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خاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. مايو IG Limited2015، طلب لفتح حساب )شخصي( للتداول بالهامش،

المعلومات الشخصية

01 | التفاصيل الشخصية 

أسم العائلة:  

األسماء األولى:  

  اللقب )السيد/السيدة/األنسة/غيرها(:  

تاريخ الميالد:  

محل الميالد:  

الجنسية:  

عنوان المنزل:  

 

 الرمز البريدي:        

رقم االتصال الرئيسي:  

الدولة:  

مدة اإلقامة في العنوان الحالي )األعوام/الشهور(:  

العنوان السابق إذا كانت المدة اقل من ثالث سنوات:  

 

العنوان البريدي:  

 

 الرمز البريدي:        

البريد اإللكتروني )الزامي(:  

02 | الموطن الضريبي

ُيرجى تأكيد ما يلي:

البلد أو البالد التي أنت فيها مقيم  وخاضع للضريبة:  

 ال  نعم  ما إذا كنت مواطًنا أمريكًيا أم ال؟   

ُيعرف المواطن األمريكي وفق مصلحة الضرائب األمريكية بأنه: فرد مولود في الواليات المتحدة األمريكية; أو فرد مولود في بورتو ريكو أو غوام أو جزر فيرجينيا بالواليات المتحدة 
 األمريكية، أو شخص كان أجنبًيا في السابق وتم تجنيسه كمواطن أمريكي، أو شخص أحد والديه مواطن أمريكي. لمزيد من المعلومات، ُيرجى التفضل

www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons :بزيارة

رقم تعريف دافع الضرائب )TIN( لك إذا كنت مواطًنا أمريكًيا أو مقيًما أجنبًيا خاضًعا للضريبة في الواليات المتحدة:  

03 | تفاصيل المهنة  

 ال أعمل  متقاعد   أعمال حرة   أعمل  الحالة  الوظيفية: 

المجال:   المهنة:  

04 | التفاصيل المالية

الدخل السنوي التقريبي قبل خصم الضريبة: بالدوالر األمريكي  

القيمة التقريبية للمدخرات و االستثمارات )صافي األصول يستبعد منها منزل اإلقامة(: بالدوالر األمريكي  

 أخرى )ُيرجى التحديد(  االستثمار   الميراث   الوظيفة  مصدر األموال المستخدمة في تداوالتك مع شركة IG المحدودة: 

أخرى:  

05 | إرشادات كشف الحساب

في حالة عدم وجود إرشادات أخرى منك، سنقوم بإرسال كشوف الحساب بالبريد اإللكتروني. 

Application to Open a Margin Trading Account (Personal)



2صفحة  من 2

خاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. مايو IG Limited2015، طلب لفتح حساب )شخصي( للتداول بالهامش،

المعرفة والخبرات التي تمتلكها

ُيرجى إكمال القسم التالي حتى نتمكن من تقييم مدى مالءمة خدماتنا لك. من المحتمل أال نرى أن نوع الحساب الذي اخترته مالئًما لك. إذا كان األمر كذلك، فسنتصل بك لمناقشة 
الخيارات األخرى.

على مدار السنوات الثالث الماضية، إلى أي مدى تداولت في المنتجات التالية؟  .1

 نادًرا/على اإلطالق  أحياًنا    كثيًرا  األسهم و/أو السندات           

 نادًرا/على اإلطالق  أحياًنا    كثيًرا  المشتقات المتداولة في البورصة )مثل الضمانات أو العقود اآلجلة أو الخيارات(     

 نادًرا/على اإلطالق  أحياًنا    كثيًرا  مشتقات خارج المقصورة )مثل العقود مقابل الفروقات، والفوركس/سوق العمالت األجنبية، والثنائيات(   

 بالتوجيه كيف كنت تقوم بالتداول على هذه المنتجات في معظم األوقات؟  بالتنفيذ فقط و/أو  االستشارات   .2

 ال  نعم  3.  هل لديك أي خبرات أو مؤهالت تساعدك على فهم خدماتنا؟     

إذا كانت اإلجابة نعم:

 لمدة أقل من عامين  الخبرات المهنية: لدّي معرفة جيدة بالمشتقات خارج المقصورة، وذات الرافعة المالية   
 لمدة أطول من عامين من خالل العمل في القطاع المالي       

  المؤهالت: لدّي معرفة جيدة بالمشتقات خارج المقصورة وذات الرافعة المالية    
نظًرا لمؤهالتي المهنية و/أو التعليمية أو حصلت على تدريب في هذا المجال

اإلقرارات

أفهم طبيعة ومخاطر التداول بالهامش للعقود مقابل الفروقات )CFD(.  أوافق على المعلومات المتوفرة لي من خالل الموقع بشبكة االنترنت: إشعار اإلفصاح عن المخاطر وفي 
حالة تم تصنيفي كعميل تجزئة كذلك اشعار اإلفصاح عن المخاطر التداول بالعمالت األجنبية لعمالء التجزئة، اتفاقية العميل الخاصة بالتداول بالهامش، سياسة تنفيذ األوامر وملخص 

سياسة تضارب المصالح وعليه أؤكد أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على االلتزام ببنود هذه الوثائق. أخيرا أؤكد أن عمري 18 سنة أو أكثر، وأن المعلومات التي قدمتها في هذا 
النموذج كاملة وصحيحة؛ وأنا لست شخص مكشوفة سياسيا أو معاقب.

 التاريخ:    التوقيع:            

 يجب أن تكون جميع الطلبات مصحوبة:
بتقديم واحد مما يلي لنا:

 • جواز السفر، أو رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية الوطنية )والتي يجب أن تحتوي على صورة(، و 
• فاتورة خدمية أصلية حديثة )ال يقل تاريخها عن 6 أشهر( )وليست فاتورة هاتف محمول(،

أو توفير ما يلي بداًل من ذلك:
نسخ موثقة من المستندات المذكورة أعاله.

* عند تقديم النسخ، يجب أن تكون موثقة كنسخ طبق األصل بواسطة محاٍم أو محرر عقود أو محاسب قانوني أو مدير بنك أو ضابط شرطة أو موظف في سفارة أو قنصلية، أو أي شخص مماثل.
 قد نتصل بك للحصول على مزيد من المعلومات/المستندات

بمجرد إكمال تفاصيلك الشخصية، ُيرجى:
 طباعة هذا النموذج 

 التوقيع عليه 
 إعادته إلينا
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