نموذج اقرار و اطالع
أنا الموقع أدناه أقر بأنني على علم و دراية و فهم بجميع البنود المذكورة أدناه باالضافة الى بنود االتفاقية و شروحاتها ،و أنه تم شرح كافة
التفاصيل و الرد على جميع االستفسارات حول التداول في البورصات األجنبية و كل ما يتعلق بها من شروحات ،و منها على سبيل الذكر ال
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اعتماد البريد االلكتروني التالي  dealing.jo@cfifinancial.comو الخاص بقسم الوساطة لكافة الطلبات المتعلقة بالتداول
والسحب .
تؤكد الشركة وجود فائدة يومية  SWAPعلى تداوالت الليرة التركية ، TRYالدوالر النيوزيالندي USDDKK, USDNOK, NZD
 USDMXN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, WTI and Brentو ما يشتق من هذه االدوات االستثمارية من اسعار
تقاطعية ( ، )Crossesمع احتفاظ الشركة بحق فرض  SWAPعلى جزء أو كافة األداوت المتداولة في أي وقت حسب االتفاقية و
مشروحتها و دون الرجوع الى العميل.
باالشارة الى مادة رقم ( )10من بنود اتفاقية التعامل في البورصات االجنبية و الى نسبة  Stop out levelالمعتمدة والمتفق
عليه ا يؤكد العميل معرفته بانها قد تكون عادة ما تم االتفاق عليه أو ما دون ذلك ،و ان العميل يعطي الشركة و /او الوسيط
االجنبي الحق بإغالق المراكز المفتوحة إبتدا ًء بالمركز او المراكز االكثر خسارة و ذلك لرفع نسبة الهامش المطلوبة ،كما يؤكد
العميل بمعرفته ان حجم الخسائر يمكن ان تتجاوز و تفوق راس المال المستثمر.
وجود  : Slippageو هي الفروقات الناجمة عن اختالف سعر تنفيذ األوامر عن األسعار المطلوبة من قبل العميل حيث أن
األوامر تنفذ بعد صدورها من العميل فقد يحدث اختالف في األسعار بين لحظة صدور األوامر ولحظة تنفيذها تؤدي الى هذه
الفروقات  ،و تشمل ايضا ً األوامر المعلقة اما بسبب حجم الصفقة او بسبب تقلبات السوق السريعة علما ً بأن الشركة ال تملك
السيطرة على تنفيذ االوامر .
مالحظات على االوقات ( يراعى الفرق عند االنتقال من التوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي ):

العمالت

يتم اغالق السوق ما بين الساعة  11:55مساء  12:05 -صباحا ً

Dow Jones for US indices
FTSE ، DAX ،

هنالك فترة استراحة ما بين الساعة  11:15مساء  11:30 -مساء

المعادن الثمينة وعقود CFD’s

إن وقت االفتتاح يكون  01:01صباحا ً

باالضافة الى العطالت الرسمية و التي يتم االعالن عنها عبر مختلف وسائل االتصال و اية تعديالت اخرى في االوقات .
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في حال حدوث مشاكل تقينة في النظام ال تتحمل الشركة اي مسؤولية و ال يحق لي المطالبة بأية فرص بديلة ،و يمكن المساعده
فقط بتثبيت العمليات حسب االسعار العالمية المتوفرة لدى الشركة فقط و ليس من أي مزود أسعار آخر.
يتحمل العميل كامل المسؤولية عن الحساب بعد استالم اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به و كافة التداوالت التي تحدث في
الحساب .
يلتزم العميل بتوفير السيولة الكافية في حسابه لتغطية الهامش مع علم و موافقة العميل على اعطاء شركة  CFIاالردن الحق في
تغيير سياسة الهامش و  /أو الهوامش التي تراها مناسبة دون إشعار مسبق سواء لعميل محدد او لكافة العمالء.
يعلم العميل و يوافق على سياسة تخفيض الرافعة المالية الممنوحة والمتبعة و التي تتم مساء يوم الجمعة او ايام العطل الرسمية
او اي وقت تراه الشركة مناسبا ً ،على ان تعاد الرافعة المالية كما كانت الحقا ً بطلب من العميل وموافقة الشركة على ذلك .

االســـم  ________________________ :التوقيــع ____________________________ :
التاريـخ ________________________ :

الموظف  ________________________ :التوقيــع ____________________________ :
التاريـخ ________________________ :

