
 

 

  

 

 المق اصة تطبيقاالشتراك في  طلب  

Mobile Application Subscription Request  
 

Trader ID:   :رقم التداول  

Full Name:                   االسم الكامل: 

Civil ID:  :الرقم المدني 

Email Address:  :البريد االلكتروني 

Mobile Number: :رقم الهاتف النقال 
 

Terms and Conditions: 
Kuwait Clearing Company has launched the mobile 
application service to provide value added services which 
allow investors (clients) to view information related to their 
accounts in a strictly secure and easy manner in accordance 
with the terms and conditions mentioned below: 

 The client should fill in the required data in the 
“mobile application request” form available on the 
website and submit it in person along with a copy 
of his proof of identity to the Customer Service at 
Kuwait Clearing Company. 

 This service allows the client to view the details of 
the transactions made through his account. 

 The information available through this service is for 
reference purposes only and Kuwait Clearing 
Company does not hold any responsibility toward 
its clients or any related third parties from using 
the service. 

 The client acknowledges the validity of his e-mail 
address and mobile number as provided in this 
form and is solely accountable for its use and is 
obliged to notify Kuwait Clearing of any changes 
thereto. 

 Kuwait Clearing Company shall not be liable for any 
interruption of service for any reason whatsoever. 

 Kuwait Clearing Company shall have the right to 
disconnect the service in case of misuse without 
any liability towards the client. 

 Kuwait Clearing Company may amend these terms 
and conditions as it deems appropriate from time 
to time. 

 The terms and conditions herein are subject to the 
relevant policies and procedures of Kuwait Clearing 
Company. 

 شروط وضوابط:
للمستثمرين الشركة الكويتية للمقاصة  إنطالقا من االهتمام الذي توليه

فير خدمات سهلة وميسرة لهم، والعمل على تو )العمالء( في بورصة الكويت 
لى بيانات حساباتهم ستحدثت هذه الخدمة لكي تتيح لهم اإلطالع عا  فقد 

 وفقا للشروط والضوابط التالية:و ذلك بسرية تامة 
  بتعبئة بياناته وفقا لما هو موضح على الموقع يقوم العميل

اإللكتروني وذلك على النموذج المتوفر بالموقع و تقديمه بنفسه 
 الكويتية للمقاصة شركةفي الإدارة خدمة العمالء  مع تزويد

 .بنسخة من هوية االثبات
 أن يطلع إلكترونيا على تفاصيل  عميلتتيح هذه الخدمة لل

 العمليات التي تمت على حساباته.
  البيانات والمعلومات المتاحة من خالل هذه الخدمة هي لغرض

اإلطالع فقط وال تتحمل الشركة الكويتية للمقاصة أية مسئولية 
 جراء استخدام هذه الخدمة. تجاه عمالئها أو الغير

 أنه  وو رقم هاتفه روني يقر العميل بصحة بيانات بريده اإللكت
 هاكيفية وطريقة استخدام يتحمل المسئولية القانونية عنها وعن

، و يلتزم بإخطار الشركة اوعن األشخاص المستخدمين له
 بأي تحديث قد يطرأ على هذه البيانات.الكويتية المقاصة 

  ال تتحمل الشركة الكويتية للمقاصة أية مسئولية في حالة انقطاع
 بب من األسباب.الخدمة ألي س

  يحق للشركة الكويتية للمقاصة قطع الخدمة عن العميل في حالة
 .تجاه العميل سوء االستخدام دون أن تتحمل أية مسئولية

  يحق للشركة الكويتية للمقاصة تعديل هذه الشروط والضوابط
 حسبما تراه مالئما من وقت آلخر.

 المعمولللسياسات و اإلجراءات لضوابط و اهذه الشروط  تخضع 
 .اصةالشركة الكويتية للمقبها في 

 

 :DATE OF APPLICATION: تاريخ تقديم الطلب 
    

                      :SIGNATURE التوقيع :
            


	CID: 
	Address: 
	Mobile: 
	Date: 
	Name: 
	TID: 


