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 ----------------------------------التاريخ/

 ------------------------------------------توقيع مقدم الطلب/ ------------------------------------إسم مقدم الطلب وصفته/ 

 بيانات طالب اإللغاء
 

  الرقم المدني/ السجل التجاري  اإللغاءإسم وصفة طالب 

  توقيع طالب اإللغاء أووكيله

 تمأل في حال حضور وكيل عن طالب اإللغاء

 رقم التوكيل:

 يقر الوكيل بسريان التوكيل وبأن الموكل على قيد الحياة
 

 بيانات أطراف التفويض المطلوب إلغاءه
 بيانات المفوض

 )إسمه وشكله القانوني(

 

 بيانات المفوض إليه 

 )إسمه وشكله القانوني(

 

    

 بيانات التفويض المطلوب إلغاءه
  تاريخ إصدار التفوض

  تاريخ إنتهاءه

 شامل  محفظة إستثمارية بإدارة العميل  حساب التداول  نوع الحساب المفوض عليه
 

 الشخص المرخص له..
 إسم الشخص المرخص له:

و قيامه بالتوقيع على هذا الطلب، ويقر بصحة جميع البيانات الواردة بهذا ------------------------للشخص المرخص له بحضور  يقر الممثل القانوني

الشروط التفويض وصور المستندات المرفقة به ومطابقتها لألصل، ويقر الممثل القانوني للشخص المرخص له بإتباعه كافة اإلجراءات والتأكد من كل 

 وتحمله كامل المسئوليات المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الشركة الكويتية للمقاصة. 2019لسنة  24بقرار هيئة أسواق المال رقم الواردة 

  توقيع الممثل القانوني للشخص المرخص له
 

  ختم الشخص الرخص له
 

 الستخدام المقاصة

 التوقيع/ استيفاء المستندات: إسم الموظف: خدمة العمالء

 التوقيع/ إدخال البيانات: إسم الموظف:

 

 اإلدارة القانونية

 مقبول  غير مكتمل  مرفوض 

 التوقيع اإلسم:

  تفعيل اإللغاء

 اإلسم:

 

 التوقيع
 

 المرفقات

 

 

 

 .صورة البطاقة المدنية لطالب اإللغاء وتحديد صفته، واعتماد توقيعه مع بيان صفته بالنسبه للشخص اإلعتباري 

 .)صورة البطاقة المدنية للوكيل وصورة الوكالة الرسمية )في حالة وجود وكيل 

 .اعتماد توقيع الممثل القانوني للشخص المرخص له 

 .أي مستندات أخرى تطلبها المقاصة 

 

 

 طلب إلغاء تفويض 

 
 4نموذج رقم 
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 شروط التفويض

 1 يجوز التفويض للتداول في األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة.

يجب حضور المفوو  وو ممللوا النوايويي وجموجوب لوريوي رووميو والتوىيوم ذلوا يمووض  التفوويض ومواا  حود  الج وا  

 المرخص ل ا جإوتالا يموض  التفويض ولنديما للمناصة طبناً للحاال  الساجنة.
2 

يجب حضور المفوو   ليوا صياوياً والتوىيوم ذلوا يمووض  التفوويض ومواا  حود  الج وا  المورخص ل وا جإووتالا يمووض  

 التفويض ولنديما للمناصة طبناً للحاال  الساجنة.
3 

 4 يجب ون يكون المفو   ليا صيااً طبيعياً.

مدة التفويض يعتبر واري لمدة ونة ال لني مدة التفويض ذن ونة وال لزيد ذن ذشر ونوا ، وفي حال ذدا لحديد 

 واحدة.
5 

ال يجوز  صدار ورلر من لفويض لنفس المفو   ليا ووال يدخي ضمن حساب ذدد التفويضا  التفويض الاادر  لا 

 األىارب حتا الدرجة اللاييةو.
6 

 7 ال يجوز التفويض للتداول ذلا حساجا  الشررا  المساهمة واألصياص المرخص ل م.

 8 للمفو   صدار ورلر من لفويض ذلا يفس الحساب طوال فترة وريان التفويض.ال يجوز 

 يحق للمفو  وو المفو   ليا  لغاء التفويض في وي وىت ىبي  يت اء مدلا.
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 اإللتزامات

  إلتزامات المفوض والمفوض إليه
جشأن التفويض فوي  2019و لسنة 24رىم و يلتزا المفو  والمفو   ليا  لباع اإلجراءا  الواردة جنرار هيئة ووواق المال

 لداول األوراق المالية وواء جشأن  صدار وو  لغاء التفويض.
1 

 يلتزا المفو  والمفو   ليا جإخطار ورالة المناصة فوراً ذند لحديث وي من البيايا  الواردة في النموض .

 
2 

  إلتزامات األشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية أو مدير محفظة إستثمار   
يلزا األصياص المرخص ل م جمزاولة يشاط وويط ووراق ماليوة وو مودير محف وة  ووتلمار جإلبواع رافوة اإلجوراءا  والتأرود 

جشوأن التفوويض فوي لوداول األوراق الماليوة  2019و لسونة 24من مطاجنة رافة الشروط المطلوجة طبناً ألحكواا النورار رىوم و

 ىبي لنديم يموض  التفويض الذتماده من المناصة.

1 

يجب ذلا األصياص المرخص ل م جمزاولة يشاط وويط ووراق مالية وو مودير محف وة اووتلمار التحنوق مون اووتيفاء راموي 

ة المناصة، ويتحمي األصياص المرخص ل وم مسولولية البيايا  الواردة في يموض   لغاء التفويض، ومن ثم لنديما  لا ورال

 صحة البيايا  الواردة في يموض  التفويض وو التمديد وو اإللغاء ذند لنديم ا.

2 

 3 التحنق من صالحية التفويض ىبي الماا وي ذمليا  جيم وو صراء من ىبي المفو   ليا.

العميي، فال يتم اوتنبال وي ومر  ال جعد التأرد من ون هذه األوامر الياض رافة اإلجراءا  الالزمة والكافية للتأرد من صياية 

 صادرة ذن صاحب الحساب وو الشيص المفو   ليا.
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