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وكالة باالستثمارعقد   
/    /         افقي يوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الموإنه   

 قد تم اإلتفاق والرضا بين كل من :

أول ) وكيل االستثمار( فالكويت              طر الصفاة ٢٤٩٨٩السادة / بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك( وعنوانه ص.ب  

طرف ثاني )الموكل( ـــــــــــــــــــــــــــوالسيد / السادة/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

  على ما يلي:

  لعمولة: السابعا لبندا

 حب ـــبالس )بيتك( ىلد اباتهـــحس منأي  على لتعاملا في ولألا فلطرا لثانيا فلطرا يفوض •

 من يخصمأن  ولألا فللطرو رالستثماا عقد بتنفيذ تتعلق لتيا المبالغ بجميع يتعلق فيما اعإليدوا

 قيمة  %( من2) اربمقد لعقدا اهذ عموضو لباألعما ملقياا نظير المستحقة له حصته حبارألا

 زل يتناأن  ولألا فللطر زيجوو مدتها( )حسب آلخرينا مع ولألا فلطرا يبرمها لتيا تلصفقاا

 .الحصة المستحقة له تلك عن جزئياأو كليا 

  تسالالمر: الثامنا لبندا

 منهما لكل ن الخاصالعنوا على تخطابا بموجب و المراسالت بين الطرفين راتإلخطاا مـــتت •

 و المراسالت  راتباإلخطا لطرفينا يعتد بين كما,  يتم تحديثه الحقا ماأو  لعقدا اهذ في بيانه اردلووا

 راتإلخطاا لصوأ لاـــسإر يجبوالحديثة  ةلتقنيا ائلـــلوسأو ا لتلكسأو ا لفاكسا طريق عن تتم لتيا

 .لصفقةا يخرتا قبل ليهإ لدى المرسل بالبريد لحفظها المراسالتأو

 :  عامة وطشر

 طلب  في نموذج عليه والمتفق لربح المتوقع ا لعلى تحقيق معد لـــبالعم ولألا فرـــلطا مزـــيلت •

 في به لذي لحقا لفعليا رلضرا اربمقد لثانيا فلطرا تعويض ال عنوؤـــمس نيكوو رتثماـــالسا

 .  ثمن المثل عن لنقصا بيتك يضمنو ، لوكالةا وطشر مخالفةو لإلهماوا حال الخطأ
  

 عما ارهمقد يقل ال بحرحالة تحقيق  في الإ لثانيا فلطرا الموأ رستثماا مبعد ولألا فلطرا ميلتز •

 الموأ تثمرـــسإذا ا امقصرو جبهامخال بو ولألا فلطرا يعتبرو ،رتثماـــالسا طلب ذجبنمو عليه تفقا

 عن لثانيا فثمن المثل للطر عن لنقص" ابيتك" يضمنوبة المتفق عليها، ـــلنسا عن يقل بما لعميلا

 .  خاللهإ حالة في رتثماـــالسا ةمد نهاية
 

كيال و بصفته ولألا فلطرا فتصر عه تحتايدوإ  رهتثماـــسا توفر المبلغ المراد من بد ال •

 معدم تحصيله يوأو فر المبلغ اتو ملعد رتثماـــسا طلبأي  فضر لبيتك يحقو، رتثماـــباالس

 .)بيتك( على ليةومسؤ نىدون أد لكوذ ، ىخرأ بسباأ يألأو  رتثماـــالسا
تثمار لمدة ـــالسا دةعاوإ رتثماـــالسا عقد بتجديد غبتهر مبعد تتعليما ءعطاإ لثانيا فللطر يحق  •

 يخ ربتا بيتك ميقوو ، ةرـــألخيا رتثماـــالسا ةمد ءنتهاا قبل تلتعليماا كـــتل لـــتصأن  على مماثلة

 .   لعميلا بحسا المتفق عليها في حبارألا نسبة ع المبلغ المستثمرمعايدوإ لعقدا ءبإنها قتحقاـــالسا
 نىدألاية ، و الحد رالعتباا ن و الجهاتــلطبيعيا ادألفرا من بيتك ءالـــفتح الحساب لجميع عم قـــيح •

 . دوالر أمريكي 15,000أو  دينار كويتي 1,000 وللمبلغ المستثمر لفتح الحساب ه

 المتحققة باح رألا لىإ باإلضافة رالستثماا لعقد ألصليا ستثمار المبلغا دةعاإ طلب لثانيا فللطر يحق •

 .  يعةدلوا هلهذ قستحقاا يخرتا كل ليا فيآ

ب المبلغ ـــريحتين من المبالغ المستثمرة )حســـلش مةـــمقس رعاـــسأ لديهن بأ ولألا فلطرا يقر •

 ريحة ـــلشا أتبدو،  تتحقاقاـــالسا لاـــآلج فقاًـو يومياًـ ةـــملتوقعا حاـــبرألا ولدـــج المستثمر( ضمن

دوالر أمريكي(  99,999إلى  15,000دينار كويتي( أو ) 49,999إلى  1,000غ )ـــمبل من لىوألا

دوالر أمريكي  100,000دينار كويتي فما فوق ( أو ) 50,000مبلغ ) من أفتبد لثانيةا لشريحةا ماأ

 شهرا (.  36 –شهرا  24 –شهرا  3/6/9/12 –) شهر واحد  اتللفتر لكوذفما فوق( ، 

% من المبلغ المستثمر 30 بةـــنس وزيتجا ال بما يعةدلوا صيدر من حبـــلسا لثانيا فرـــللط قـــيح  •

 نى دألا عن الحد المبلغ سحب بعد يعةدلوا بحسا صيدر يقل الأن  يعة ، علىدلوا نخالل فترة سريا

 دوالر أمريكي(.  15,000دينار كويتي أو 1,000 ) يعةدلوا بحسا لفتح

 50,000صول المبلغ تحت )و، و يعةدلوا باـــحس صيدر من حبـــبالس لثانيا فلطرا مقيا حالة في •

يعة دلوا رعاـــسأ ريحةـــلش فقاو حبارألا باـــحتسادوالر أمريكي( يتم  100,000دينار كويتي أو 

يوميا  باح المتوقعة رألا ولدوالر أمريكي( و المعلنة بجد 100,000دينار كويتي أو  50,000تحت )

 . تالستحقاقاا لفقا آلجاو

 ح بارألا لرصيد ، تحتسبا من ءجز حبـــس بعد رتثماـــالسا عقد ءبإلغا لثانيا فلطرا مقيا لحا في •

 .  قالستحقاا يخرتا في رالستثماا لعقد صيدرخر آ فقو

 علىو،  شهر من كثرأ ةلفتر باألشهر فقط ليسو مألياا دبعد ستثمار المبالغا طلب لثانيا فللطر يحق •

 و هكذا ...(.  –يوم  123 –يوم  112 –يوم  95 –يوم  35المثال ) سبيل

 م لنظاوا إلسالميةا لشريعةا محكاأ مع رضيتعا ال فيما لكويتيا نلقانوا مألحكا لعقدا اهذ يخضع •

 عن تنشأ قد تعازمناأي  في بالفصل لكويتا لةدو محاكم تختص كما لكويتيا لتمويلا لبيت ألساسيا

 . لعقدا اهذ

 .بموجبها للعمل نسخة فطر كل بيد نسختين من لعقدا اهذ رحر •

 

  تمهيد

 ر تثماـــباس ولألا فلطرا تفويض في يرغبو )بيتك( لكويتيا لـــلتمويا بيت ءعمال حدأ يـــلثانا فرـــلطا نكا اـــلم

 بصفته لكوذبا ـــمناس ولألا فلطرا اهير كما لبيتك يةرتثماـــالسا لألعماا في تصرفه يضعها تحت لتيا الألموا

 توكيلو تفويض من لكذ يشمله بما تهراستثماا دارةبإ عنه نيابة لألعماا هبهذ ملقياا في لثانيا فلطرا كيال عنو
 فقا و لثانيا فرـــلطالحساب  لألعماا هبهذ ملقياا ولألا فلطرا قبل دـــقولغير، ا معأو  ســـلنفا عـــم دـــبالتعاق

 لتالية: ا مألحكاوا وطللشر

  ولألا لبندا

 .لعقدا اهذ مع أيتجز ال ءاجز لسابقا لتمهيدايعتبر

   رالستثماا عملة: لثانيا لبندا

 هاديحد لتيوا ىرـــخأ جنبيةأ تعمال يبأأو  لكويتيا راـــالمبالغ بالدين رتثماـــسا ولألا فرـــللط قـــيح •

 .  )بيتك( عليها فقايوو بهاالمستثمر لعملةا بنفس بحسا دجوو طبشر لثانيا فلطرا

 ر تثماـــالسا اتفتر لخال لعملةا عرـــس في تغيير من أيطر ما عن ليةوؤـــمسأي  ولألا فلطرا يتحمل ال •

 . حبارألأو ا رالستثماا مبلغ اعيدإ عندو

   رالستثماا ةمد: لثالثا لبندا

 نى دألاالحد  نيكو بحيث رتثماـــالسا في نموذج طلب بها يرغب لتيا رتثماـــالسا ةمد لثانيا فلطرا ديحد •

 24 –شهرا  3/6/9/12 –وذلك حسب مدتها )شهر واحد  اتسنو ثثال هو ألقصىاو الحد  حدوا شهرهو 

 لكوذ لتجديدا معد في برغبته آلخراحد الطرفين أ يخطر لم ما شهر( ، و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة 36 –شهرا 

يعة دلوا بحسا فتح يخرتا من راعتباا لثانيا لعملا ميو من رالستثماا أيبدأن  على ،رالستثماا ةمد ءنتهاا قبل

 للوديعة بالدينار الكويتي ، و يومي عمل بالنسبة للوديعة بالدوالر األمريكي.   بالنسبة

   حبارأل: ابعالرا لبندا

 . رالستثماا في نموذج طلب حبارألا لنسبة نىدألا الحد ولألا فلطرا ديحد •

 .لذي تم الخصم منهاباح المحققة لنفس الحساب رألا مع رالستثماا مبلغ فيضا رستثماا كل ةمد ءنتهاا عند •

 لك ذ في لديه عار المعلنةـــألسا بـــحس بالتجديد ولألا فلطرا، يقوم رتثماـــالسافي تجديد  لعميلا غبةر عند •

 لعميلا غبةر بـــحس خرى مماثلةأباح لمدة رألا وندـــبأو  مع تثمار المبلغـــسا دةعاإث يمكن ـــبحي خـــيرلتاا
 .  )بيتك( فقةامو بعدو

 ففإن الموكل )لطر لثاني ، ا فلطرا لربح الموعود بها لدـــمع عن لربح المحققا لمعد دةياز لاـــح يـــف •

 للوكيل لتحفيزا سبيل على لكوذ ، (ولألا فلطرا) رالستثماا كيلو لىإ دةلزياا ههذ عن زللثاني( يتناا

 .رباالستثما

 رالستثماا ءلغا: إلخامسا لبندا

  عن زليتنا النتهاء المدة فإنه ألجل المحددا لحلو قبل رالستثماا عقد ءلغاإ بطلب لثانيا فلطرا مقا لحا في •

 م يقو ءإللغاا يخرتا من عمل يومي لخالوابقة ، ـــلسا اتلفترا حباأر على يحصلولربع الحالي ، ا حباأر

 .لثانيا فللطر المصرفيلى الحساب إ باح المستحقةرألا مع ة المبلغ المستثمردبإعا ولألا فلطرا

   قإلغال/ ا لتعديل: ادسلساا لبندا

 على لمدة مماثلةرتثماـــالسا دةعاإ يتموعلى المبلغ المستثمر،  بالتعديل تتعليما ءعطاإ لثانيا فللطر زيجو •

 يلذوا عليها ولألا فلطرا فقةامو طرـــبش ، ةألخيرا رتثماـــالسا ةمد ءنتهاا قبل تلتعليماا تلك تصل نأ

 . رالستثماا ليوم تجديد المعلن حبارألا ولجد حسب لربحا نسبة بتحديد ميقو
 لبيعأو ا اءلشرا حالة )في تكيال بالصفقاووصيال أ نكاإذا  جرأو أ عمولةأي  ولألا فلطرا يستحق ال •

 .لنفسه(

 

 


