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- مقدمة: 

- بموجب هذا العقد يتم فتح حساب تداول في سوق االسهم العالمية من خالل شركة كافيو للوساطة 

المالية.

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

االستجابة  سرعة  في  فريدة  عمالء  خدمة  وتقديم  الحساب  فتح  إجراءات  وتسهيل  العالمية  االسهم 

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.

- بيان إخالء المسؤولية )فيما يتعلق بالمستندات القانونية والخاصة بنموذج فتح الحساب(

االماكن  في  النموذج  على  والتوقيع  الالزمة  المعلومات  جميع  تقديم  حالة  في  النموذج  قبول  يتم   

المخصصة لهذا النموذج. ويلتزم العميل بتقديم جميع المستندات والمعلومات و/أو ما يتطلب من نماذج 

تقبل  وال  عمل.  أيام  سبعة  غضون  في  العميل  لتعريف  مستندات  اية  و/أو  االموال  غسيل  لسياسة  طبقا 

الشركة أي نموذج سحب حتى تتسلم المستندات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة. 

- قبل البدء بتعبئة البيانات تأكد من اتباعك التالي: 

1- قراءة العقد واالحكام والشروط بعناية

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

-  جوازسفر(

3- إدراك مخاطر االستثمار في االسهم العالمية.

ملحق عقد فتح حساب تداول حقيقي – سوق األسهم 
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أوال: تعاريف مهمة:

- سوق االسهم: 

عندما تنشأ شركة ما، عادة ما يتم تجزئتها الى أسهم وهي عبارة عن اجزاء متساوية من ملكية الشركة 

من يمتلكها فهو يمتلك جزء من الشركة بحسب نسبة تملكه من األسهم.

وعادة ما تكون الشركات ذات رؤوس اموال كبيرة ال يستطيع شخص واحد او حتى عدة أشخاص تملكها 

فيتم تجزئة الشركة للحصول على مالك جدد وبالتالي رؤوس اموال جديدة وقد تتضخم الشركة وتكبر 

وتحتاج الى مزيد من األموال لتمويل انشاءات جديدة او الدخول في مجاالت أخرى او تطوير منتجاتها فتحتاج 

الى زيادة رأس مالها فتقوم الشركة ببيع حصة منها عن طريق إصدار أسهم لها في البورصة. 

 :ETFs ال -

صندوق االستثمار المتداول في البورصة )ETF( هو أحد أنواع الصناديق االستثمارية والتي يمكن تداولها في 

بورصة األسهم . تكون العديد منها صناديق للمؤشرات ، إال أن هناك أيضًا صناديق ETFs مدارة تعمل بشكل 

نشط في فئات األصول األخرى.

يتشابه سلوك سعر صندوق االستثمار المتداول مع أسعار األسهم العادية، حيث يرتفع وينخفض بحسب 

البيع  أو  الشراء  عند   ETF سعر  ويعكس  السعر.  على  تؤثر  التي  الخارجية  العوامل  أو  والشراء،  البيع  أنشطة 

صافي قيمة أصول مكونات الصندوق.

:)Futures( العقود األجلة -

بيع  تتضمن  وهي    Futures    المستقبلية أو  اآلجلة  العقود  تسمى  عقود  المالية  األوراق  أسواق  في  نتشر 

سلعة أو ورقة مالية أو  مؤشر على أن يكون القبض في تاريخ الحق مستقبلي. وقد يختلف السعر الفوري 

عن السعر المستقبلي نتيجة العرض والطلب على تلك السلعة أو المؤشر أو الورقة المالية أو حتى لعملة ما. 

وغالبا ما تكون العقود اآلجلة موحدة لتسهيل التجارة بها في األسواق المالية.
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ثانيا: إقرار محل االقامة ومصدر الدخل لألغراض الضريبية: 

هل انت مواطن أمريكي: 

- ال                    - نعم

US-TIN ورقم التعريف الضريبي لك W-8BEN-E اذا كانت االجابة نعم برجاء ارسال نموذج -

- اذا كانت االجابة ال برجاء قراءة التالي جيدا والتوقيع أدناه: 

أقر انا 

جنسية  لي  ليس  بأنه  المالية  للوساطة  كافيو  شركة  خالل  من  االمريكية  االسهم  في  متداوال  بصفتي 
أمريكية ولست مواطنا أمريكيا وال أخضع للضرائب االمريكية في اي حال من االحوال. 

التوقيع: 

هل انت شخص معرض سياسيا ؟

ال                                                      نعم

اذا كانت االجابة نعم:

 برجاء التعريف بصفتك السياسية:

الشخص المعرض سياسيا:

يتولى حاليا  أو  السابق  اليه في  أو وكلت  او مستفيدا فعليا،  )أ( هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميال 
الحكومات، كبار  أو  الدول  التعريف رؤساء  أجنبية. ويشمل هذا  أو دولة  الكويت  مهام عامة عليا في دولة 
السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات 

التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في األحزاب السياسية.

)ب( أي شخص أوكلت اليه حاليا أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء أو نواب 
المدراء وأعضاء مجلس اإلدارة.

ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.
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ثالثا: شروط وأحكام:

1- الرسوم والعموالت: 

- الحد االدنى لفتح حساب للتداول في االسهم العالمية هو 10.000 دوالر أمريكي. 

- العموالت: 

أقر أنا                                                                                                                  باني اطلعت على الشروط واالحكام الموضحة 

المالية ان تخصمها من  التي يحق لشركة كافيو للوساطة  على موقع الشركة الرسمي وعلى العموالت 

أرصدتي لديها لصالح شركة كافيو.

2- حقوق الملكية ونقل االسهم:

- عند طلب العميل شراء عدد من األسهم بالبورصات العالمية يتم تنفيذ الطلب لحساب شركة كافيو 

وتقارير  العميل  حساب  و  التداول  عقد  بموجب  للعميل  الملكية  حق  وينتقل  ولملكيتها  المالية  للوساطة 

كشف الحساب المصدرة من حساب العميل ويترتب على ذلك نقل اي مصاريف لالستحواذ أو اي توزيعات 

ارباح للعميل بعد خصم نسبة الشركة االدارية.

- في حالة طلب العميل نقل ملكية األسهم بشكل نهائي له أو نقل األسهم لشركة اخرى يتم عمل 

عدد من االجراءات القانونية وتبدأ من تغطية العميل لكافة تكلفة األسهم بعد التخلي عن الرافعة المالية 

إن وجد بحسابه ، وتتطلب توقيع العميل على عدد من المستندات لتسجيل العميل كمالك لالسهم في 

البورصات العالمية ويتحمل العميل كافة المصاريف االدارية لعملية فتح الحساب كما يتوجب عليه توقيع 

االدارية  األعمال  النهاء  كافيو  شركة  معها  تتعامل  التي  واألطراف  االجراءات  عن  األفصاح  لعدم  مذكرة 

الخاصة بنقل الملكية لألسهم. 

- يتم توضيح المصاريف االدارية الخاصة بنقل األسهم بشكل منفصل حسب كمية األسهم والشركة 

المساهم فيها وللشركة الحق في رفض الطلب وتصفية مراكز العميل في حالة اكتشاف سوء نية العميل 

العميل  حساب  فتح  عملية  أن  كما  باالجراءات  المتعلقة  االدارية  للمصاريف  السداد  على  القدرة  عدم  أو 

وتسجيله بالبورصة األمريكية أو غيرها يتطلب وقتا ال يقل عن 30 يوم عمل. 
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3-  األرصدة السالبة: 

- يتكلف العميل بكافة ما يحدث على حسابه في االسهم العالمية من خسائر سواء كان نتيجة أخطاء 

منه او نتيجة الفجوات السعرية و االنزالقات السعرية نتيجة لتحرك االسواق المالية بشكل كامل وال يحق له 

مطالبة شركة كافيو للوساطة المالية بأية تعويضات نقدية او عينية. 

- يحق لشركة كافيو ان تطالب العميل بسداد القيمة السالبة على حسابه في االسهم العالمية ويحق 

لها ان تقاضيه في حالة امتناعه عن السداد. 

4- أسلوب التداول: 

- يمكنك التداول على األسهم، الETFs، والعقود االجلة Futures ,و ال CFDS لدى شركة كافيو بطريقتين 

 .CFDs  في البيع والشراء وهما اما تداول للمنتج الحقيقي من البورصة أو عن طريق عقود الفروقات

Dividends وهي عبارة عن  األرباح  التمتع بمميزات توزيع  يتيح للمتداولين  التداول على األسهم  أن  - كما 

هي مدفوعات تدفعها الشركة المصدرة لتلك األسهم إلى مساهميها من أرباحها. وتعد طريقة شائعة 

لمكافئة هؤالء الذين استثمروا في الشركة من خالل شراء أسهمها ، او يلتزم العميل بدفعها في حالة بيع 

السهم على الشاشة.

- توزيعات األرباح أو Dividends: يعتمد مقدار توزيعات األرباح المدفوعة على عدد من العوامل. فقد تكون 

التوزيعات صغيرة أو غير موجودة كليًا حتى في األعوام التي تشهد تحقيق أرباح مرتفعة، وذلك في حال 

يتم  ال  فادحة  خسائر  الشركة  واجهت  إذا  أيضًا  االستثمار.  ألغراض  مالها  برأس  لالحتفاظ  الشركة  احتاجت 

عادة دفع أرباح في تلك الحالة تلجأ عادة الشركات التي تحقق معدالت نمو سريعة إلى االحتفاظ بأي أرباح 

دفع  على  الشركات  تلك  توافق  أن  المرجح  غير  من  ولهذا  التوسع.  أغراض  في  استثمارها  إلعادة  تحققها 

توزيعات لمساهميها وال يشترط دفع األرباح دائمًا بصورة نقدية. فمن الممارسات الشائعة أن تدفع الشركة 

شراء  إعادة  في  الشركة  تنخرط  عندما  السيناريو  هذا  ويحدث  إضافية  أسهم  إعطائهم  عبر  لمساهميها 

أسهمها بنسبة كبيرة بحثًا عن تقليل حصة الملكية العامة.

حالة  في  ودفعها  االرباح  توزيعات  على  الحصول  نظرية  نفس  لديها  االسهم  على   CFDs ال  منتجات   -

البيع وذلك الن هذه المنتجات تعبر عن المنتج الحقيقي وتغطي الشركة جميع الصفقات والمعامالت مع 

السوق مباشرة كما هو متبع في كل المنتجات وبالتالي ينطبق عليها اي دفعات مترتبة للعميل أو عليه إن 

كان في حالة بيع وصدر عن السهم توزيعات ارباح.



7

بأن يسدد مبلغ  تداول كافيو  المكشوف لسهم ما ضمن منصة  بالبيع على  الذي قام  العميل  يلتزم   -

األسهم  أو  للسهم  مقترض  كونه  اسهمها  أو  سهمها  باع  التي  الشركة  عنها  تعلن  التي  األرباح  توزيعات 

بهدف تنفيذ عملية البيع على المكشوف وكون توزيعات األرباح حق لمالك السهم األصلي الذي يجب إعادة 

السهم إليه عندما يغلق عميل كافيو الصفقة بشراء السهم.

5- اقرار بالتعهد بسداد اية مديونيات سالبة:

- تمهيد : 

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

عن اي صفقات يطلب من كافيو تنفيذها في السوق العالمي و اي رافعة مالية يتخذها لتعظيم رأس ماله 

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

الوصول للرصيد السالب  الفوري للصفقات قبل  كافيو تبذل قصارى الجهد لتجنب ذلك و تنفيذ االيقاف 

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

الرسمية لألسهم . 

ليتحول  ذلك  يزيد  قد  و  بحسابه  المودع  المبلغ  اجمالي  العميل  يخسر  ان  التداول  عن  يتنج  قد   -

في بالجاب  عليه  متعارف   ( االسواق  اغالق  خالل  المفاجئ  التحرك  حاالت  في  بالسالب  الحساب   رصيد 

 االسعار GAP ( وبالتالي يتوجب على العميل نظرا لذلك سداد تلك المبالغ الناتجة لشركة كافيو فور المطالبة 

بها و يعتد بهذا االقرار على الموافقة بذلك وال يجوز إهمال هذا البند و يحق للشركة اتخاذ االجراءات القانونية 

ضد العميل لسداد هذا المبلغ على اعتبار خيانة االمانة بموجب هذا العقد. 

توقيع العميل باالطالع على البند

6- إقرار تنصل من المسؤولية بشأن التداول على الهامش:

- أقر انا                                                                                                                                                        أنني أفهم المخاطر والمكاسب 

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

خسارتي الكاملة الستثماري و ال يمكن التكهن بأداء االستثمار أو ضمانه، كما أن قيمة استثماري يمكن أن 

تتذبذب سواء لمصلحتي أو ضد مصلحتي  وذلك بسبب أوضاع السوق ولعوامل إقتصادية أو سياسية أوغيرها.
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و اعلم جيدا أن هذه الوثيقة باألوراق المالية ال تكشف جميع األخطار وغيرها من المسائل الهامة المتعلقة 

باإلتجار باألوراق المالية في حساب الهامش.

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

وبيان إفصاح الهامش وإقرار التنصل من المسؤولية بشأن التداول على الهامش هنا.

اإلقرار والقبول والموافقة، بموجب هذا اإلقرار، أوافق وأقر:

أنا الموقع أدناه                   على أنني اطلعت على جميع 

البنود والشروط الواردة أعاله وأنني أعي وأفهم تماما ، ولدي إيضاحات وأجوبة ُمرضية لجميع استفساراتي 

المالحق  مع  والشروط  البنود  هذه  بأن  اإلقرار  هذا  بموجب  وأقر  أقبل  عليه،  ء  وبنا  الشركة.   من  وأسئلتي 

التداول  : ملحق سياسات  الحصر  المثال ال  إرفاقها الحقا  (على سبيل  التي سيتم  المالحق  أو  بها  المرفقة 

و ملحق خصائص منتجات التداول، إخطارات التداول) تكون ملزمة لي فيما يتعلق بحساباتي والتداول مع 

الشركة

االسم 

التوقيع

التاريخ
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- بطاقة نموذج التوقيع

بطاقة التوقيع هذه تعتبر جزء 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 كامال طبقا لجواز السفر :

مقر االقامة :

الجنسية  :

رقم الهوية / جواز السفر :

التوقيع :

تاكيد نموذج التوقيع :

التاريخ :
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