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   بيانات العميل :

األسم األول    :

األسم األخير    :

رقـم الحـســـاب )إن وجد (  :

وسيط التعريف    :

ارجو تفويض )بيانات الشخص المفوَض "الوكيل"( :

األسم األول   :

األسم األخير :

الجنسية         :

رقم الهاتف + كود الدولة :

البريد االلكتروني :

صاحب محفظة رقم :

إقرار :

أقر أنا الشخص الموقع أدناه بصفتي صاحب الحساب المذكور أعاله بشركة كافيو للوساطة المالية, أفوض بموجب الوكيل المذكور 

أعاله بصفته للقيام بالشراء والبيع والتداول والتصرف دون السحب وذلك بجميع األسواق المالية التي توفرها منصات شركة كافيو 

 "CFDs" وذلك على سبيل المثال ال الحصر في العمالت األجنبية الحالية والصفقات المستقبلية في األسهم وصفقات عقود الفروق

)"الصفقات"( وأن يقوم فيما يتعلق بذلك بتحديد أو تسييل المراكز المتعلقة بتلك الصفقات واالشتراك في الصفقات االخرى وفقا 

للبنود والشروط المطبقة على تلك الصفقات, بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنود والشروط المبينة في أي اتفاقيات تبرم 

بين "شركة كافيو للوساطة المالية" والموقع أدناه بشأن الصفقات. كما يقر الموقع أدناه ويوافق على أن جميع الصفقات سيتم 

إبرامها باسم الموقع أدناه ولحسابه الخاص وتحت مسؤوليته وستكون بنفس المدى وبتلك الفعالية والنفاذ كما لو كان الموقع 

أدناه قد قام بإبرام تلك الصفقات بشكل مباشر.

)LPOA( نموذج طلب تفويض   

السيدة :السيد :
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ويؤكد بموجب التوقيع أدناه لشركة "كافيو" بإصداره التفويض لها بإتباع تعليمات الوكيل في كافة األوجه المتعلقة بالصفقات 

دون مسئولية على الشركة عن الصفقات التي تتم على الحساب.

كما يوافق الموقع أدناه بموجب هذا على أن "كافيو" لن تتحمل أية مسؤولية تجاه الموقع أدناه تنشأ أو تتعلق بأي إجراءات تتخذها 

"كافيو" أو لم تتخذها وفقًا لتعليمات الوكيل بشأن الصفقات ويتنازل الموقع أدناه بموجب هذا وبشكل صريح عن أي مطالبات أو 

أسباب لدعاوى قد يحق له أن يزعم بها خالفا لذلك بهذا الشأن، ويصادق الموقع أدناه بموجب هذا ويؤكد على أن جميع الصفقات 

التي تمت حتى اآلن أو التي تتم فيما بعد من قبل الوكيل للحساب ويتنازل عن إخطاره بأي من هذه الصفقات وتسليم أي بيانات أو 

اخطارات أو طلبات تتعلق بها. وعالوة على ذلك يقر ويعلن ويضمن ويوافق الموقع أدناه بشكل صريح أن )أ( العميل سيكون مسؤوال 

وحده عن كافة القرارات االستثمارية أو التجارية الصادرة بشأن الصفقات والتي ستعتبرها "كافيو" صادرة بنية حسنة ألجل ونيابة عن 

الموقع أدناه )ب( لن تكون "كافيو" مسؤولة تجاه إجراءات الوكيل أو إهماله في اتخاذ أي إجراءات ولن تصادق بشكل ضمني لذلك 

على الوكيل أو استراتيجياته التجارية أو أنشطته التي يتعهد بها نيابة عن الموقع أدناه )ج( سيكون الموقع أدناه المسئول الوحيد 

عن ضمان اطالعه في جميع األوقات بوضع حساباته ومراقبة الصفقات واألنشطة الخاصة بالوكيل و"كافيو" نيابة عن الموقع أدناه 

)د( أن الموقع أدناه قادرًا على فهم وتقييم تلك المخاطر وقادرا من الناحية المالية على تحمل المخاطر 

نسبة األرباح :

يوافق العميل شركة كافيو لخصم نسبة                                         % من األرباح الشهرية بنهاية كل شهر وتضاف لحساب مدير الحساب 

خصمًا من الحساب المفوض بالتداول  عليه.

عمولة على كل عقد قياسي:

كل  على  الحساب(  عملة  )بنفس  يوافق العميل هنا لشركة كافيو لدفع مبلغ     

عقد قياسي لصالح مدير المحفظة.

           توقيع  العميـــل :                                                                                         التـاريـــخ :

توقيع الشخص المفوض :                                                                                        التـاريـــخ :

يؤكد وسيط التعريف بموجب هذا بأنه قد شهد توقيع العميل والشخص المفوض كما شهد النسخة االصلية لجواز السفر/البطاقة 

المدنية للشخص المخول وهي سارية المفعول مع نسخة لها.

    توقيع وسيط التعريف : 

                                 التاريخ :


