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ملحق عقد فتح حساب تداول حقيقي – سوق العمالت الرقمية

- مقدمة:

- بموجب هذا العقد يتم فتح حساب تداول في سوق العمالت الرقمية من خالل شركة كافيو للوساطة 

المالية.

بسوق  آمن  استثمار  لهم  تضمن  التي  الخدمات  أفضل  لعمالئها  تقدم  أن  على  كافيو  شركة  تحرص 

العمالت الرقمية وتسهيل إجراءات فتح الحساب وتقديم خدمة عمالء فريدة في سرعة االستجابة لطلبات 

عمالئها.

- عميلنا العزيز:

نرجو مراجعة جميع المستندات والملحقات المرفقة بالنموذج هذا قبل التوقيع عليه. بالتوقيع على هذا 

النموذج فأنت تقبل وتوافق على الشروط بمحتويات العقد والملحقات.

قبول  يتم  الحساب.  فتح  بنموذج  والخاصة  القانونية  بالمستندات  يتعلق  فيما  المسؤولية  إخالء  بيان   -

المخصصة لهذا  األماكن  النموذج في  الالزمة والتوقيع على  المعلومات  النموذج في حالة تقديم جميع 

لسياسة  طبًقا  نماذج  من  يتطلب  ما  و/أو  والمعلومات  المستندات  جميع  بتقديم  العميل  ويلتزم  النموذج. 

غسيل األموال و/أو أية مستندات لتعريف العميل في غضون سبعة أيام عمل. وال تقبل الشركة أي نموذج 

سحب حتى تتسلم المستندات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة.

- قبل البدء بتعبئة البيانات تأكد من اتباعك التالي:

1 - قراءة العقد واألحكام والشروط بعناية.

2 - التأكد من كتابة البيانات الخاصة بك كما هي بالمستندات الثبوتية الحكومية المعتمدة )بطاقة هوية 

- جوازسفر(.

3 - إدراك مخاطر االستثمار في سوق العمالت الرقمية.

أواًل: تعريفات مهمة:

:Cryptocurrencies سوق العمالت الرقمية المشفرة -

العمالت الرقمية أو العمالت اإللكترونية عبارة عن عمالت افتراضية يتم تداولها من خالل اإلنترنت، وأخذت 

شهرتها بسبب عدة مزايا من أهمها سرعة التحويل وقلة تكلفتها وحفظ الخصوصية، وأنها ال مركزية.
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ومن أهم تلك العمالت الرقمية والتي اهتمت شركة كافيو للوساطة المالية توفيرها لعمالئها هي:

:Bitcoin - BTC البتكوين

هي عملة مشفرة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اليورو، ولكن مع 

عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط 

من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية المركزية - فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو 

التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وتتم  مدير واحد، أي أنها تختلف عن العمالت 

المعامالت بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خالل استخدام التشفير. يتم التحقق 

من هذه المعامالت عن طريق ُعقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل. 

اخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو، وُأصِدر كبرنامج 

مفتوح المصدر في عام 2009.

:Ethereum – ETH اإليثيروم

هي منصة عامة مفتوحة المصدر معتمدة على سلسلة الكتل يقوم بوظيفة بالعقد الذكي التي تسهل 

إبرام عقد على اإلنترنت يحاكي العقود التقليدية في الحقيقة مع توفير عنصر األمن والثقة.

وقد اقترح اإلثيريوم في أواخر عام 2013 بواسطة المبرمج فيتاليك بوتيرين. وتم تمويل تطويره بواسطة 

الجماهير على اإلنترنت خالل يوليو- أغسطس 2014. وبدأ تشغيل المنصة في 30 يوليو 2015.

:Litecoin – LTC اليتكوين

من أشهر العمالت الرقمية المشفرة في وقتنا الحالي، وهي تقوم على أساس peer-to-peer كمشروع 

بروتوكول  أساس  على  العملة  وانتقال  تخليق  ويتم   ،MIT/X11 ترخيص  تحت  المصدر  مفتوحة  للبرمجيات 

التشفير مفتوح المصدر، وال تتحكم فيه أي سلطة مركزية. استوحيت هذه العملة عند نشأتها في عام 2011 

من عملة Bitcoin الشهيرة وتكاد تتطابق معها في العديد من التفاصيل التقنية.

:Dash – DSH الداش

أخرى  مزايا  إلى  باإلضافة  البيتكوين  عملة  مزايا  نفس  تقدم  وهي  المصدر،  مفتوحة  مشفرة  عملة  هي 

متقدمة مثل المعامالت الفورية والمعامالت الخاصة واإلدارة الالمركزية. تم إطالق عملة داش DASH في 

يناير 2014 باسم Xcoin، ثم تغير اسمها إلى دارك كوين Darkcoin. و في مارس 2015 تم تغيير اسم العملة 

.Dash  إلى
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:Ripple – XRP الريبل

الريبل هو اسم لكل من العملة الرقمية )XRP( وشبكة الدفع المفتوحة التي يتم نقل تلك العملة من 

خاللها. وهو نظام مدفوعات مفتوح المصدر، والهدف من نظام الريبل، وفًقا لموقعها على شبكة اإلنترنت، 

هو تمكين الناس من التحرر من قيود الشبكات المالية - أي بطاقات االئتمان والبنوك وباي بال وغيرها من 

المؤسسات التي تقيد الوصول لألموال بدفع الرسوم - باإلضافة إلى رسوم تبادل العمالت والتأخيرات. تعد 

المرتبة  العالم حيث تحتل  الحالية على مستوى  الرقمية  الريبل من أهم و أشهر العمالت  الرقمية  العملة 

“كريس  الشريك  المؤسس  برئاسة  كوين”  ”أوبن  تدعى  شركة  قامت  وقد  السيولة،  حيث  من  عالمًيا  الثالثة 

الرسن” بإنتاج تلك العملة الرقمية في عام 2013.

ثانيًا: شروط وأحكام:

1- الرسوم والعموالت:

- الحد األدنى لفتح حساب للتداول في سوق العمالت الرقمية )Cryptocurrencies( هو 1000 دوالر أمريكي.

- العموالت:

بأني اطلعت على الشروط واألحكام  أقر أنا        

أن  المالية  للوساطة  كافيو  لشركة  يحق  التي  العموالت  وعلى  الرسمي  الشركة  موقع  على  الموضحة 

تخصمها من أرصدتي لديها لصالح شركة كافيو.

2- أسلوب التداول و حقوق ملكية العملة الرقمية: 

يقتضى التداول مع كافيو للوساطة المالية في سوق العمالت الرقمية إبرام صفقة مع كافيو للوساطة 

المالية بصفتها طرًفا مقاباًل حصًرا، وال تضمن كافيو بأنها ستكون قادرة على تغطية صفقاتها في كافة 

األوقات وبذلك يكون المستثمرين معرضين على األرجح ألخطار االئتمان الخاصة بكافيو للوساطة المالية. ال 

يشكل نظام كافيو للوساطة المالية سوًقا للعمالت الرقمية أو بورصة ما بحد ذاتها. ألن الصفقات المحتفظ 

بها للعمالء غير قابلة للنقل والتحويل إلى أطراف ثالثة. ال تخضع االستثمارات في األصول للتأمين بموجب أي 

برنامج تأمين. حيث أن نظام التداول على العمالت الرقمية لدى شركة كافيو للوساطة المالية يقوم على 

نفسها،  الرقمية  للعملة  امتالكه  ذلك  يعني  ال  شراء  بعملية  العميل  قيام  وعند  والبيع،  الشراء  أوامر  تمرير 

وعندما يقوم بالبيع فهو بذلك ال يقوم بنقل ملكية العملة الرقمية إلى طرف آخر.

على  واطلع  بقراءتها  وقام  المخاطر  عن  الكشف  بيان  عن  نسخة  استلم  أنه  بموجبه  أدناه  الموقع  يقر 

مضمونها.
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3 - إقرار بالتعهد بسداد أية مديونيات سالبة:

- تمهيد:

شركة كافيو تتعامل مع األسواق العالمية مباشرة وبالتالي يتوجب على العميل تحمل المخاطر الناتجة 

عن أية صفقات يطلب من كافيو تنفيذها في السوق العالمي وأي رافعة مالية يتخذها لتعظيم رأس ماله 

قد ينتج عنها تحول الخسارة ال قد اهلل إلي الرصيد السالب.

كافيو تبذل قصارى الجهد لتجنب ذلك وتنفيذ اإليقاف الفوري للصفقات قبل الوصول للرصيد السالب، 

التداول  ساعات  انتهاء  بعد  أو  العطالت  خالل  لألسواق  المفاجئ  التحرك  حالة  في  ذلك  فقط  يحدث  وقد 

الرسمية للعمالت الرقمية.

رصيد  ليتحول  ذلك  يزيد  وقد  بحسابه،  المودع  المبلغ  إجمالي  العميل  يخسر  أن  التداول  عن  ينتج  قد   -

الحساب بالسالب في حاالت التحرك المفاجئ خالل إغالق األسواق )متعارف عليه بالجاب GAP في األسعار(، 

وبالتالي يتوجب على العميل نظًرا لذلك سداد تلك المبالغ الناتجة لشركة كافيو فور المطالبة بها، ويعتد 

ضد  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  للشركة  ويحق  البند  هذا  إهمال  يجوز  وال  بذلك.  الموافقة  على  اإلقرار  بهذا 

العميل لسداد هذا المبلغ على اعتبار خيانة األمانة بموجب هذا العقد.

توقيع العميل باإلطالع على البند 

4 - إقرار تنصل من المسؤولية بشأن التداول على الهامش:

- أقر         أنا أنني أفهم المخاطر والمكاسب الممكنة 

والكامنة في فتح حساب هامش، وأن جميع االستثمارات تنطوي على مخاطر، بما في ذلك إمكانية خسارتي 

تتذبذب  أن  يمكن  استثماري  قيمة  أن  كما  ضمانه.  أو  االستثمار  بأداء  التكهن  يمكن  وال  الستثماري،  الكاملة 

سواء لمصلحتي أو ضد مصلحتي وذلك بسبب أوضاع السوق ولعوامل اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وأعلم 

جيًدا أن هذه الوثيقة باألوراق المالية ال تكشف جميع األخطار وغيرها من المسائل الهامة المتعلقة باالتجار 

باألوراق المالية في حساب الهامش.

اإلفصاح  وبيان  الهامش  اتفاقية  أني قد استلمت وقرأت وفهمت وقبلت  أؤكد  أدناه،  وبموجب توقيعي 

وبيان إفصاح الهامش وإقرار التنصل من المسؤولية بشأن التداول على الهامش هنا. 
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اإلقرار والقبول والموافقة، بموجب هذا اإلقرار، أوافق وأقر:

اطلعت  أنني  على  أدناه  الموقع  أقر أنا        

الواردة أعاله وأنني أعي وأفهم تماًما، ولدي إيضاحات وأجوبة ُمرضية لجميع  البنود والشروط  على جميع 

البنود والشروط مع  بأن هذه  الشركة. وبناًء عليه، أقبل وأقر بموجب هذا اإلقرار  استفساراتي وأسئلتي من 

سياسات  ملحق  الحصر:  ال  المثال  سبيل  )على  الحًقا  إرفاقها  سيتم  التي  المالحق  أو  بها  المرفقة  المالحق 

بحساباتي  يتعلق  فيما  لي  ملزمة  تكون  التداول(  وإخطارات  التداول،  منتجات  خصائص  وملحق  التداول، 

والتداول مع الشركة.

االسم:

التوقيع:

التاريخ:
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بطاقة نموذج التوقيع

بطاقة التوقيع هذه تعتبر جزًء ال يتجزأ من مستندات فتح الحساب الخاصة بكم.

أنا الموقع أدناه أقر بأن الهدف من توقيعي على بطاقة التوقيع هذه هو لتمكين الشركة من استخدامه 

للمصادقة على توقيعي في كل ما يخص العمليات الخاصة بحساب التداول الخاص بي.

صاحب الحساب

االسم كاماًل طبًقا لجواز السفر:

محل اإلقامة:

الجنسية:

رقم الهوية / جواز السفر:

التوقيع:

تأكيد نموذج التوقيع:

التاريخ:
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