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جميع اخلانات إلزامية

صفحة  1من ٤

متهيد
حيث أن (الوسيط) يعمل في نشاط الوساطة في األوراق املالية وفقاً ألحكام الشريعة األسالمية وذلك ضمن الشركات املقيدة واملسجلة واملصرح لها بالعمل في نشاط الوساطة املالية داخل البورصة ،وحيث
أن (العميل) يرغب في التداول في األوراق املالية مثل األسهم والسندات والصكوك واألدوات املالية للشركات املدرجة وغير املدرجة في البورصة من خالل السوق الرئيسي أو املوازي أو اآلجل وغيرها من
اخلدمات املالية احلالية واملستقبلية وقد أبدى رغبته بتعيني الوسيط وكيل بالعمولة له وذلك لتزويده بخدمات تنفيذ الصفقات ومتابعة عمليات التقاص والتسوية ،إدخال وتسجيل أوامره بشراء أو بيع
األوراق املالية واألدوات املالية  ،دون اإلخالل بالبنود الواردة في امللحق املرفق في هذا العقد  ،وحيث قبل الوسيط ذلك التعيني وقد التقت إرادة الطرفني بااليجاب والقبول فقد مت االتفاق على اآلتي:
البند األول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني
يقر طرفا هذا العقد بعلمهما التام والنافي للجهالة مبواد القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية واألنظمة والقرارات والتعليمات
الصادرة من هيئة أسواق املال وبورصة األوراق املالية.

البند الثالث
يقر الطرفان بأن جميع البيانات املبينة في صدر هذا العقد صحيحة ودقيقة وتعبر عن الواقع وتطابق مستنداته الرسمية الثبوتية ،ويتحمل ك ً
ال الطرفني املسؤولية القانونية عن أية بيانات تخالف
الواقع ،وفي حالة تغيير أي من البيانات ألحد الطرفني فيتوجب إخطار الطرف اآلخر خطياً بأية تغيرات على بياناته سالفة الذكر خالل عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير وإال اعتبر ذلك التغيير كأن
لم يكن وال يعتد به قانونيا ،كما يقر الطرفان بعدم وجود قريب للعميل من الدرجة األولى يعمل لدى الوسيط.
البند الرابع
يقر الوسيط بإخطار موظفيه والقائمني على تلقى وتسجيل أوامر العميل وااللتزام التام بنصوص مواد الفصل الرابع من الكتاب الثامن "أخالقيات العمل" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسوق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية.
البند اخلامس
يقر العميل مبالءته املالية ومتتعه أو من ينوب عنه باخلبرة االستثمارية التي متكنه من التداول واالستثمار في األوراق املالية.

ويقر العميل بحق الوسيط باالمتناع عن تنفيذ أي من أوامره بالبيع و/أو بالشراء في حال خلو حساب تداوله من أثمان األوراق املالية املراد شرائها أو خلوه من األوراق املالية التي يرغب ببيعها.
ويقر العميل بأنه املستفيد الوحيد واحلقيقي من ناجت جميع العمليات والصفقات التي تتم حلسابه بناء على أوامره ولصاحلة أو لصالح من ينوب عنه وأن جميع تلك العمليات والصفقات تتسم باملشروعية
 ،وأن جميع مصادر متويل احلساب وعمليات التداول اخلاصة باحلساب معلومة املصدر ومشروعة طبقاً للقانون  ،وقد علم العميل مبضمون هذا البند العلم النافي للجهالة  ،ويلتزم الوسيط مبا جاء
في مواد الفصل الثالث من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسيل األموال ومتويل االرهاب" من الالئحة التنفيذية من القانون رقم  7لسنة  2010في هذا الشأن.

البند السادس
مع مراعاة الفقرة السابعة من املادة ( )٤-١من الكتاب الثامن "أخالقيات العمل" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010على الوسيط أن يزود العميل بكشف يوضح فيه األتعاب والعموالت
احملددة من قبل بورصة األوراق املالية ويلتزم العميل بأن يدفع إلى الوسيط هذه األتعاب والعموالت وفي حالة تعديل جدول األتعاب والعموالت من قبل بورصة األوراق املالية أو من قبل هيئة أسواق املال،
يقر العميل بأن العمولة املعدلة سوف تطبق فوراً من قبل الوسيط دون احلاجة إلى موافقة العميل على ذلك ،ويقر العميل بقبوله صراحة أن تقوم وكالة املقاصة احلالية أو أي وكالة مقاصة يرخص لها
بالعمل مستقب ً
ال باخلصم مباشرة من حساب العميل لهذه العمولة.
البند السابع
يتم إرسال جميع املراسالت والتأكيدات واإلخطارات بني الطرفني على عنوانهما الواردين في هذا العقد أو إلى عنوان آخر يتم حتديده بواسطة إشعار خطي يرسل بني طرفا العقد وتعتبر جميع املراسالت
واإلشعارات واإلخطارات املرسلة من أحد طرفاً العقد لألخر قد مت استالمها ما لم يثبت الطرف اآلخر عكس ذلك.
البند الثامن

يقر ويلتزم العميل بضرورة التزامه سداد قيمة صفقات شراء األوراق املالية مسبقاً سواء بالسوق النقدي أو اخليارات أو اآلجل أو غيرها من خدمات التداول في بورصة األوراق املالية ،وضرورة إيداع
املبالغ بحسابه لدى الشركة الكويتية للمقاصة وعليه يتم التداول على هذه املبالغ  ،ويحق للعميل شراء السهم مبا يعادل الرصيد الكافي املتوفر بحسابه ويتم ذلك قبل تنفيذ أية صفقة تتم لصالح العميل
أو من ينوب عنه قانوناً ،وكذلك يقر العميل أو من ينوب عنه قانوناً مبلكيته لألسهم التي يصدر فيها أمر بالبيع ويجب أن تكون موجودة بكشف حسابه ،وفي حالة عدم وجودها بكشف حساب وكالة
املقاصة يتم تسليم شهادة األسهم للوسيط من خالل موظفيه لعمل الالزم مع العلم أن الوسيط لن يقوم بتنفيذ أوامر العميل إال بعد التزام العميل مبضمون هذا البند.
يقر ويلتزم العميل بتغطية كافة االلتزامات املترتبة على الصفقات التي متت حلسابه سواء بالبيع أو بالشراء طبقاً لتعليمات هيئة أسواق املال والقواعد والنظم املعمول بها في بورصة األوراق املالية،
كما تسري غرامات التأخير على العميل في حالة تخلفه عن سداد التزاماته طبقاً للوائح والنظم املعمول بها في بورصة األوراق املالية ووكالة املقاصة.

وفي حالة عدم التزام العميل مبا ورد أعاله فيعد ذلك تخوي ً
ال صريحاً من العميل إلى الوسيط إلعادة بيع األسهم املشتراة أو شراء أسهماً بدالً من األسهم املباعة لسداد مستحقات وكالة املقاصة ونظام
ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء املواعيد احملددة املشار إليها في الفقرة السابقة مع حفظ حقوق الوسيط بالرجوع مبطالبة العميل بأية غرامات يتم فرضها نتيجة لعدم التزام العميل بتغطية
التزاماته املشار إليها أعاله  ،وال يحق للعميل مطالبة الوسيط بأية فروق أرباح ناجتة عن إعادة بيع األسهم املشتراة أو شراء أسهم بدالً من األسهم املباعة  ،وذلك طبقاً لألنظمة والقرارات والتعليمات
الصادرة من هيئة أسواق املال وبورصة األوراق املالية.
البند التاسع
ال يحق للعميل بيع األوراق املالية إال بعد سداد قيمة األسهم املشتراة بواسطة الوسيط لصالح وكالة املقاصة متضمنة العمولة وأية غرامات تأخير أو مصاريف أخرى ناجتة عن عملية الشراء.
البند العاشر

يقر العميل في حال إجناز عمليات بيع أو شراء أوراق مالية لصاحلة أو لصالح من ينوب عنه من خالل الوسيط بعد تخويله بذلك كتاب ًة  ،فإنه يعتبر قد نفذ عقداً ملزماً قانونياً غير مشروط بخصوص
تلك العمليات وينبغي على العميل تقدمي جميع املستندات املطلوبة إلعطاء النفاذ لذلك العقد واملعاملة التجارية الناشئة عن ذلك ويقر العميل أن جميع تعامالت األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة
في بورصة األوراق املالية سواء بالسوق النقدي أو اآلجل أو غيرها من اخلدمات احلالية أو املستقبلية تتم وفقاً للقانون رقم  7لسنة  2010والئحتة التنفيذية واألنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة
من هيئة أسواق املال وبورصة األوراق املالية.

البند احلادي عشر
دون اإلخالل بأحكام املادة ( )١٩٥من القانون رقم  ١لسنة  ٢٠١٦بإصدار قانون الشركات وتعديالته يقر العميل بااللتزام بأن يفصح عن عضويته بأي من مجالس إدارة الشركات املدرجة أو غير
املدرجة في بورصة األوراق املالية أو إذا كان مديراً أو مساهما ميلك  %5أو أكثر في أي شركة قبل إجراء أيه عملية تداول وأن يفصح فوراً في حالة اكتساب هذه الصفة في أي وقت الحق لهذا القرار.
ويتعهد بعدم إجراء أي عملية سواء بالبيع أو الشراء على أسهم الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارتها الحقاً مع عدم حتمل الوسيط أي مسؤولية قانونية عن مخالفة ذلك البند ويلتزم العميل
بالتعليمات اخلاصة بشأن اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية وآلية اإلعالن عنها  ،وكذلك التعليمات بشأن تنظيم التعامل في األوراق املالية ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اجلهاز التنفيذي وغيرهم
من األشخاص املطلعني في الشركات املساهمة وطريقة اإلفصاح عنها  ،واملواد املنصوص عليها بالقانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية.
البند الثاني عشر
يقر العميل بالتزامه ومسؤوليته القانونية مبتابعة كشف حساب وكالة املقاصة اخلاص به وتأكده من موجودات الكشف وما يتضمنه من ملكيته لألسهم أو املبالغ أو االلتزامات املطلوبة منه  ،ويلتزم بتسويتها
في امليعاد القانوني اجلاري العمل به ببورصة األوراق املالية وكذلك متابعته لعقود اآلجل اخلاصة به والتزامه بتوفير املبالغ املالية املناسبة بحسابه في حال رغبه جتديد عقد اآلجل وإحضار حتويل أو
شيك مصدق عليه من أحد البنوك العاملة بدولة الكويت بقيمة مبلغ التجديد ومسؤوليته القانونية الكاملة عن عقود اآلجل وجتديداتها وفسخها في حالة تراجع سعر السهم إلى سعر اإلنهاء وعدم القيام
باإلجراء الالزم لتجديد العقد بالتنسيق مع صانع السوق وبعد موافقته.

توقيع العميل
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صفحة  2من ٤

يلتزم الوسيط بتزويد العميل بكشوف حساب وكالة املقاصة اليومية أو األسبوعية وكشوف الصفقات املنفذة بواسطة الوسيط اخلاصة بالعميل فور صدورها إما الكترونيا أو بالفاكس أو بالتسلم
اليدوي وذلك حسب طلب العميل ،وعلى العميل مراجعة الكشوف املشار إليها أعاله ويتحمل املسؤولية الكاملة عن ذلك وفي حالة وجود أي خطأ في هذه الكشوف على العميل إخطار الوسيط بهذا
اخلطأ خالل يوم العمل التالي وقبل إغالق البورصة ،حيث أنه بعد انقضاء هذه املهلة تعتبر هذه الكشوف نهائية وقاطعة و صحيحة ويكون العميل ملزماً بها وال يحق له االعتراض عليها.
البند الثالث عشر
يلتزم العميل في حال رغبته بتفويض أي شخص للقيام نيابة عنه بالتداول بالبيع والشراء سواء بالسوق النقدي أو اآلجل أو اخليارات أو غيرها أن يقوم بتحرير تفويض معتمد للشخص املطلوب
تفويضه صادر من بورصة األوراق املالية ،ويقوم بتسليم أصل التفويض للوسيط لعمل الالزم واإللتزام مبا جاء مبضمونه مع إبراء ذمة الوسيط عن جميع التصرفات التي تتم مبوجب ذلك التفويض،
وعليه يلتزم العميل بإخطار الوسيط في حالة إلغاء التفويض ألي سبب من األسباب دون ادني مسئولية قانونية على الوسيط.

البند الرابع عشر
يقر العميل بعلمه التام بقيام الوسيط بتسجيل كافة أوامر البيع والشراء لكافة أنواع األوراق املالية الصادرة منه أو من ينوب عنه عبر أجهزة الوسيط الهاتفية واملرئية وغيرها من وسائل االتصال
وكذلك األوامر الصادرة باحلضور الشخصي طبقا للنظام املعمول به في بورصة األوراق املالية وحيث أن الوسيط يقوم بتسجيل تلك األوامر من خالل أجهزة احلاسب اآللي اخلاصة به واملتصلة بأجهزة
احلاسب اآللي ببورصة األوراق املالية ،وحيث أن الوسيط قد شرح لعميل بشكل واضح وكاف طبيعة العمليات والصفقات التي يقوم بها واملخاطر املترتبة عليها سواء بالبيع أو الشراء.
البند اخلامس عشر
دون اإلخالل مبا ورد بنص الفقرة الرابعة من املادة ( )٤-١من الكتاب الثامن "أخالقيات العمل" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7سنة  2010يقر ويلتزم العميل مبسئوليته القانونية الكاملة عن
جميع تصرفاته والعمليات والصفقات التي متت وفقاً ألوامره أو أوامر من ينوب عنه حسب صالحيته تلك األوامر ومدة سريانها لصاحلة سواء بالبيع أو الشراء بالسوق النقدي أو اآلجل أو أية خدمات
مالية آخري حالية أو مستقبلية واآلثار املترتبة عليها ،وما ينتج عنها من مكاسب أو خسائر وذلك طاملا كانت هذه األوامر صحيحة وسليمة ولم يتم الطعن عليها.
ويقر العميل بإخالء وإبراء ذمة الوسيط قانونيا وعدم مسؤولية عن أية خسائر أو مخاطر يتكبدها العميل عن األوامر والصفقات التي متت وفقاً ألوامره وال يحق للعميل مطالبة الوسيط بالتعويض
عن تلك اخلسائر ،طاملا لم تكن بتعمد أو بسبب إهمال الوسيط أو أي من موظفيه وقد علم العميل مبضمون هذا البند العلم النافي للجهالة.
وقد اتفق الطرفان بأنه ال يجوز إعطاء أوامر تتعلق بعمليات شراء وبيع ورقة مالية عن طريق الهاتف النقال للوسيط وال يعتد بأي أمر يتم بهذه الوسيلة .

البند السادس عشر
يلتزم الوسيط ببذل قصارى جهده لتنفيذ أوامر العميل جميعها طاملا حصل على الوقت الكافي وكافة املتطلبات التي تخوله لتنفيذها .
ويقر العميل من جهته بأن الوسيط لن يضمن تنفيذ بعض أو جميع أوامره أو طلبه إللغاء أو تعديل أمر أو أوامر سابقة كان قد طلبها من الوسيط حتى وإن كان طلبه باإللغاء أو التعديل هذا قد ورد
للوسيط قبل تنفيذ هذا الطلب.
كما يقر العميل بأن طلب اإللغاء أو التعديل ألي أمر سابق كان قد مت تنفيذه حلسابه لن يتم تلبيته ما لم يكن الوسيط قد حصل على الوقت الكافي لتقدمي الطلب إلى اجلهة املختصة ببورصة األوراق
املالية وأن يكون قد مت استالمه من قبلها وأن تكون قد قامت مبطابقة طلب العميل مع األمر الذي أصدره قبل التنفيذ.
وال ميكن للوسيط أن يجزم للعميل أو يضمن له أو يفترض بأي شكل من األشكال بأن تقوم بورصة األوراق املالية مبطابقة طلب اإللغاء أو تعديله أو استالمه قبل تنفيذه وعليه فإن العميل يدرك بأن
طلب اإللغاء أو التعديل ألي أمر سابق لن يكون ساري املفعول إال إذا أشار كشف التداول اليومي إلى إمتام إلغاء هذا األمر أو تعديله.

وإذا قام العميل بوضع أي أوامر أو اتخاذ أي قرار أو أي إجراء إعتماداً على طلبه لإللغاء أو التعديل قبل أن يشير كشف التداول اليومي بإمتام اإللغاء أو التعديل فان العميل يقوم بذلك على مسؤوليته
اخلاصة ويقر بعدم مسؤولية الوسيط عن املصاريف أو اخلسائر املتكبدة والناجتة من جراء قيامه بذلك كما يقر العميل باستمرار التزامه بكل ما يترتب على األمر األصلي في حالة عدم إمكانية
إلغاءه أو تعديله.
البند السابع عشر
يحق لكل من الطرفني إنهاء هذا العقد وفسخه في حالة عدم التزام أي طرف بالواجبات وااللتزامات املنوط به تنفيذها وذلك بنا ًء على تنبيه خطي يقدمه أحد الطرفني إلى األخر قبل يوم واحد على األقل.

كما يحق للوسيط إنهاء هذا العقد في أي وقت ووفقاً لتقديره املطلق مع إبداء األسباب التي أدت إلى إنهاء العقد وذلك مبوجب إخطار يرسله إلى العميل قبل ( )7سبعة أيام من تاريخ اإلنهاء.
ويلتزم العميل بتحويل موجوداته الواردة بكشف احلساب اخلاص به إلى شركة وساطة أخرى بعد تصفية وتسوية جميع املعامالت التي مت ابرامها من خالل الوسيط ,ويقر العميل بأنه لن يتم حتويل
موجوداته إلى شركة وساطة أخرى ما لم يكن قد قام بتسوية جميع معامالته مع الوسيط وتسديده لكافة العموالت واملصاريف املستحقة عليه للوسيط وإبراء ذمته.
يحق للوسيط االمتناع عن تنفيذ أوامر العميل اعتبارا من تاريخ إرسال إخطار إنهاء العقد وذلك دون األضرار املتعمد بحق من حقوق العميل أو جتميد مصاحله بأي شكل من األشكال ،ويقر الوسيط
ويتعهد بأنه سيبذل العناية الكاملة واجلهد الالزم لتسوية التزامات العميل وحتويل موجوداته لوسيط آخر طاملا قام العميل بعمل التسوية الالزمة كما يتعهد الوسيط بتحويل موجودات العميل إلى
الوسيط الذي يختاره العميل وذلك في مده أقصاها اليوم التالي لقيام العميل بالتسوية الالزمة .
يقر العميل ويوافق على أنه يحق للوسيط االمتناع عن تنفيذ أوامره اعتباراً من تاريخ اإلخطار بإنهاء العقد كما يقر العميل بأن الوسيط لن يكون مسئوال عن أية خسائر أو إضرار أو مطالبات أو فرص
مفقودة قد يتكبدها نتيجة إلنهاء الوسيط لهذا العقد أو االمتناع عن تنفيذ أوامره وحتويل موجوداته إلى شركة وساطة أخرى طاملا لم تكن بتعمد أو بسبب إهمال الوسيط أو إي من موظفيه.
البند الثامن عشر
يلتزم ويقر العميل بأنه املالك األصلي واملستفيد الوحيد من تداوالته ويتعهد بعدم إيداعه بصفة شخصية أو قبوله إيداع أية مبالغ مجهولة املصدر أو مشبوهة وفقاً ملا تستوجبه إحكام قانون غسيل
األموال في دولة الكويت والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق املال في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .
البند التاسع عشر
ال يجوز ألي من الوسيط و/أو العميل طرفا هذا العقد التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو تكليف أطراف آخرين بها أو إصدار رخصة بذلك اخلصوص أو التصرف بذلك بأي طريقة دون احلصول
على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .

البند العشرون
ال يتحمل الوسيط أو مدراءه أو املسئولون عنه أو أي من موظفيه أية مسؤولية جتاه العميل عن أي إخفاق أو إخالل في أدائه اإللتزامات املترتبة على هذه االتفاقية أو أي ضرر أو خسارة مترتبة على ذلك إذا
لم يكن ذلك اإلخفاق ناجت عن خطأ أو إهمال متعمد وإمنا كان اإلخفاق أو اإلخالل ناجت عن وقوع أية حالة من حاالت القوة القاهرة كالعوامل غير اإلرادية الناجتة عن احلروب أو الفيضانات أو تغيير في
القوانني واألنظمة أو اللوائح احلكومية أو اخلاصة باألسواق املالية أو تعطل خدمات اإلنترنت أو خطوط الهاتف أو القيود احلكومية أو ايقاف أو تأخير التداول أو تعطيل النظام أو اجلهاز األمني أو الدخول
غير املصرح به أو السرقة أو أي مشكلة فنية أو تعطل خطوط الهاتف أو خالف ذلك قد متنع العميل من تسجيل أو تعديل أي أمر أو متنع الوسيط من التصرف بخصوص أمر أو تعليمات عبر اخلط املباشر
أو أية أحداث أو ظروف خارجة من نطاق سيطرته وعلى الوسيط إثبات عدم مسئوليته عن عدم متكنه من أداء مهامه جتاه العميل على الوجه املطلوب.

البند الواحد والعشرون
يحق للوسيط ومبا ال يخالف أو يتعارض مع األحكام والقرارات ذات الصلة رفض إية أوامر أو تعليمات صادرة من العميل طاملا توافرت أسباب الرفض القانونية ويكون ذلك ببيان أسباب الرفض للعميل
شفهياً على أن يلحق بإشعار خطي يتضمن أسباب الرفض ،كما يقر العميل بأن الوسيط لن يكون مسئوال عن أيه خسائر أو أضرار أو فرص مفقودة من أي نوع كانت قد يتكبدها العميل نتيجة رفض
الوسيط املسبب والقانوني لتنفيذ أيا من أوامره أو تعليماته ويدرك العميل بأنه وحده املسئول عن املخاطر واخلسائر التي قد تنجم عن األخطاء أو سوء الفهم أو التأخير بسبب إهمال أو تقصير منه
بسبب عدم وضوح التعليمات الصادرة من العميل للوسيط وليس للعميل أي حق في املطالبة بالتعويض إال إذا كانت تلك األخطاء متعمدة من قبل الوسيط أو بسبب إهماله أو تقصير منه.

توقيع العميل
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البند الثاني والعشرون
ينبغي على الوسيط احلفاظ على سرية كافة املعلومات املتعلقة بالعميل مبوجب هذا العقد وأن ال يقوم بإفشاء تلك املعلومات لطرف ثالث دون احلصول على موافقة خطية من العميل ويستثنى من
ذلك جهات يحق للوسيط القيام باإلفصاح عن معلومات وبيانات العميل لها وهي على سبيل املثال ال احلصر هيئة أسواق املال وبورصة األوراق املالية وبنك الكويت املركزي واحملاكم املختصة ،كما
يقر ويوافق العميل على أن يقوم الوسيط بتبادل املعلومات الشخصية واالئتمانية اخلاصة بالعميل مع بعض اجلهات الرسمية واألطراف األخرى التي يحق لها قانوناً احلصول على تلك املعلومات
وذلك ألغراض املطابقة والتحقق من هوية العميل ألغراض حتديد الشروط املالية والتقييد ببعض القوانني احلكومية مثال القوانني اخلاصة بعمليات غسيل األموال واملقاطعة الدولية واملعامالت مع
بعض املواطنني احملددين ،إن جميع االستخدامات األخرى ملعلومات العميل الشخصية واالئتمانية يجب أن تخضع للحاالت التي حددها القانون وتعليمات اجلهات الرقابية ،كما أن العميل يفوض
الوسيط في االستفسار عنه وعن وضعه االئتماني وطلب تقرير ملطابقة املعلومات بخصوص هويته ومصدر متويل احلساب وذلك للتمكن من حتديد مدى أهلية العميل لفتح احلساب وآلية أغراض
قانونية آخري متعلقة بالعميل ،كما يفوض العميل الوسيط بهذا اخلصوص لالتصال بتلك املؤسسات املالية واستخدام وكاالت املعلومات حسب ما يراه الوسيط مناسبا  ،كما يدرك العميل أنه كما
هو مطلوب من قبل مختلف الهيئات الرسمية املذكورة أعاله ،إنه قد يطلب من الوسيط تقدمي تقرير عن حتويالت العميل وممتلكاته وشراء أسهم الشركات والبنوك والشركات األخرى املسجلة في
بورصة األوراق املالية مع إشعار العميل دون احلاجة إلى موافقته.
البند الثالث والعشرون
في حاله إدخال أيه تعديالت على أنظمة البورصة من قبل هيئة أسواق املال و بورصة األوراق املالية ،فيحق للوسيط تعديل بنود وشروط هذا العقد أو أي شروط خاصة ملحقة بها لتتوافق مع تلك
التعديالت التي أدخلت على أنظمة بورصة األوراق املالية مع إشعار مسبق للعميل وبدون موافقته وتكون التعديالت على هذا العقد سارية املفعول في مواجهة العميل فوراً ،ويخضع هذا العقد وشروطه
للتعديل ليتماشى مع أي قواعد أو تعليمات أو تعديالت تصدرها هيئة أسواق املال أو بورصة األوراق املالية مع إشعار مسبق للعميل وتكون التعديالت على هذا العقد سارية املفعول في مواجهة طرفا
هذا العقد فور صدورها وبدون موافقتهما.
البند الرابع والعشرون
يخضع هذا العقد ألحكام القانون الكويتي ،وإذا أعتبر أيا من بنود هذا العقد الغي أو غير ساري املفعول أو باط ً
ال أو غير قابل للتطبيق وفقاً ألي حكم أو قرار حتكيمي أو قرار هيئة رقابية فإن عدم
السريان أو البطالن ينحصر في هذا البند املذكور دون أن يؤثر على باقي بنود العقد.
البند اخلامس والعشرون
تختص احملاكم الكويتية بالفصل في املنازعات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد وفقا ألحكام القانون الكويتي ،ويجوز لطرفا النزاع االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في هيئة أسواق املال
وفقاً ألحكام القانون الكويتي ويجوز لطرفا النزاع االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في هيئة أسواق املال وفقاً ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
البند السادس والعشرون
حرر هذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبه  ،وقد علم كل طرف ببنود ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.
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