مسـؤولة عـن أيـة خسـائر أو 
أضـرار أو مطالبـات أو فـرص مفقـودة قـد يتكبدها العميل نتيجة إلنهاء 
الشـركة لهـذه اإلتفاقيـة أو حتويـل األوراق املاليـة أو جتميد احلسـاب أو 

إقفـال حسـاب العميـل لديهـا.

29-  Language لغة العقد   -29

The Arabic language is the language used to interpret 
and execute this Agreement, and in case of discrepancy 
or contradiction between Arabic and English versions, the 
Arabic version shall prevail. 

اللغـة العربيـة هـي اللغـة املعتمـدة فـي تفسـير هـذه اإلتفاقيـة وتنفيذهـا، 
وإذا وجد إختالف أو تعارض بني النسخة العربية والنسخة اإلجنليزية، 

يعمل بالنسـخة العربية.

Signature الـــتـــوقـــيـــــــع 

For / Watani Investment Company K.S.C.C. عن شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك.م.

Name: اإلسم:

Job: الوظيفة:

Signature: التوقيع:

Date: التاريخ:

Client العميل

Name: اإلسم:

Signature: التوقيع:

Date: التاريخ:
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طلب فتح حساب تداول - الحساب الشخصي )نموذج بيانات العميل(
Application Form - Personal Account (Customer Profile Form)

يرجى تعبئة البيانات أعاله أ 2
Please fill the above A
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يرجى تعبئة البيانات أعاله أ 2
Please fill the above A

طلب فتح حساب تداول - الحساب الشخصي )نموذج بيانات العميل(
Application Form - Personal Account (Customer Profile Form)



O
ct

ob
er

 2
0

1
6

23

يرجى تعبئة البيانات أعاله أ 2
Please fill the above A

طلب فتح حساب تداول - الحساب الشخصي )نموذج بيانات العميل(
Application Form - Personal Account (Customer Profile Form)
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يرجى تعبئة البيانات أعاله والتوقيع أ 2
Please fill and sign the above A

طلب فتح حساب تداول - الحساب الشخصي )نموذج بيانات العميل(
Application Form - Personal Account (Customer Profile Form)
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طلب فتح حساب تداول - حساب شركات )نموذج بيانات العميل( 
Application Form - Corporate Account (Customer Profile Form)

يرجى تعبئة البيانات أعاله والتوقيع ب 2
Please fill and sign the above B
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يرجى تعبئة البيانات أعاله ب 2
Please fill the above B

طلب فتح حساب تداول - حساب شركات )نموذج بيانات العميل( 
Application Form - Corporate Account (Customer Profile Form)
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يرجى تعبئة البيانات أعاله ب 2
Please fill the above B

طلب فتح حساب تداول - حساب شركات )نموذج بيانات العميل( 
Application Form - Corporate Account (Customer Profile Form)
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يرجى تعبئة البيانات أعاله والتوقيع وإرفاق صورة عن املستندات املطلوبة ب 2
Please fill the above, sign and attach a copy of the required documents B

طلب فتح حساب تداول - حساب شركات )نموذج بيانات العميل( 
Application Form - Corporate Account (Customer Profile Form)
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I/We hereby authorize Watani Investment Company 
K.S.C.C (“the Company”) - or any person authorized 
by the latter- to obtain from the Public Authority for 
Civil Information (“the Authority “) both my home and 
business addresses and any changes that may be made 
therein. We also authorize the Company - or any person 
authorized by the latter - to provide the Authority, where 
necessary, with this authorization, without any liability 
on its part or on the person authorized by it to do so or 
any related parties.

أفوض/ نفوض – ومبوجب هذا - شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك.م 

)»الشركة«( – أو من تفوضه - في احلصول من الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية )»الهيئة«( على عنوان كل من سكني وعملي وما قد يطرأ عليهما 

من تغيير، ونصرح للشركة - أو من تفوضه - بأن تزود الهيئــة – عند 

احلاجة – بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية عليها أو على من 

تفوضه في سبيل ذلك أو أي اجلهات ذات العالقة.

Name of Principal: إســم املوكل:

Signature of Principal: توقيع املوكل:

تفويض للهيئة العامة للمعلومات المدنية
Authorization for the Public Authority for Civil Information

التصديق على التوقيع
Signature Confirmed

يرجى تعبئة البيانات أعاله والتوقيع 3
Please fill and sign the above
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ملحق »أ« - العموالت والرسوم 
Appendix "A" - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني  .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله  	

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 
or equivalent

عمولة التداول  .22. Trading commission

سوق الكويت لألوراق املالية:

0.125 % من قيمة الصفقة لغاية 50,000 د.ك / لكل صفقة  	

0.1 % من قيمة الصفقة التي تزيد عن 50,000 د.ك / لكل صفقة  	

0.500 د.ك. لكل عملية منفذة قيمتها 50 د.ك أو أكثر  	

احلد األدنى للعمولة هي 2 د.ك  	

Kuwait Stock Exchange
• 0.125 % for traded values up to KWD 50,000 / per trade
• 0.1 % for traded values above KWD 50,000 / per trade
• KWD 0.500 for each executed trade equals to KWD 50 or 

more
• Minimum commission is KWD 2

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة  	

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي  	

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة  	

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX)
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة  	

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي  	

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة  	

NASDAQ Dubai (USD)
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة  	

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة  	

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري  	

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة  	

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني  	

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

سوق البحرين لألوراق املالية:

0.40 % × مبلغ الصفقة  	

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة:   	

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي  

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

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة  	

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة:   	

10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي  

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:    	

1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي  

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار   	
اإلقفال بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر  	

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades
 USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade
 USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients 

portfolio as of closing prices at dates 30 June and 31 
December

• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance 
Fund
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Kuwait, ____ / ____ / _______ الكويت في: ____ / ____ / ____ 

To: Watani Investment Company K.S.C.C إلى شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك.م

Dear Sirs, حتية طيبة، وبعد:

Kindly consider Mr./Messrs:  :نرجو اعتبار السيد/ السادة

Attorney(s) (jointly and severally) authorized on our behalf 
to open any account(s) in our name with you and to operate 
all our accounts and banking transactions with you and 
to perform all actions relating thereto. To this end, the 
Attorney(s) may in particular:

أو  حســاب  أي  فتــح  فــي  عنـــا  منفرديــن(  أو  )مجتمعــني  وكالء   / وكيــاًل 
ــم،  ــا معك ــع حســاباتنا ومعامالتن ــي إدارة جمي ــم، وف حســابات بإســمنا لديك
ــوكالء – فــي ســبيل ذلــك –  ــل / ال ــها، وللوكي وإجــراء التصرفــات املتعلقــة بـ

علــى وجــه اخلصــوص:

1- Request and submit orders of sale, purchase, 
redemption and replacement of any shares, bonds, 
investment units or other securities or investment 
products provided by the Company to its customers at 
present or in the future.

طلــب وتقــدمي طلبــات البيــع والشــراء واالســترداد واالســتبدال أليــة   -1
أوراق ماليــة أخــرى أو  أو  أو وحــدات اســتثمارية  أو ســندات  أســهم 
مســتقباًل. أو  حاليــاً  لعمالئهــا  الشــركة  تقدمهــا  اســتثمارية  منتجــات 

2- Receive, collect and pay any funds paid to me, either by 
the Company or others through the Company, whether 
in the form of cash amounts or cheques or by any other 
means.

إســتالم وقبــض وصــرف أيــة أمــوال مدفوعــة لــي ســواء مــن الشــركة أو   -2
مــن الغيــر عــن طريــق الشــركة وســواء فــي شــكل مبالــغ ماليــة نقديــة أو 

شــيكات أو بــأي وســيلة أخــرى.

3- Receive and use “the usage tools” of all kinds thereof, 
whether the “user ID”, “password” or “trading code”, 
and request suspension or replacement therefore, and 
receive substitutes therefore issued by the Company 
as a result of the loss or theft thereof or for any other 
reason. 

إســتالم واســتخدام »أدوات االســتخدام« علــى اختــالف أنواعهــا ســواء    -3
ــب  ــز الســري«، وطل ــة الســر« أو »الرم ــت »إســم املســتخدم« أو »كلم كان
وقــف العمــل بهــا واســتبدالها، وكذلــك اســتالم مــا يصــدر بديــاًل عنهــا 

مــن الشــركة نتيجــة لفقدهــا أو ســرقتها أو ألي ســبب آخــر.

4- Withdraw and receive any deposits, securities, 
contracts, shares, bonds, cash, bills of exchange, 
promissory notes or any other funds or rights, currently 
deposited with you in our name or coming in to you in 
our name at any time. 

ســحب واســتالم أيــة ودائــع أو تأمينــات أو عقــود أو أســهم أو ســندات   -4
أو نقــود أو كمبيــاالت أو ســندات ألمــر أو أيــة أمــوال أو حقــوق أخــرى 

ــرد إليكــم الســمنا فــي أي وقــت. ــاً أو ت مودعــة لديكــم باســمنا حالي

5- Perform the transfers from the Principal’s account with 
the Company to the Principal’s bank account and vice 
versa.

5- إجــراء التحويــالت مــن حســاب املــوكل لــدى الشــركة حلســاب املــوكل 
املصرفــي وبالعكــس.

6- Invest our funds deposited with you in investments 
deemed appropriate by the Attorney, subscribe to 
investment funds and dispose by sale and any other 
action of the units and components of such funds and 
subscribe to the shares of companies whose shares are 
issued for public subscription and conclude service or 
investment portfolios management contracts. 

إســتثمار أموالنــا املودعــة لديكــم فــي أوجــه اإلســتثمار التــي يراهــا   -6
والتصــرف  اإلســتثمارية  الصناديــق  فــي  واإلكتتــاب  الوكيــل مناســبة، 
بالبيــع وغيــره فــي وحداتهــا ومكوناتهــا، واإلكتتــاب فــي أســهم الشــركات 
التــي تطــرح أســهمها لإلكتتــاب العــام، وإبــرام عقــود خدمــة أو إدارة 

احملافظ االستثمارية. 

7- Request the issue and receipt of certificates, cards, 
payment receipts and statements of accounts and 
acknowledge the correctness of balances. 

الدفــع  وإيصــاالت  والبطاقــات  الشــهادات  واســتالم  إصــدار  طلــب   -7
وكشوف احلسابات، واإلقرار بصحة األرصدة. 

وكالــــــة داخليـــــــة 
Internal Power of Attorney

يرجى تعبئة البيانات فقط عند إجراء وكالة داخلية 5
Please fill only if you want to give a POA
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8- Agree with you on the currency rates and other 
calculated expenses due on any of our accounts or our 
transactions with you.

ــف األخــرى احملتســبة  ــى أســعار العمــوالت واملصاري ــم عل ــاق معك االتف  -8
واملســتحقة علــى أي مــن حســاباتنا أو معامالتنــا معكــم.

9- In general, to perform, on our behalf, all transactions 
between your company and us, issue instructions and 
sign all contracts and discharges and other written 
instruments relating to any of the contents of this 
Power Of Attorney.

وعلــى وجــه العمــوم القيــام – نيابــة عنــا – بجميــع املعامــالت بيننــا   -9
وبــني شــركتكم، وإصــدار التعليمــات وتوقيــع جميــع العقــود واملخالصــات 

وســائر احملــررات التــي تتعلــق بــأي ممــا ورد بهــذه الوكالــة.

10- The Attorney shall, in exercising his powers hereunder, 
shall have the right to contract both in his capacity as 
a Principal and in his capacity as an Agent.

وللوكيــل – فــي ممارســة صالحياتــه مبوجــب هــذه الوكالــة – احلــق فــي   -10
التعاقــد مــع النفــس.

This Power of Attorney shall remain in force and effective 
until you receive a written notice of its cancellation from 
us.

وتظــل هــذه الوكالــة ســارية ونافــذة املفعــول حلــني اســتالمكم إشــعاراً خطيــاً 
منــا بإلغائهــا.

In the event of any conflict between the English and the 
Arabic texts, of this Power of Attorney, the Arabic version 
shall prevail.

النــص  مــع  التعــارض  حالــة  فــي  الوكالــة  لهــذه  العربــي  بالنــص  يعمــل 
اإلجنليزي. 

This Power of Attorney was issued by us to the above 
mentioned Attorney(s).

صدرت عنا هذه الوكالة إلى الوكيـل / الوكـالء املذكـورين أعاله. 

Name of Principal: إسم املوكل:

Signature of Principal: توقيع املوكل:

Acceptance of Power of Attorney قبول الوكالة
I/we have read, understood and accepted this Power of 
Attorney.

قرأت/قرأنا، فهمت/فهمنا وقبلت/قبلنا هذه الوكالة.

Name of Attorney: إســم الوكيل:

Signature of Attorney: توقيع الوكيل:

Civil ID Card: البطاقة املدنيـة:

Passport: جواز السفــر: 

Nationality: اجلنسية: 

التصديق على التوقيع
Signature Confirmed

وكالــــــة داخليـــــــة 
Internal Power of Attorney

يرجى تعبئة البيانات والتوقيع فقط عند إجراء وكالة داخلية 5
Please fill and sign only if you want to give a POA
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طلب إيداع شهادات أسهم 
Request to Deposit Shares Certificates

Date التاريخ Branch الفرع

Family Name إسم العائلة Middle Name اإلسم الثاني First Name اإلسم األول

Trading Account No. رقم حساب التداول:

Telephone No. رقــــم الـــهــــاتـــــــــــــف:

Kindly arrange to deposit certificates for the following securities in
my above mentioned trading account:

يرجى العمل على إيداع شهادات باألسهم التالية في حساب التداول اخلاص بي
واملشار إليه أعاله:

Quantity الكمية Company Name إسم الشركة No.  الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Signature التوقيع Name اإلسم

التصديق على التوقيع
Signature Confirmed

 For NBK Capital Use only  إلستخدام شركة الوطني لإلستثمار فقط

Verified Verified

يرجى تعبئة البيانات أعاله والتوقيع 6
Please fill and sign the above
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التاريخ:

السادة / الشركة الكويتية للمقاصة احملترمني

 املوضوع: حتويل أسهم 

باإلشارة إلى املوضوع أعاله، يرجى التكرم باملوافقة على حتويل األسهم التالية:

عدد األسهمرقم الشهادةالشركة املصدرةالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

إلى إسم شركة الوطني لإلستثمار - إلكتروني 1 2132132، ونتعهد بتحمل جميع اآلثار املترتبة على ذلك. وهذا تفويض منا بذلك، وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

ــل:  ــيــ ــمــ ــعــ إســـــــم الــ

ــي:  ــ ــدنــ ــ ــم املــ ــ ــرقـ ــ الـ

ـــــع:  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــوقـــ ـــ ــتـــ ـــ الـــ
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Date: التاريخ :

To:
Watani Investment Company KSCC
State of Kuwait
P.O. Box 4950, Safat 13050

إلى:
شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م

دولة الكويت
ص. ب 4950 ، الصفاة

And:
Saudi Fransi Capital (“SFC”)
Kingdom Of Saudi Arabia 
P.O.Box 23454 Riyadh 11426

و:
السعودي الفرنسي كابيتال

اململكة العربية السعودية
صندوق البريد 23454 الرياض 11426

Subject: Authorization
We, the undersigned, have been informed of the requirement 
of the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi 
Arabia to have the investment portfolios of the clients trading 
in Saudi shares opened in their own names. Accordingly, 
we hereby authorize Watani Investment Company K.S.C.C. 
(“NBK Capital”) to perform on our behalf the following 
actions directly or through its designated broker (which, for 
the present, is SFC) or custodian:

املوضوع : تفويض
في  املالية  السوق  هيئة  مبتطلبات  علماً  أحطتنا  قد  أدنــاه،  املوقعون  نحن، 
اخلاصة  االستثمارية  احملافظ  فتح  يتم  أن  السعودية جلهة  العربية  اململكة 
بالعمالء الذين يتداولون في األسهم السعودية بأسماء العمالء أنفسهم. وبناء 
عليه، فإننا نفوض مبوجبه شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م )إن بي كيه 

كابيتال( بالقيام نيابة عنا باإلجراءات التالية بشكل مباشرة
أو عن طريق الوسيط املعني من قبلها )الذي هو حاليا السعودي الفرنسي 

كابيتال( أو أمني احلفظ:

1. Create, open and close portfolios in our name with NBK 
Capital’s designated broker or custodian in the Kingdom 
of Saudi Arabia (KSA) and use our investor number or 
obtain an investor number in our name in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) as the case may be and sign 
on our behalf any documents required in this regard.

قبل شركة  املعني من  الوسيط  مع  بإسمنا  وإقفال محافظ  فتح  إنشاء،   .1
السعودية،  العربية  اململكة  في  احلفظ  أمــني  أو  لالستثمار  الوطني 
مستثمر  رقم  على  احلصول  أو  بنا  اخلــاص  املستثمر  رقم  واستخدام 
بإسمنا في السوق املالية السعودية )تداول( حسب احلالة والتوقيع نيابة 

عنا على أية مستندات مطلوبة في هذا الصدد.

2. Fully operate our portfolios (including but not limited 
togiving orders for buying, selling and transferring 
securities aswell as amending and canceling orders).

إدارة محافظنا بالكامل )مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر إعطاء   .2
األوامر لبيع وشراء وحتويل األوراق املالية وكذلك تعديل وإلغاء األوامر(.

3. Perform all actions pertaining to securities of all types. تنفيذ كافة اإلجراءات املتعلقة باألوراق املالية من جميع األنواع.  .3

4. Make payments for the settlement of purchase orders 
and receive sale proceeds.

القيام بعملية الدفع لتسوية أوامر الشراء واستالم حصيلة البيع.   .4

5. Receive cash dividends and transfer the same to 
ourportfolio/ trading account with NBK Capital.

استالم توزيعات األرباح النقدية وحتويلها الى محفظتنا/حساب التداول   .5
اخلاص بنا لدى شركة الوطني لالستثمار. 

6. Make payments for subscribing in rights issues.  .القيام بعملية الدفع لالشتراك في حقوق اإلصدار  .6

7. Perform and instruct others on our behalf on all such 
acts as it deems necessary or desirable to best execute 
anytransaction.

تنفيذ وإصدار األوامر آلخرين نيابة عنا بخصوص كافة التصرفات التي   .7
تراها ضرورية أو مرغوبا فيها لتنفيذ أي معاملة بشكل أفضل.

8. Make payments for subscribing in rights issues.  التعامل والتوقيع نيابة عنا على أية وثائق تتعلق بأي نوع من اإلجراءات  .8
املتعلقة بالشركات. 

ملحق »ب« - تفويض للتداول في البورصة السعودية 
Appendix "B" - Authorization to trade in The Saudi Exchange (TDWL)

إذا رغبتم في التداول في البورصة السعودية الرجاء تعبئة البيانات 7
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9. Provide NBK Capital’s designated broker or custodian 
in the Kingdom of Saudi Arabia with all the required 
KYC documents that may be in its possession which are 
required to open and operate the portfolios held in our 
own name. 

تزويد الوسيط املعني من قبل شركة الوطني لالستثمار او أمني احلفظ   .9
في اململكة العربية السعودية بجميع الوثائق املطلوبة ملعرفة العميل التي 

قد تكون في حوزتها والالزمة لفتح وادارة احملافظ املفتوحة بإسمنا.

10. Provide any document or information pertaining to us 
required by the Saudi Stock Exchange or any regulatory 
authority in the Kingdom of Saudi Arabia.

العربية  اململكة  في  رقابية  جهة  أي  أو  السعودية  املالية  السوق  تزويد   .10
السعودية بأي وثيقة أو معلومات تتطلبها وتكون متعلقة بنا. 

11. Open investment accounts in our name. فتح حسابات إستثمار بإسمنا.  .11

NBK Capital shall have the right to delegate any or all of the 
above-mentioned powers to any other third party including, 
but not limited to, its designated brokers and custodians in 
the Kingdom of Saudi Arabia.

الصالحيات  كل  أو  من  أي  تفويض  في  احلــق  لإلستثمار  الوطني  لشركة 
املثال ال احلصر،  ثالث مبا في ذلك، على سبيل  املذكورة أعاله إلى طرف 

الوسيط املعني من قبلها أو أمني احلفظ في اململكة العربية السعودية.

We further undertake to refrain from issuing any instructions 
of whatsoever nature to NBK Capital’s brokers in KSA with 
respect to the securities contained in our portfolio with 
NBK Capital.

كما أننا نتعهد باالمتناع عن إصدار أي تعليمات أيا كان نوعها لوسيط شركة 
الوطني لالستثمار في اململكة العربية السعودية فيما يتعلق باألوراق املالية 

التي حتتويها محفظتنا لدى شركة الوطني لالستثمار.

We shall indemnify SFC and NBK Capital against any direct 
losses, damages or legal or financial liabilities incurred by 
SFC or NBK Capital as a result of their reliance on this 
letter provided that such losses, damages or liabilities are 
not attributable to SFC or NBK Capital’s gross negligence, 
willful misconduct or fraud.

لالستثمار  الوطني  وشركة  كابيتال  الفرنسي  السعودي  بتعويض  نتعهد  كما 
عن أية خسائر مباشرة أو أضرار أو مسؤوليات قانونية أو مالية قد تتكبدها 
نتيجة  لالستثمار  الوطني  شركة  أو  كابيتال  الفرنسي  السعودي  شركة 
العتمادها على كتاب التفويض هذا على أال تكون هذه اخلسائر واألضرار أو 
املسؤوليات ناجتة عن إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد أو احتيال من قبل 

السعودي الفرنسي كابيتال أو شركة الوطني لالستثمار.

This authorization shall remain in full force and effect 
until revoked by a written notice addressed to and actually 
received by NBK Capital.

Yours Sincerely,

يبقى هذا التفويض ساري املفعول حتى يتم إلغاؤه مبوجب إشعار خطي موجه 
الى شركة الوطني لالستثمار ومستلم فعلياً من قبلها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

Client Name: :اسم العميل

Client Authorized Person Signature: :العميل املخول بالتوقيع

Authorized Person Title: :املسمى الوظيفي للشخص املخول

Company Stamp: :ختم الشركة

ملحق »ب« - تفويض للتداول في البورصة السعودية 
Appendix "B" - Authorization to trade in The Saudi Exchange (TDWL)
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I/we, the undersigned .................................. national, 
........................................................... holding civil ID
no. ................................................, hereby authorize 
Watani Investment Company K.S.C.C (the “Company”) 
to perform on my/our behalf the following tasks 
in the Egyptian Exchange where I/we trade in my/
our own National Investor Number (NIN number):
.....................................................,

 ،......................................... أدنــاه  املوقع/املوقعــون  أنا/نحــن 
اجلنســية،   .................................................................
،....................................... رقــم  مدنيــة  بطاقــة  أحمل/نحمــل 
 أفوض/نفــوض مبوجــب هــذا الكتــاب شــركة الوطنــي لإلســتثمار ش.م.ك.م 
ــا باألمــور التاليــة فــي البورصــة املصريــة  )"الشــركة"( بالقيــام نيابــة عني/عن

حيــث أتداول/نتــداول برقــم املســتثمر اخلــاص بي/بنــا: 

،................................................

1. Purchase, sell and subscribe in Securities and transfer 
and receive the portfolio

الشراء والبيع واإلكتتاب في األوراق املالية وحتويل واستالم احملفظة.  .1

2. Perform all actions pertaining to Securities of all types 
and replace or split the same.

املختلفة  بأنواعها  املالية  بـــاألوراق  املتعلقة  التصرفات  كافة  إجـــراء   .2
واستبدالها أو جتزئتها.

3. Make payments for the settlement of purchase orders 
and receive the sale proceeds to/from the relevant 
exchanges. 

إجراء الدفعات من أجل تسوية أوامر الشراء واستالم محصالت البيع   .3
إلى/من بورصات األوراق املالية املعنية. 

4. Open and operate a custody account for me/us with a 
custodian chosen by the Company at its sole discretion. 
The Company shall be fully authorized to manage the 
custody account which includes the authority to collect 
the Securities coupons and deposit the same in my/our 
trading account and to satisfy the obligations as may 
be set out in the pledge contracts if any. Further, the 
Company shall have the right to make/receive payments 
to/from the custodian.

بفتح وإدارة حساب حفظ خاص بي/ بنا لدى أمني حفظ تختاره الشركة   .4
إلدارة حساب  الصالحيات  كامل  للشركة  ويكون  املطلق،  تقديرها  وفق 
احلفظ هذا مبا في ذلك حتصيل كوبونات األوراق املالية وإضافتها إلى 
في  املبينة  بااللتزامات  القيام  كذلك  و  بي/بنا  اخلاص  التداول  حساب 
عقود الرهن في حال وجودها. كما يكون للشركة احلق بإجراء أو استالم 

الدفعات إلى/من أمني احلفظ. 

5. Receive cash dividends and transfer the same to my/our 
trading account. 

استالم تـوزيعات األرباح النقدية وحتويلها إلى حساب التداول اخلاص   .5
بي/بنا. 

6. Make payments (pursuant to my/our instructions) for 
subscribing in rights issues. 

إجراء الدفعات بناء على تعليماتي/ تعليماتنا وذلك لالكتتاب في حقوق   .6
اإلصدار. 

7. Inquire about the balances and request statements of 
account.

اإلستعالم عن األرصدة و طلب كشوف حساب.  .7

The Company shall have the right to delegate all or any of 
the above-mentioned powers to any third party.

وللشركة احلق في تفويض كل أو بعض من الصالحيات املذكورة أعاله إلى 
اي طرف ثالث.

I/We agree not to bring any claim or demand against the 
Custodian chosen by the Company and hold the Custodian 
harmless in this regard.

أمني  مطالبة ضد  أو  إدعــاء  بأي  التقدم  عدم  على  أوافق/نوافق  نحن  أنا/ 
احلفظ املختار من قبل الشركة وحماية أمني احلفظ في هذا الصدد.

Further, I/we hereby declare that I am/we are fully aware 
that any transfers from Egyptian pound to other currency 
shall be subject to the Egyptians Laws and the restrictions 
imposed by the Central Bank of Egypt.

إلى  املصري  اجلنيه  من  أية حتويالت  بأن  التام  بعلمي/بعلمنا  اقر/نقر  كما 
البنك  للقوانني املصرية والقيود املفروضة من قبل  أي عملة أخرى تخضع 

املركزي املصري.

ملحق »ج« - تفويض للتداول في البورصة المصرية 
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Bank Account in Egypt if applicable: احلساب البنكي في مصر إن وجد:

I am/We are aware that there are currently restrictions on 
Egyptian nationals for transfer of funds outside Egypt by 
the Central Bank of Egypt and that I/we hereby release 
the Company from any obligations towards repatriating the 
cash proceeds related to Securities, to Kuwait. I/we further 
instruct the Company irrevocably to transfer any cash 
proceeds related to Securities to my existing bank account 
in Egypt in Egyptian Pounds as per the details mentioned 
below.

أنا/ نحن على دراية بوجود قيود حالية مفروضة من البنك املركزي املصري 
على املواطنني املصريني فيما يتعلق بتحويل األموال إلى خارج جمهورية مصر 
العربية، وأنا / نحن أعفي/ نعفي الشركة من أي إلتزامات جتاه إعادة العوائد 
النقدية املتعلقة باألوراق املالية إلى دولة الكويت. كما أعطي / نعطي الشركة 
تعليمات غير قابلة لإللغاء بالقيام بتحويل أية عوائد نقدية متعلقة باألوراق 
باجلنية  العربية  مصر  جمهورية  في  القائم  املصرفي  حسابي  إلي  املالية 

املصري وفقا للتفاصيل املوضحة أدناه: 

Bank Name: ................................................................. إسم البنك: ...................................................................

Branch: ....................................................................... ....................................................................... الفرع: 

Address: ...................................................................... ...................................................................... العنوان: 

SWIFT Code: ................................................................ ................................................................. كود:  سويفت 

Account No.: ............................................................... ................................................................ احلساب:  رقم 

Name: .................................................................... ................................................................. اإلســــم: 

Trading account number with the Company : 

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

رقم حساب التداول لدى الشركة:

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

Date: ....................................................................... ................................................................. التاريخ: 

Signature: ................................................................ ................................................................. التوقيع: 

Accepted for and on behalf of Watani Investment Company 
K.S.C.C: مع املوافقة: عن شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك.م

Name: ................................................................... ................................................................ اإلســــم: 

Title: ..................................................................... ............................................................... الصفة: 

Date: ..................................................................... ................................................................ التاريخ: 

Signature: ............................................................... ................................................................ التوقيع: 
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