
 

 

 الكویت في: 
 السادة/ الشركة الكویتیة للمقاصة.

 تحیة طیبة وبعد،،،
 التحویل االلكترونيخدمة طلب اشتراك في  الموضوع:

 اإلشتراك في خدمة التحویل اإللكتروني (التداول) �
یرجى تحویل المبالغ المستحقة لي والناتجة عن بیع األسھم بسوق الكویت لألوراق 

بنك بإجمالي المبالغ المطلوبة التزوید  كما یرجى، ي أدناهلمالیة إلى حسابي المصرفا
ة للمقاصة من خالل الشراء لیتم تحویلھا إلى حساب الشركة الكویتی عملیاتوالناتجة عن 

 .حسابي المصرفي
 اإلشتراك في خدمة التحویل اإللكتروني (األرباح النقدیة) �

النقدیة للشركات المساھم فیھا  یرجى تحویل المبالغ المستحقة لي والناتجة عن األرباح
 أدناه*.المدون إلى حسابي المصرفي  2015اعتبارآ من توزیعات عام 

 
 وفقاً للشروط التالیة:

 .الثبوتیة للمستندات ومطابقة صحیحة أدناه المدونة البیانات أنأقر  -1
 -إیداع أو خصم  –لتحویل  البنك الشركة الكویتیة للمقاصة في إصدار التعلیمات بالوسیلة التي تراھا مناسبة إلى أفوض -2

ولیة على دون أدنى مسؤ، بین حسابي لدى البنك وحساب الشركة الكویتیة للمقاصة لدیھالمستحقة نتیجة التداول  المبالغ
 .الشركة والبنك

 تداولال قبل للمقاصة الكویتیة للشركة المستحقة المبالغ لسداد كافیة المصرفي بحسابي النقدیة المبالغ تكون بأن ألتزم -3
 .)خدمة التحویل اإللكتروني (التداول)(فقط ل المالیة لألوراق الكویت بسوق

 للمقاصة الكویتیة الشركة تعلیمات على بناءً  حسابي إلى تحویلھا تم التي للمبالغ عكسيال قیدعملیة ال إجراء للبنك یحق -4
 .إلىَّ  الرجوع دون

بالتحویالت  المتعلقة المعلومات كافة عن والقضائیة المعنیة تللجھا اإلفصاح للمقاصة الكویتیة والشركة للبنك یحق -5
 .المصرفیة محل ھذه الخدمة

 .أسباب إبداء دون وقت أي في الخدمة ھذه إنھاء أو إیقاف للمقاصة الكویتیة والشركة للبنك یحق -6
سباب فنیة أو خارجة ألتلحق بي نتیجة قد خسارة  ةمسؤولیة عن أیوال البنك أیة الشركة الكویتیة للمقاصة ال تتحمل  -7

 .أو تنفیذه لھا إرادة البنك أو نتیجة لرفض البنك التعامل مع ھذه التعلیمات إرادتھا أو عن
 أیام بخمسة المحدد الوقت قبل بذلك والبنك للمقاصة الكویتیة الشركة بإبالغ ألتزم – الخدمة ھذه إنھاء رغبتي حالة في -8

 .األقل على عمل
المحولة وإلغاء  إجراء قید عكسي للمبالغالبنكي أو إغالقھ یحق للشركة الكویتیة للمقاصة في حالة وقف نشاط حسابي   -9

 ھذه الخدمة.
حررت نسخ ھذا الطلب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، وفي حال التعارض أو االختالف بین النصین العربي  -10

 واالنكلیزي لھ فإن النص العربي ھو الذي یسود.
 

 .الطلب بھذا الموضحین /ھویة المشاركتداولال وحسابالمصرفي  حسابالالتعامل ب على الخدمة ھذه قتصرت  * 
خدمة التحویل اإللكتروني لألرباح النقدیة فقط للمساھمین في الشركات والبنوك ممن لدیھم اتفاقیة خدمة مع الشركة    *

 الكویتیة للمقاصة.
 .النقدیة األرباح و/أو بالتداول اإلشتراك یمكنھ واحد مصرفي حساب رقم فقط   *
 .الطلب ھذا تاریخ من عمل یومي بعد الخدمة ھذه تفعیل یتم   *
 كتابة االسم كما ھو مدون بالھویة وذلك باللغة العربیة واإلنجلیزیة. ضرورة   *
 یة للمقاصةالكویت ، ویرسل نسخة معتمدة منھ إلى الشركةلھذا الطلب الموقعة من العمیلیحتفظ البنك بالنسخة األصلیة    *

 .للعمل بموجبھا
 یجب إرفاق صورة من مستند إثبات الھویة بھذا الطلب.   *

Date:  
Attn: Kuwait Clearing Company 
State of Kuwait. 
Subject: Electronic Transfer Service Application 
�: Electronic Transfer Service (Trading) 
Kindly transfer all outstanding cash amount due as a result of trading in the 
Kuwait Stock Exchange to my bank account below. Also, kindly provide 
The Bank with all outstanding cash amount to settle the due amounts 
through my Bank account. 
�: Electronic Transfer Service (Dividends) 
Kindly transfer cash dividends pertaining to me effective 2015 to my 
personal bank account noted below*. 
 
 in accordance with the following conditions: 
1. I hereby concur that the following documented information are correct and in conformity with the supporting 

documents. 
2. I hereby authorize Kuwait Clearing Company in the issuance of instructions– the means by which it deems 

appropriate - to the bank to debt or Credit the due amounts - accrued as a result of trading - between my 
following specified Bank account and Kuwait Clearing Company's account with no liability falling in the 
Company towards other parties. 

3. I hereby commit before processing any trade in Kuwait Stock Exchange and acknowledge the existence of 
cash in my bank account sufficient for the payment of such operations (for electronic transfer service (trading) 
only). 

4. The Bank is entitled to reverse registry on the instructions of Kuwait Clearing Company without obtaining my 
approval for any amounts that have been transferred to my account and reverse this amounts to the Company's 
account. 

5. I hereby authorize Kuwait Clearing Company and the Bank to provide information relating to my uses to any 
other party as deemed necessary or when a sentencing/order is issued by a court. 

6. Kuwait Clearing Company and the Bank are entitled to end this service at any time without obtaining my 
approval. 

7. Neither Kuwait Clearing Company, nor the Bank, shall bear any responsibility whatsoever in respect of any 
loss I incur for the failure of the Bank or the Company to execute and implement these instructions for any 
technical reasons beyond its control, or because the Bank's refuses to process any of these instructions. 

8. The subscriber is entitled to end this service any time by notifying Kuwait Clearing Company and the Bank 
(5) working days prior to end date. 

9. In the case of cessation of activity or closure of my bank account, Kuwait Clearing Company has the right to 
reverse of the amounts transferred and deactivate this service. 

10. This application shall be executed in Arabic and English. If there is a difference or contradiction between the 
Arabic and English text of it, the Arabic text shall prevail. 
 

*    This service is exclusive for dealing on my Bank Account and Trading Account/Business partner ID clarified below. 
*    Electronic Transfer Service (Dividends) is available only for shareholders in banks/issuers whom are registered in this 

service with Kuwait Clearing Company.  
*    One bank account can subscribe for trading and/or dividends payment. 
*    This service will be activated after two working days of receipt of this application. 
*    Both English and Arabic Names are required as documented in Trader ID. 
*    The Bank maintains the original signatories to this application from the client, and sends a certified copy thereof to 

Kuwait Clearing Company to be acted upon. 
*   A copy of the ID document shall be attached with this application. 

 

 :.Trading Acc. No                 رقم التداول:

 
 :ھویة المشارك

 

           

 

Business Partner ID:                         
   

 االسـم:
 :Name           (باللغة العربیة)

(Arabic) 
   

 االسـم:
 :Name           (باللغة اإلنجلیزیة)

(English) 
   

  رقم الھویة:
 رقم مدني �
 سجل تجاري �
 جواز سفر �

                        

ID No.: 
� Civil ID                       
� C.R. 
� Passport 

   

 :.Tel. No   رقم الھاتف: :Bank   البنك:

   
 :.Bank Account No                             رقم الحساب البنكي:

   

 :Signature  التوقیع:
   

 For Bank use Only الستعمال البنك فقط

 :Signature verified by  المصادقة على التوقیع:

 :Bank Stamp  نك:ختم الب

 :Date  التاریخ:
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