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التمهـيد
وحدة العقد:   .1

تعتبـــر هـــذه الشـــروط واألحـــكام جـــزًء ال يتجزأ من عقد احملفظة اإلســـتثمارية مبـــا في ذلك عقد محفظـــة الصكوك اإلســـتثمارية على اختـــاف انواعهم )بإدارة 
العميـــل أو بـــإدارة الشـــركة لصالـــح العميـــل أو محفظـــة حفـــظ( املبرم مـــع بيتك كابيتـــال »الشـــركة« ومتممة له كما يشـــمل ذلك جميـــع ماحق العقـــد وتعدياته 
واملراســـات التـــي تتـــم مـــع العميـــل والنماذج املســـتخدمة فـــي فتح احلســـاب )منوذج فتح حســـاب ومنوذج إعـــرف عميلـــك، ومنـــاذج  FATCA & CRS( ليعتبر 
جميـــع مـــا ســـلف وحدة واحـــدة ال ميكن جتزئتهـــا ومتثل فـــي ُمجملها احلقـــوق واإللتزامات املتبادلـــة بني »الشـــركة« وعمائها وشـــروطاً لتقدمي اخلدمـــات للعماء.

وبتوقيـــع العميـــل علـــى عقد احملفظة االســـتثمارية، فإنه يقر باطاعه على هذه الشـــروط واألحكام واســـتامه نســـخة منهـــا وموافقته على االلتزام بها وســـريانها 
عليـــه فـــي اخلدمـــات املقدمـــة من الشـــركة للعميل لفتح أي من احملافظ االســـتثمارية، وســـتتيح الشـــركة للعميل نســـخة من هذه الشـــروط واألحـــكام على املوقع 

اإللكترونـــي: www.kfhcapital.com.kw، إلطـــاع العميل عليها. 

تعديل الشروط واألحكام:  .2
يحـــق للشـــركة تعديـــل كل أو جـــزء ممـــا ورد فـــي هـــذه الشـــروط واألحـــكام فـــي أّي وقـــت وإعتبار هـــذه التعديـــات نافذًة بحـــق العميل بعد نشـــرها علـــى املوقع 
اإللكترونـــي للشـــركة وإخطـــار العميـــل بوجـــود هـــذه التعديات مـــن خال قنـــوات اإلتصال املتفق عليها حســـب سياســـات وإجراءات الشـــركة، وتخضـــع في هذا 

الشـــأن للقانـــون رقـــم 20 لســـنة 2014 في شـــأن املعامـــات اإللكترونية.

حقوق امللكية الفكرية:   .3
تكـــون حقـــوق الطبـــع والنشـــر وجميع امللكيات الفكريـــة األخرى الواردة في تقارير ومطبوعات ومراســـات الشـــركة وموقعهـــا اإللكتروني، ومـــا يتضمنه ذلك على 
ســـبيل املثـــال ال احلصـــر، جميـــع التصاميم، والنصوص، والتســـجيات الصوتية، والصور والروابط مملوكة لبيتك كابيتال. وال يجوز نســـخ تلـــك امللكية الفكرية و/ 
أو نقلهـــا، نشـــرها، بثهـــا، تخزينهـــا، تقليدهـــا، توزيعها، عرضهـــا، ترخيصها، تعديلها، ربطها برابط إلكتروني، اســـتخدامها، كلياً أو جزئيا بأي شـــكل من األشـــكال 

دون موافقة كتابية مســـبقة مـــن بيتك كابيتال.

األلفاظ واملصطلحات:  .4
تكون لأللفاظ واملصطلحات الواردة أدناه املعاني املبينة قرين كٍل منها ما لم يقتض السياق خاف ذلك:

 تعنــي حســاب العميــل لــدى الشــركة وتتمثــل فــي مكوناتــه مــن النقــد وأّي نــوع مــن أنــواع األوراق املاليــة، أو مزيــج مــن األوراق:احملفظة
 املاليــة املتباينــة مــن حيــث النــوع أو العائــد أو مــّدة اإلســتحقاق، وأيــة أصــول أخــرى مملوكــة للعميــل وفقــاً للضوابــط التــي
 تضعهــا هيئــة أســواق املــال يودعهــا العميــل عنــد بدايــة التعاقــد وتقبلهــا الشــركة وتقــوم مبتابعتهــا وإدارتهــا حســب تعليمــات
 العميــل، أو تديرهــا الشــركة لصالــح العميــل، أو تتولــى حفظهــا - حســب نــوع احملفظــة - فــي املجــاالت املتوافقــة مــع تعاليــم
 وأحــكام الشــريعة اإلســامية، ومــا قــد يطــرء علــى تلــك املكونــات مــن تغييــرات فــي أّي تاريــخ الحــق، علــى ســبيل املثــال
ــاح والتوزيعــات ــى األرب ــة إل ــا، إضاف ــا حســب نوعه ــل( نتيجــة إدارته ــداع - ســحب - حتوي ــع - إي  ال احلصــر )شــراء - بي
 الناجتــة عــن مكوناتهــا، وكذلــك أيــة مبالــغ ناجتــة عــن تســهيات ائتمانيــة متوافقــة مــع تعاليــم وأحــكام الشــريعة اإلســامية،
 ترتبهــا الشــركة لصالــح العميــل أو يرتبهــا العميــل بنفســه - متــى إنطبقــت بحســب نــوع احملفظــة - وتخضــع جميعهــا لنفــس

الشــروط، ســواء كانــت محفظــة رئيســية أو فرعيــة.

هيئــة أســواق املــال بالكويــت أو/ وفــي خــارج دولــة الكويــت يقصــد بهــا اجلهــة الرقابيــة املشــرفة التــي تقــوم بتنظيــم نشــاط :الهيئة
األوراق املاليــة واألســواق املاليــة وإصــدار الرخــص لهــا، وللوســطاء، وللجهــات التــي تقــع حتــت رقابتهــا.

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وتعدياته.:القانون

الائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وتعدياته.:الالئحة التنفيذية

كافة األسواق املالية في دولة الكويت وفي خارجها.:البورصة / البورصات

األســواق/ الســوق املخصــص للتوفيــق بــني عــروض البيــع وطلبــات الشــراء فــي األوراق املاليــة ويتبــع اإلجــراءات اخلاصــة :األسواق املالية
بالتــداول ويــؤدي الوظائــف املعتــاد أداؤهــا مــن قبــل األســواق املاليــة ســواء فــي دولــة الكويــت أو خارجهــا، وتشــمل األســواق 
املاليــة احملليــة أو أّي أســواق أوراق ماليــة مرخصــة مــن قبــل الهيئــة داخــل الــدول املســموح بهــا التــداول، والتــي تقــدم فيهــا 
ــع وشــراء  ــات بي ــذ عملي ــون مخــوالً بتنفي ــا ويك ــل / الشــركة حســاب فيه ــدى العمي ــن وقــت آلخــر ول ــا م الشــركة خدماته

وإدخــال / إعطــاء أوامــر تــداول أو إجــراء أيــة عمليــات أخــرى ذات صلــة. 

الشروط واألحكام العامة لعقود خدمات إدارة احملافظ االستثمارية
 )بإدارة العميل - بإدارة الشركة لصالح العميل - احلفظ(
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يقصد بها دولة الكويت وأي دولة أخرى تكون الشركة: :الدول املسموح التداول فيها
1. مرخصة بتقدمي اخلدمات بها. 

2. لديهــا فيهــا عاقــة بوســيط تنفيــذ مرخــص أو وكالــة مقاصــة، أو جهــة مرخــص لهــا تقــوم بتزويدهــا وعمائهــا بخدمــة 
التــداول فــي أســواق األوراق املاليــة.

هــي عمليــات متعلقــة بنشــاط األوراق املاليــة يتطلــب ترتيبهــا إتخــاذ إجــراءات خاصــة لــدى جهــات معينــة وفقــاً ألنظمــة :صفقات ذات طابع خاص
وقواعــد هــذه اجلهــات، ومــن هــذه العمليــات علــى ســبيل املثــال ال احلصــر صفقــات )اإلكتتابــات اخلاصــة، املــزادات املتعلقــة 

بــاألوراق املاليــة، وغيرهــا( مــع مراعــاة عــدم تعارضهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء، ومتطلبــات الهيئــة.

يوم التداول في بورصات األوراق املالية / منصات التداول / األسواق، خال ساعات العمل الرسمية. :يوم عمل

ــى :القيمة السوقية للمحفظة ــة عل ــألوراق املالي ــم تســجيل الســعر الســوقي ل ــي، ويت ــار الكويت ــات احملفظــة بالدين ــم الســوقية ملكون هــي مجمــوع القي
النحــو التالــي:

1. األوراق املاليــة املدرجــة يكــون وفقــاً للترتيــب التالــي، )أي أنــه فــي حالــة عــدم توفــر الســعر وفقــاً للبنــد األول يتــم 
اســتخدام البنــد الــذي يليــه(:

• سعر اإلقفال ليوم التداول.

• سعر اإلقفال السابق.

2. األوراق املاليــة غيــر املدرجــة فتحســب القيمــة الســوقية العادلــة لألســهم غيــر املدرجــة »بشــكل شــهري« وذلــك 
التاليــة: باملصــادر  باالسترشــاد 

.»OTC« نظام تداول األوراق املالية غير املدرجة لدى شركة بورصة الكويت •

• املوقع اإللكتروني اخلاص بالسوق املوازي.

• تقدمي العميل تقييم حديث معتمد من قبل جهة خارجية وتوافق عليه الشركة.

3. يتم تسجيل السعر السوقي لوحدات أنظمة اإلستثمار اجلماعي غير املدرجة وفقاً ألخر تقييم معلن. 
4. يتم تسجيل السعر السوقي للصكوك في احملفظة بناء على أخر سعر متاح. 

وفــي حــال عــدم توفــر البيانــات عبــر املصــادر الســابقة، ســيتم تقييــم الورقــة املاليــة غيــر املدرجــة بســعر فلــس واحــد للســهم 
الواحد.

وتقــدر القيمــة الســوقية للمحفظــة بالدينــار الكويتــي وتقــدر قيمــة أيــة عمــات أخــرى بحســب متوســط األســعار املعلنــة مــن 
قبــل بنــك الكويــت املركــزي فــي تاريــخ التــداول أو فــي تاريــخ تقييــم موجــودات احملفظــة.

أّي صــك أيــاً كان شــكله القانونــي يثبــت حصــة فــي عمليــة متويليــة قابلــة للتــداول بترخيــص مــن الهيئــة، ويكــون متوافــق مــع :األوراق املالية
تعاليــم وأحــكام الشــريعة اإلســامية حســب إعتمــاد هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة.

تعتبــر مــن األوراق املاليــة وهــي عبــارة عــن وثائــق متســاوية القيمــة متثــل حصصــاً شــائعة فــي ملكيــة أعيــان أو منافــع أو :الصكوك
خدمــات أو فــي موجــودات مشــروع معــني أو نشــاط أســتثماري.

األشخاص الطبيعية أو اإلعتبارية املسجلة أسماءهم في السجل اخلاص بحملة الصكوك.:حملة الصكوك

الهيئــة التــي يتــم تشــكيلها مــن حملــة الصكــوك لــكل إصــدار صكــوك، حلمايــة املصالــح املشــتركة ألعضائهــا، ويكــون لهــا :هيئة حملة الصكوك
ممثــل قانونــي مــن بــني أعضائهــا أو تختــاره مــن الغيــر.

شــخص أو أكثــر معــني مــن قبــل هيئــة حملــة الصكــوك مــن بــني أعضائهــا أو مــن غيرهــم ليقــوم بتمثيــل حملــة الصكــوك :ممثل هيئة حملة الصكوك
وحمايــة حقوقهــم.

القيمــة الشــرائية لألصــول املشــتراه مضافــاً إليهــا كافــة العمــوالت واملصاريــف و/ أو تكلفــة األصــول التــي يتــم إيداعهــا :تكلفة اإلستثمار
ــوم  ــي تق ــداع، والت ــخ اإلي ــي تاري ــن الشــركة ف ــة م ــة أخــرى مقبول ــا أو أّي قيم ــة الســوقية له ــل القيم ــي متث باحملفظــة والت

ــرة. ــة لغــرض إحتســاب أداء احملفظــة خــال الفت ــة كل ســنة مالي ــا فــي نهاي الشــركة بتعديله
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ثانيًا: شروط وأحكام عامة:
يخضـــع حســـاب احملفظة للقانـــون والئحته التنفيذية وتعدياتهـــم، وتعليمات الهيئة والقواعد التنفيذية والتنظيمية للجهات األخرى ذات العاقة بنشـــاط الشـــركة   .1

محليـــاً وعاملياً، كمـــا يخضع أيضاً للوائح الشـــركة وسياســـاتها وإجراءاتها الداخلية.
ال يجـــوز إنشـــاء أكثـــر مـــن محفظة إســـتثمارية رئيســـية واحدة لكل عميـــل، وذلك لكل نوع مـــن أنواع احملافظ اإلســـتثمارية )وفـــق اآللية التي تدار بهـــا احملفظة(،   .2
مـــع إمكانيـــة إنشـــاء محافـــظ فرعية تنـــدرج حتت احملفظة اإلســـتثمارية الرئيســـية وذلك بهدف إحـــكام الرقابة علـــى مكونات كل محفظـــة وإدارتها بكفـــاءة وفاعلية.
يعلـــم العميـــل أن كافـــة أوجـــه اإلســـتثمار مبا في ذلك اإلســـتثمار فـــي األوراق املالية ينطـــوي على درجة عاليـــة من املخاطر، فكمـــا أن أســـعار األوراق املالية قابلة   .3
لإلرتفـــاع فإنهـــا أيضـــاً قد تنخفض ألية أســـباب محليـــاً وإقليمياً وعامليـــاً، وبالتالي فإن إســـتخدام العميل اخلدمات املقدمة من الشـــركة تعني فهمـــه لطبيعة هذه 

اخلدمـــات وقبولـــه ملخاطرهـــا املعتـــادة فـــي مثل هذه احلاالت من اإلســـتثمار، والتي قد تتســـبب له في خســـارة أموالـــه وأصوله جزئيـــاً أو كلياً. 
يحـــق للشـــركة وفقـــاً لائحة الرســـوم والعمـــوالت املعتمدة لديها فرض رســـوم / عموالت جديدة أو اســـتيفاء أو تعديل الرســـوم /العموالت القائمـــة وما قد يقترن   .4
بهـــا أو يتـــم حتميله من ضرائب على هذه العموالت أو الرســـوم، كما يحق للشـــركة تعديل الشـــروط واألحـــكام اخلاصة ببعض أو جميع اخلدمـــات، وإعام العميل 
بأي وســـيلة من وســـائل االتصال املتعارف عليها مبا فيها الوســـائل اإللكترونية، ويحق للشـــركة  إســـتيفاء مســـتحقاتها من هذه الرســـوم أو املصروفات وخصمها 

مـــن أي حســـاب خاص بالعميـــل لديها دون الرجـــوع إليه، وإخطاره الحقاً، كما للشـــركة احلق فـــي مطالبته بها. 
ال تدخل أتعاب الشركة ضمن أموال العميل إذا كانت مستحقة األداء وفق العقد املبرم مع العميل.  .5

تتمثـــل أمـــوال العميـــل فـــي جميع األمـــوال النقدية املســـتلمة، أو تلك التي بحيازة الشـــركة لصالح العميل كشـــخص مرخص لـــه أو نيابة عنه مبناســـبة القيام بأي   .6
نشـــاط لـــألوراق املاليـــة، مخصومـــاً منها األمـــوال النقدية املخصصة للوفـــاء بالتزامات العميـــل نتيجة التعامات التـــي اجريت لصاحله مبا في ذلـــك أتعاب إدارة 

الشـــركة، ســـواء كانت مســـتحقة األداء أو معلقة على شـــرط أو مضافة إلى أجل.
تتمثـــل أصـــول العميل في جميع األموال غير النقدية من األوراق املالية، أو أصول أخرى والتي تســـتلمها الشـــركة كشـــخص مرخص لـــه، أو حتوزها لصالح العميل   .7

مبناســـبة قيامها بأي نشـــاط لألوراق املالية.
يجـــب علـــى العميـــل إســـتيفاء جميع املعلومـــات والبيانات واملســـتندات التي تتطلبهـــا القوانني واللوائـــح وتعليمات اجلهـــات الرقابية، وعلى وجـــه اخلصوص تعبئة   .8
منـــوذج إعـــرف عميلـــك )تعليمـــات مكافحة غســـل األمـــوال ومتويل اإلرهاب( وحتديثها بشـــكل دوري ومســـتمر أو عندما يطـــرء عليها أي تغيير، وفـــي حال اخال 

العميـــل بذلك يحق للشـــركة وقف حســـابه حلـــني قيامه بتحديـــث بياناته.
فـــي حـــال عـــدم توافـــر معلومات كافية عن العميل، ســـيتم إخطار العميـــل بالتوقف عن تقـــدمي اخلدمة ما لم يقدم تلـــك املعلومات خال ثاثة أيـــام عمل من هذا   .9

اإلخطـــار، علـــى أن يتـــم إيقـــاف تقدمي اخلدمة فـــي حال إخفاق العميـــل في تقدمي تلـــك املعلومات بعد إنقضاء فتـــرة اإلخطار.
يقـــوم العميـــل بعـــد التوقيـــع على عقد احملفظة بتحويل النقـــد و/ أو األوراق املالية املتفق عليها أو أية أصول أخرى تقبلها الشـــركة إلى احملفظة بالطرق الرســـمية   .10
املتبعـــة فـــي حتويلهـــا وحســـب إجراءات وشـــروط تقـــدمي اخلدمات، على أن يتـــم حتويل املبالـــغ النقدية إلى احملفظة من خال احلســـابات املصرفيـــة احملددة من 

قبـــل الشـــركة )حســـابات العماء(، ويتـــم رد تلك األموال و األصول للعميل - ألي ســـبب من األســـباب - بنفس الطريقة.
حفظ أموال وأصول العميل.   .11

يتـــم إيـــداع أمـــوال العمـــاء فـــي حســـابات مصرفية لـــدى بنوك محليـــة تعمل حســـب تعاليم وأحـــكام الشـــريعة اإلســـامية وتكون تلـــك احلســـابات منفصلة عن   -
حســـابات الشـــركة، ويجـــوز جتميـــع أمـــوال العمـــاء في حســـاب مصرفي واحـــد أو أكثر )حســـابات عمـــاء(، كما يجوز للشـــركة إيـــداع أموال العمـــاء في بنوك 

خارجيـــة فـــي االحـــوال التـــي يلـــزم فيهـــا تســـوية قيمة تعامـــات العميل فـــي أســـواق خارجية، وذلـــك في حدود إجـــراء هذه التســـوية.
يجـــوز للشـــركة حتويـــل أمـــوال العميـــل للغير مثـــل وكالة املقاصة / وســـيط / بنـــك وذلك بغرض الوفـــاء بإلتزامات العميل الناشـــئة عـــن تعامـــات األوراق املالية   -

اخلاصـــة باحملفظـــة وذلـــك فـــي حســـاب مســـتقل حســـب القوانني واللوائـــح  املنظمـــة لها، علـــى أن يتـــم التحويل بالقـــدر الازم لهـــذا الوفاء. 
حتتفظ الشـــركة باألوراق املالية اخلاصة بالعميل وباملســـتندات اخلاصة بعمليات البيع والشـــراء التي يقوم بها العميل أو تقوم بها الشـــركة لصالح العميل حســـب   -

األصـــول املتعارف عليهـــا في ذلك. 
حتتفظ الشركة باملستندات املثبتة للملكية بإسم العميل، أو بإسم الشركة بصفتها الشخص املرخص له من الهيئة الذي يدير إستثمارات العميل.   -

يجـــوز للشـــركة إيـــداع أصول العميل لدى أشـــخاص آخرين في حســـاب أو حســـابات مفتوحة لدى شـــخص آخر مرخص له مـــن الهيئة أو من جهـــة رقابية أجنبية   -
حلفـــظ أصـــول العمـــاء إذا كان ذلـــك ضروريـــاً حلفـــظ أصوله خارج دولة الكويـــت، وقد ال ميكن الفصـــل دائماً بني أصـــول العميل املودعة لدى أشـــخاص آخرين 

الشركة. وأصول 
قد ال تتمكن الشركة من حتويل ملكية األوراق املالية فى بعض األسواق املالية ألسباب خارجة عن إرادتها.  -

يجوز للشركة أن ترفض - ألي سبب - طلب العميل إيداع شهادات أسهم أو شهادات ملكية أي أصول أخرى.   -
يجـــوز للعميـــل حتويـــل األمـــوال من وإلى محفظته علـــى أن يكون ذلك مبوجـــب طلب كتابي مقدم للشـــركة يتضمن تفاصيـــل العملية املطلوبة، مـــع األخذ باإلعتبار   -

خصـــم املصاريف املســـتحقة وأتعـــاب اإلدارة إن وجدت. 
تكـــون جميـــع التحويـــات النقدية بني حســـاب محفظة العميل واحلســـاب املصرفي اخلاص بـــه، وأي حتويل ألوراق ماليـــة يجب أن تكون من محفظـــة العميل إليه   -

مباشـــرة، بحيـــث تكـــون جميع عمليات اإليداع والســـحب وحتويـــل األموال، وحتويـــل األوراق املالية صادرة وواردة من حســـابات بإســـم العميل.
يجوز للعميل حتويل األوراق املالية إلى محفظته، مع مراعاة اإلعتبارات املتعلقة بالتوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة اإلسامية.   -

في حال رغب العميل في إجراء أي عملية على احملفظة فينبغي عليه تقدمي طلب كتابي للشركة يتضمن اإلجراء املطلوب.  -
ميكـــن للشـــركة تعديـــل حســـاب العميـــل لتصحيح أي خطأ، ويجـــب على العميل أن يعيـــد فوراً إلى الشـــركة أية أصول أو أمـــوال مت حتويلها إليـــه والتي ال يحق له   -

احلصـــول عليها. 
تقوم الشركة بإعداد وحفظ سجات ومعلومات كافية ومستقلة حلساب العميل بناء على تعليمات الهيئة.   .12

تقـــوم الشـــركة بنـــاء علـــى طلـــب كتابي من العميل بتقدمي جميـــع املعلومات التي تتعلـــق باحملفظة إلى أي جهة ذات عاقـــة يحددها العميل ومنها على ســـبيل املثال   .13
محاســـبوا العميـــل أو مدققـــوا حســـاباته دون أدنـــى مســـؤولية على الشـــركة، كما تقوم الشـــركة بتقدمي هـــذه املعلومات عند طلـــب الهيئة أو أي جهة رســـمية يحق 

لها قانونـــاً احلصول عليها. 
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تسليم أموال وأصول العميل ونقلها:  .14
ســـيتم تســـليم مكونـــات احملفظة اإلســـتثمارية من أوراق مالية وأمـــوال وأية أصول أخرى محتفظ بها إلـــى العميل أو ملن له صلة في مســـكها أو إدارتها أو حفظها، 
وذلـــك فـــي حـــال طلـــب العميـــل ذلـــك أو عند إنهـــاء التعاقد بناء على طلـــب العميل أو  رغبة الشـــركة في إنهـــاء التعاقد، أو عند عـــدم التجديد أو فســـخ العقد أو 

عنـــد إلغاء ترخيص الشـــركة من قبـــل الهيئة، وذلك بإتبـــاع اآلليات التالية: 
آلية نقل األموال واألصول إلى شخص آخر مرخص له من قبل الهيئة: أ ( 

نقل األموال  من احملفظة الى احلساب البنكي اخلاص بالعميل.  -
نقـــل األوراق املاليـــة مـــن احملفظـــة من خال وكالة املقاصة/ جهة حفظ الســـجل -حســـب نوع الورقة املالية- و تســـجيليها بأســـم )حســـاب عماء( لدى   -

شـــخص آخـــر مرخـــص له وذلـــك بناًء علـــى موافقـــة كتابية من العميـــل والشـــخص املرخص له.
نقـــل الصكـــوك مـــن احملفظة وتســـجيلها بحســـاب التســـوية اخلاص بحســـاب عماء الشـــخص املرخص له اآلخـــر لدى وكالـــة املقاصة، وذلـــك بناًء على   -

كتـــاب مـــن العميـــل يتضمـــن معلومات هـــذا احلســـاب واملوافقة الكتابيـــة للشـــخص املرخص له.
نقل األوراق املالية احملتفظ بها خارج دولة الكويت حسب اإلجراءات املتبعة لدى جهة احلفظ / وكالة املقاصة.  -

آلية تسليم مكونات احملفظة اإلستثمارية إلى العميل أو ملن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها: ب ( 
نقل األموال  من احملفظة الى احلساب البنكي اخلاص بالعميل.  -

نقل االوراق املالية من احملفظة من خال شركة املقاصة / جهة حفظ السجل -حسب نوع الورقة املالية- وتسجيلها بإسم العميل.   -
نقـــل الصكـــوك من احملفظة وتســـجيلها بحســـاب التســـوية اخلاص بالعميل لدى وكالـــة املقاصة، وذلك بناًء علـــى كتاب من العميل يتضمـــن معلومات هذا   -

احلساب.
نقل األوراق املالية احملتفظ بها خارج دولة الكويت حسب اإلجراءات املتبعة مع اجلهات احملتفظ لديها بتلك األوراق املالية.  -

احلقوق وااللتزامات املترتبة على ملكية األوراق املالية.  .15
حـــق حضـــور إجتماعـــات اجلمعيـــات العموميـــة والتصويـــت فيهـــا: للعميـــل احلق في حضـــور إجتماعات اجلمعيات العمومية للشـــركات التي ميتلك أســـهم فيها   -
مـــن خـــال احملفظـــة ولـــه حق التصويت فـــي تلك اإلجتماعـــات، وفي حال رغـــب العميل فـــي حضور أٌي من هـــذه اإلجتماعـــات عليه اخطار الشـــركة  بذلك 
خطيـــاً  قبـــل 3 أيـــام عمـــل مـــن إنعقاد أّي من تلك اإلجتماعات، وتقع مســـئولية إســـتام دعـــوة احلضور وكتاب التفويض من الشـــركة علـــى العميل، وفي حال 
عـــدم إخطـــار العميـــل الشـــركة برغبتـــه في حضـــور تلك اإلجتماعـــات، يحق للشـــركة حضور هـــذه اإلجتماعـــات والتصويت فيها مـــا لم يترتـــب على حضور 

الشـــركة إفصاحـــات للجهـــات الرقابية، ويعـــد ذلك مبثابـــة تعليمات من العميل للشـــركة حلضور تلـــك اإلجتماعـــات والتصويت فيها.
عضويـــات مجالـــس اإلدارة: لـــن توافق الشـــركة على أّي طلب يقدم من العميل بشـــأن تســـجيل أّي عضويات بإســـمها، أو بإســـم حســـاب العمـــاء نظير ملكيته   -
مـــن خـــال احملفظـــة، وعليـــه؛ إذا رغب العميل في الترشـــح لعضويـــات مجالـــس اإلدارة أو تعيني ممثل له فيها فيجـــب أن يتم ذلك من خال ملكيته املباشـــرة 

في تلك الشـــركات. 
حق االكتتاب: ســـتقوم الشـــركة باإلعان عن طريق أي من وســـائل التواصل احلديث التي تراها مناســـبة حســـب سياســـتها عن أّي اكتتابات ســـواء كانت في   -
زيـــادة رأس املـــال أو غيرهـــا مـــن االكتتابـــات، ويحق للعميل املشـــاركة في تلـــك االكتتابات بتقدمي طلب كتابي للشـــركة قبل خمســـة أيام عمل مـــن اليوم املعلن 
مـــن قبـــل اجلهـــة طارحـــة اإلكتتاب إلنتهـــاء اإلكتتاب، وســـتقوم الشـــركة بوقف قبـــول طلبات اإلكتتـــاب بعد هـــذه املدة وذلك حتـــى تقوم بتحضير الســـجات 

وإســـتيفاء متطلبات اجلهة املديـــرة لاكتتاب.
حـــق حضـــور إجتماعـــات حملـــة الصكـــوك والتصويـــت فيهـــا: للعميل احلـــق في حضور إجتماعات حملـــة الصكوك التي ميتلك صكوكاً فيهـــا من خال احملفظة   -
ولـــه حـــق التصويـــت فـــي تلـــك اإلجتماعات، وفـــي حال رغـــب العميل في حضـــور أٌي من هـــذه اإلجتماعات عليـــه اخطار الشـــركة  بذلك خطياً  قبـــل 3 أيام 
عمـــل مـــن إنعقـــاد أّي من تلك اإلجتماعات، وتقع مســـئولية إســـتام دعوة احلضور وكتاب التفويض من الشـــركة علـــى العميل، وفي حال عـــدم إخطار العميل 
الشـــركة برغبتـــه فـــي حضـــور تلـــك اإلجتماعـــات، يحق للشـــركة حضور هـــذه اإلجتماعـــات والتصويـــت فيها ما لـــم يترتب علـــى حضور الشـــركة إفصاحات 

للجهـــات الرقابيـــة، ويعـــد ذلك مبثابـــة تعليمات من العميل للشـــركة حلضور تلـــك اإلجتماعـــات والتصويت فيها.
الترشـــح ملنصـــب املمثـــل القانونـــي لهيئـــة حملـــة الصكـــوك: لـــن توافق الشـــركة على أّي طلب يقدم من العميل بشـــأن الترشـــح من خال ملكيتـــه ملنصب املمثل   -
القانونـــي حلملـــة الصكوك أو تســـجيل أي منصب بإســـمها أو بإســـم حســـاب العماء نظيـــر ملكيته من خال احملفظـــة، وعليه؛ إذا رغب العميل في الترشـــح 
أو التعيـــني كممثـــل قانونـــي حلملـــة الصكـــوك ألي مـــن الصكوك املالـــك لها من خال احملفظـــة فيجب أن يتـــم ذلك من خال ملكيته املباشـــرة لتلـــك الصكوك.

ترتيـــب الرهـــن: ال يحـــق للعميـــل ترتيـــب أي رهـــن على "احملفظة" أو علـــى أي من مكوناتها لصالـــح أية جهة إال بعد الرجوع للشـــركة وأخـــذ موافقتها اخلطية على   .16
ذلـــك ووفقا لإلجـــراءات املتبعة لديها فـــي هذا اخلصوص.

املوقـــع اإللكترونـــي للشـــركة: ســـتتيح الشـــركة للعميـــل من خال املوقـــع اإللكترونـــي: www.kfhcapital.com.kw الدخول حلســـابه وإطاعه فـــي أّي وقت على   .17
كافـــة الصفقـــات واملعامـــات والتقارير اخلاصة  بحســـابه، وللتأكد من الدخول اآلمن للحســـاب اإللكتروني الشـــخصي للعميل، وعدم رفض دخوله، تقدم الشـــركة 
إســـماً للمســـتخدم وكلمـــة مـــرور وتوقيـــع رقمي، ودالئل آمنة حســـبما تقتضيـــه الضرورة، وعلـــى العميل أن يلتـــزم بتغيير كلمة املرور عند إســـتامها من الشـــركة، 
ويجـــب أن يكـــون دخـــول العميـــل حلســـابه الشـــخصي غاية في الســـرية واال يشـــرك معه أحـــد في الدخـــول، وقد تتغيـــر متطلبـــات الدخول على حســـاب العميل 

الشـــخصي مـــن وقت آلخـــر، ويعتبر العميـــل موافق على املتطلبات بإســـتمرار دخوله على حســـابه الشـــخصي.
مراعاة مصلحة العميل وسرية املعلومات  .18

حتافظ الشركة على سرية البيانات واملعلومات املتاحة لها واخلاصة بالعميل وإستثماراته، فيما عدا احلاالت التالية:  .1
ما تقتضيه متطلبات اإلفصاح وفق القوانني املعمول بها، وعلى األخص القانون والائحة التنفيذية.  -

اإلفصاح بناء على أوامر/ أحكام قضائية أو سلطات التحقيق.  -
إذا طلب أو وافق العميل على اإلفصاح عنها.  -

تتحرى الشركة الدقة وتراعي مصلحة العميل، كما تلتزم بقواعد إدارة األصول املتعارف عليها في هذا الشأن وعلى األخص ما يلي: -  .2
احملافظة على عناصر احملفظة من الهاك والضياع والسرقة.  -

متتنع عن رهن أو ترتيب أي ضمان آخر للغير على أي من عناصر احملفظة إال بعد الرجوع للعميل وموافقته اخلطية على ذلك.  -
احملافظـــة علـــى ســـرية أيـــة معلومـــات خاصـــة باحملفظة حتى بعـــد انتهاء هـــذا العقد ومتتنع عن إفشـــاء أي مـــن هذه املعلومـــات للغير إال فـــي حدود ما   -

تســـمح به القواعـــد والنظـــم القانونية.



(5)

ال يجـــوز للشـــركة أن تعهـــد ملوظـــف واحد بإدارة محافظ الشـــركة وإدارة محافـــظ عمائها كما يحظر على موظفيهـــا املخولني بإدارة احملافـــظ إدارة محافظ   .3
حلســـاب أقاربهم حتى الدرجـــه الثانية.

لن تقوم الشركة بإستخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر.   .4
تقوم الشركة بإتخاذ التدابير املناسبة حلماية أصول العميل وتوفير هذه التدابير للعميل حال طلبه وال سيما برنامج تعويض املستثمريني.   .5

التقارير الدورية واإلخطارات  .19
ستقوم الشركة بتوفير التقارير وإرسال اإلخطارات للعميل عن طريق أي من وسائل التواصل احلديث التي تراها مناسبة حسب سياساتها وهي كالتالي:

تقارير دورية شاملة / بصفة شهرية توضح محتويات وقيمة احملفظة تتضمن املعلومات املتطلبة من قبل الهيئة.  .1

إخطارات تتعلق باألوراق املالية املكونة للمحفظة تتضمن متطلبات الهيئة وذلك فور أي تغيرات قد تطرأ عليها.  .2
تســـلم الشـــركة التقاريـــر واإلخطـــارات للعماء وفقـــاً للبيانات واملعلومات املقدمة من قبل العميل ســـواء عند فتح احلســـاب أو عند حتديـــث معلوماته وبياناته   .3

كتابيـــاً على ســـبيل املثال ال احلصـــر )البريد اإللكتروني، الفاكـــس، البريد(.
يتحمل العميل املسؤولية في احلاالت التالية:

إطاع أي شخص على التقارير واإلخطارات املرسلة إليه.   .1
عدم قيام العميل بتحديث معلوماته وبيانات اإلتصال به وعناوينه، وما يترتب على إستمرار مراسلته وفقاً للبيانات واملعلومات غير احملدثة.  .2

تعتبـــر كافـــة التقاريـــر / االشـــعارات / االخطـــارات املرســـلة للعميـــل قد أســـتلمت فعًا من قبل العميل شـــخصيا وقت إرســـالها، وفـــي حال عدم إســـتام العميل 
لهـــا يجـــب عليه إشـــعار الشـــركة بذلـــك إلتخاذ ما يلـــزم. وتعتبر التقارير واإلخطارات املرســـلة إلـــى العميل صحيحة ومقبولـــة منه بعد مضي ثاثـــة أيام عمل من 
تاريـــخ اإلرســـال أو وضعها على موقع الشـــركة اإللكتروني ما لم تســـتلم الشـــركة إشـــعاراً من العميل يتضمن التفاصيـــل الكافية التي تناقض صحـــة تلك التقارير، 

وميكن للشـــركة تعديل حســـاب العميـــل لتصحيح أي خطأ.
ثالثًا: أنواع احملافظ اإلستثمارية

محفظة إستثمارية بإدارة الشركة لصالح العميل:  -1
اإلدارة: يتـــم إدارة مكونـــات هـــذه احملفظـــة وإتخاذ القرارات اإلســـتثمارية من قبل الشـــركة، وذلك وفق رغبات وأهـــداف العميل اإلســـتثمارية املتفق عليها مع   -

الشـــركة، بنـــاًء علـــى إختيـــار العميل بني سياســـة إســـتثمارية محـــددة النطاق أو غير محـــددة النطاق وهـــم كما يلي:
سياسة إستثمارية محددة النطاق )مقيدة(. أ - 

يقـــوم العميـــل بتحديـــد األهداف ومســـتوى املخاطر، وكذلـــك حتديد األدوات اإلســـتثمارية املرغوب فيها ومنها على ســـبيل املثال ال احلصـــر: نوع األوراق 
املاليـــة - درجـــة املخاطـــر - قطـــاع النشـــاط اإلقتصـــادي - األســـواق املســـتهدفة أو أي شـــرط يحدده العميـــل، حيث يتولى الشـــخص املرخـــص له إدارة 

احملفظـــة اإلســـتثمارية مبا يتناســـب مع أهـــداف العميل.
سياسة إستثمارية غير محددة النطاق )مطلقة(. ب - 

يقوم العميل بتحديد األهداف ومســـتوى املخاطر دون التطرق إلى حتديد السياســـة اإلســـتثمارية للمحفظة. حيث تتولى الشـــركة حتديد وإدارة احملفظة 
بكامل الصاحيات اإلســـتثمارية مبا يتناســـب مع سياسات وأهداف العميل.

محفظة حفظ أصول إستثمارية:  -2
مفهـــوم احملفظـــة: هـــذا النـــوع من احملافظ يخـــدم هدف العميل لإلحتفـــاظ باألوراق املالية في املدى املتوســـط أو طويـــل األجل عبر حفظها لدى الشـــركة، ويقوم 
العميـــل بتحديـــد سياســـة ثابتـــة تهـــدف إلى حفظ مكونـــات احملفظة اإلســـتثمارية، ويقتصـــر دور الشـــركة على متابعـــة مكونات محفظـــة العميل وتزويـــده بكافة 
اخلدمـــات املرتبطـــة بـــإدارة احملافـــظ اإلســـتثمارية. وعلى وجه اخلصوص إســـتخدام مكوناتهـــا ألغراض احلفظ طويـــل األجل بهدف احلد - قـــدر اإلمكان - من 

إســـتخدام مكوانتهـــا ألغراض أخـــرى بخاف احلفظ.
فـــي حـــال اإلضطـــرار لتنفيـــذ أي أوامر وتعليمات للعميل - في أضيق احلدود - ســـيتم إتباع ذات آليـــة تنفيذ األوامر والتعليمات في احملافظ اإلســـتثمارية املدارة 

العميل. تعليمات  حسب 
محفظة إستثمارية بإدارة العميل:  -3

اإلدارة وحدود مسؤولية الشركة:  (1
يتولـــى العميـــل حتديـــد كل مـــن األهـــداف ومســـتوى املخاطر والسياســـة اإلســـتثمارية حملفظتـــه، حيث يتولـــى بنفســـه إدارة وتنويع اإلســـتثمار وفـــق توجهاته 
ورؤيتـــه اإلســـتثمارية اخلاصة، وســـيقتصر دور الشـــركة على تنفيذ أوامـــره وتعليماته، ومتابعة إســـتثماراته، وتزويده بكافة اخلدمـــات املرتبطة بإدارة احملافظ 
اإلســـتثمارية حســـب القانـــون والائحـــة التنفيذيـــة، وال يجـــوز أن يرتبط العميل مع الشـــركة أو مع أي من موظفيهـــا أو وكائها بأي اتفاقـــات لضمان أرباح أو 
احلـــد مـــن اخلســـائر، كمـــا أن موظفي الشـــركة وتابعيها ليســـوا مخولني بتقدمي أي استشـــارات مـــن أي نوع، وال ينبغـــي للعميل طلب أي استشـــارة من أّي من 
موظفـــي الشـــركة وتابعيهـــا تتعلـــق بإدارتـــه حملفظتـــه، كما ال ينبغي لـــه إعتبار أّي معلومـــات مقدمة من خـــال خدمات الشـــركة أنها توصية بشـــراء أو بيع أو 

حيـــازة أوراق ماليـــة معينة أو أنها تعني إتباع أّي اســـتراتيجية اســـتثمارية.  
آلية تنفيذ أوامر  وتعليمات العميل:  (2

تقـــوم الشـــركة بتنفيـــذ أوامـــر العميل لصفقة بيع أو شـــراء األوراق املالية دون التدخل ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر فـــي القرار الذي إتخـــذه العميل 
بشـــأن هـــذه الصفقة، وذلـــك من خـــال األدوات واآلليات املعتمـــدة من البورصـــة وذلك وفق اآلليـــة التالية:

يكون إباغ الشركة إلبرام الصفقات بشكل كتابي أو بواسطة املكاملات الهاتفية املسجلة.  -1
يصـــدر العميـــل إلـــى الشـــركة أوامـــر وتعليمات بالصفقـــة أو الصفقات التـــى يرغب في إبرامها حلســـابه على أن تكـــون هذه األوامـــر والتعليمات واضحة   -2
ومحـــددة وصـــادرة مـــن العميـــل نفســـه أو مـــن يفوضـــه بذلك مبوجـــب تفويض كتابي معد حســـب الشـــروط واإلجـــراءات املنصـــوص عليها فـــي الائحة 

التنفيذية بشـــأن التفويـــض في تـــداول األوراق املالية. 
تبلغ هذه األوامر والتعليمات إلى الشركة قبل إبرام الصفقة بوقت كاف كي تتمكن من تنفيذها.   -3

قد يتعذر على الشركة بيع أي من األوراق املالية ألية أسباب خارجه عن إرادتها.  -4
ســـيتم حفظ أوامر وتعليمات العميل املكتوبة، وتســـجيل وحفظ احملادثات الهاتفية واملراســـات اإللكترونية املتعلقة بنشـــاط احملفظة حســـب األلية التي   -5

اقرتهـــا الائحة التنفيذية لهيئة أســـواق املال.



(6)

اإلمتناع عن تنفيذ أوامر وتعليمات العميل:  (3
قد متتنع الشركة عن تنفيذ أوامر وتعليمات العميل في احلاالت التالية - على سبيل املثال ال احلصر: -

شراء أو بيع أسهم خزينة إذا كانت احملفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة األسهم في حال كان العميل شخص اعتباري مدرج في البورصة.  .1
إذا لم تتوافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حساب العميل.   .2

إذا خالفت أغراض وأنشطة الشركة.  .3
إذا كانت ألسباب خارجة عن إرادة الشركة على سبيل املثال ال احلصر )رهن احملفظة / أمر قضائي...(.  .4

اذا لم يقم العميل بتحديث بياناته بشكل دوري.  .5
إذا كان هنـــاك جـــزاء نافـــذاً بوقـــف العميـــل عن التداول مـــن قبل اجلهـــات الرقابية، أو صـــدور أوامر من ســـلطات التحقيق أو اجلهـــات القضائية حتول   .6

دون تنفيـــذ أوامـــر العميـــل، أو إذا توافـــرت لـــدى الشـــركة أي مبـــررات كافيـــة، أو معلومات تفيـــد بأن أوامـــر العميل تنطوي علـــى ما يلي:
ممارسات غير مائمة ومضللة بهدف التاعب في أسعار األوراق املالية.  -

التداول بناء على معلومات داخلية.  -
عـــدم اإللتـــزام بأحـــكام القوانـــني والقواعد املعمول بها في نشـــاط األوراق املالية، وعلى األخص قواعد التقاص والتســـوية املعمـــول بها لدى البورصة   -

املقاصة. ووكالة 
آلية تصحيح أخطاء تنفيذ األوامر:  (4

فـــي حـــال حـــدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل ســـواء كان صادراً عن الشـــركة أو أحد موظفيها، أو الوســـيط املنفذ، ســـيتم تداركه وتعديله فور علم الشـــركة 
بـــه ســـواء مت هـــذا العلـــم عن طريق إخطار من العميل، أو مت إكتشـــافه من قبل الشـــركة، حيث تقوم الشـــركة بتســـوية هذا اخلطأ عند ثبوتـــه وذلك عن طريق 

مقارنـــة األمـــر الـــذي مت تقدميـــه من العميل مع الصفقـــة املنفذة فعلياً، دون حتمل العميل أي تبعات أو املســـؤولية عن هـــذا اخلطأ - إن وجد.


