
 

 

 

 المشروحات االضافية والشروط العامة
 المالية العالمية األسواقللتداول ب 

 

 مقدمة .1

 بين ية تفاقاإلمع  لعالميةاالمالية  األسواقتقدم هذه الوثيقة مشروحات إضافية والشروط العامة  للتداول ب 

من جانب "نحن"(  أو)المشار إليها الحقا "الشركة" ي للوساطة المالية اإلستثمارالمالي  عتماداإل شركة

 الشركة يرغب بالتعامل مع ( والذي  طبيعيا   شخصا   أو قانونيا   لذي يمكن أن يكون كيانا  العميل )واو

 .أخرى من جهة  والتداول من خاللها

 

 

 تفسير المصطلحات .2

 : هذا الملحقفي   2.1
 

- "Abusive Trading ""التداول المسيء" أو "التداول الخاطئأو  " "التداول إساءة" : 

على برنامج التداول من قبل العميل و هذه  إدخالهاالتي يمكن ان يتم  األوامروهي تشمل مجموعة من  

على شاشة العميل تعتبر مرفوضة في حاالت معينة ألنها نفذت  توان نفذت في وقتها كما ظهر األوامر

التداول على أسعار متأخرة أو بعض التداوالت في  و على سبيل الذكر ال الحصر ، على أساس خاطئ

أوقات البيانات المالية أو أوقات الذروة أوغيرها حيث أنه يمكن نتيجة لقصور معين في نظام التداول أن 

يوافق  و قريالعميل  .يحها الحقا  حطر الشركة لتصضوتأوامره أكيدات خاطئة لتنفيذ ل العميل على تصيح

ويخلي العميل مسؤولية الشركة عن أي خسائر  ، األوامرتصحيح و تعديل شركة في للحق ال ءإعطاب

 تنتج بما فيها الفرصة البديلة.يمكن ان 

 

- "Access Data "تعنى كلمة المرور وكلمة  "كلمة المرور""كلمة السر" أو "بيانات الوصول" أو  أو

منصة التداول وكلمة سر  إستخدامالسر للعميل المطلوبة من اجل الحصول على إمكانية الوصول إلى و

، عبر الهاتف وأية شيفرات سرية صادرة من الشركة الى العميل األوامرالهاتف المطلوبة لكي يتم وضع 

يل و/او أية معلومات أخرى تستخدمها الشركة للتعرف على المعلومات الشخصية للعم  ايضا  كما تشمل 

 منه. األوامرالعميل و/أو قبول 

 

- "Account Opening Application Form" أو “Agreement”  أو نموذج فتح الحسابو "أ "

من اجل  فتح حساب أو يزودها التي يوقعها العميل وكامل المستندات والوثائق  ية تفاق: تعني اإل "ية تفاق"اإل

  و رمز المرور.واسم المستخدم ها بتزويده برقم حساب من بعدله والتي ستقوم الشركة 

 

- "Affiliate "" ي للوساطة اإلستثمارالمالي  عتماداإلى  شركة سيطرعلت:  أي شركة  "الشركة التابعةأو

بواسطة الشركة أو اي شركة تكون  اأو على عالقة بها بشكل مباشر أو غير مباشر أو مسيطر عليهالمالية 

 دارة تحت السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ و"السيطرة" تعني صالحية التوجيه أو أي تدخل إل

 . في نفس المجموعة أو ملكية حصة في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشرشؤون الشركة 
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- "Applicable Regulations:  المالية  األوراقتعني )أ( قوانين هيئة  " القوانين و التعليمات المتبعة

(JSC تعليمات و قواعد  )األسواق( أو اي قواعد تنظيمية من الجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة ؛ )ب 

 التي يتم التعامل فيها . 

 

- "Ask ""سعر المتوفر للشراء من قبل العميلااليقصد به  أو "سعر الشراء . 

 
 

- "Authorized Representative "  "العميل. ية إتفاقمن  28.1يعنى الشخص في الفقرة أو "الشخص المفوض 

 

- "Balance " "سحب/إيداعتداول و/أو عملية في حساب العميل بعد اخر  الرصيد المالي اإلجمالييعني أو "الرصيد 

 في اي فترة من الزمن.

 

- "Base Currency " "تعنى العملة األولى في زوج العمالت أو "عملة األساس . 

 

- "Bid ""سعر المتوفرللبيع من قبل العميليقصد به  أو "سعر البيع . 

 

- "Business Day " "كانون الثاني  1 أوكانون االول  25 أواالحد،  أويعنى اي يوم عدا يوم السبت أو "يوم عمل

 عنها في موقع الشركة على الويب.  عالناإلدولية يتم  أو )للتسويات المالية( اي عطالت أردنية أو

 

- ”Order "Buy limit "محدد  بسعرلشراء على منصة التداول ل أمر حد الشراء" هو عندما يقوم العميل بوضع أمر

سعر الطلب أمر حد الشراء ، وسيتم تنفيذ األمر المذكور بأفضل سعر متاح أو يتم  صلاألمر عندما ي تنفيذ، سيتم 

أنه قد يتم تنفيذ او رفض جزء او كامل الطلب و/ او ان يتم تنفيذ على  ةالحظم،   متاحرفضه إذا لم يكن هناك سعر

 سعر افضل او اسوء من السعر المدخل.

 

- “Buy Stop Limit” الشراء هو امر شراء معلق يحتوي على سعرين البد من تحقق السعر االول إيقاف حد 

 .(حد الشراء)حتى يتم وضع امر الشراء المعلق على السعر الثاني (وقف الشراء)

 مثال ذلك لو فرضنا ان سعر برميل النفط حاليا 100 $و قام العميل بوضع حد وقف شراء على سعر 110 و

$ حتى يتنفذ الشرط االول فيقوم النظام مباشرة بوضع حد  110الى مستوى الــ فال بد من صعود السعر 105

 $.105الشراء على سعر 

 

- "Client Account " "جميع الصفقات التي تمت، شمل ي ذي واليعنى حساب العميل الشخصي أو "حساب العميل

ألموال  يداعمعامالت السحب واإل و رصيد أموال العميل و ،منصة التداولعلى  المعلقة األوامرو المفتوحة والعقود

 العميل.

 

- "Carry cost ""هي تكاليف احتفاظ إضافية اإلحتفاظ  بخالف رسوم المقايضة الليلية و رسوم "اإلحتفاظ  رسوم 

 على المراكز/ العمليات المفتوحة للحســـابات التي تقرر الشركة وحسب تقديرها المنفرد بأنها ال تقوم بتداوالت

 هذه التكاليف عن بالغباإل الشركة تقوم   نشطة لتحقيق العموالت المناسبة و المتوقعة من هذه الحسابات .وسوف
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 و/أو بموجب وسائل التواصل المعتمدة وفق ما تقرره اإللكتروني قبل بدء تحصيلها من خالل اإلعالن على الموقع

 الشركة، بحيث سيتم إعطاء أصحاب الحساب الذين تنطبق عليهم هذه الرسوم إشعار لمدة أسبوع قبل البدء في عملية

 .التكاليف و/أو تحصيل هذه إحتساب

 

- "Open Position " "لم يغلق.في السوق  أي عقد أو مركز مفتوحيعنى أو "المركز المفتوح" أو "العقد المفتوح 

  

- "Closed Position " "أي العقد أو المركز  المفتوح مركزتعنى عكس الأو "المركز المغلق" أو "العقد المغلق

 . المغلق

 

- "Completed Transaction" "من نفس الحجم متقابلينأصلين التي  تمت بين  صفقةأي ال أو "الصفقة المغلقة 

 .صحيحشراء ثم بيع والعكس 

 

- "Contract of Differences  "مقابل الفروقات" أو الـ  دوالعق"أو"CFD"  ، الذي هو ذلك النوع من العقود

عليها أو تسليمها بل لتحقيق نتائج مالية من فروقات تذبذب  ستحواذيهدف للمضاربة على أسعار أصول معينة ال لإل

 أسعار هذه األصول. 

 

- "Contract Specifications " "خصائص العقود المتداولةيعنى أو "تفاصيل العقود" او "خصائص العقود 

حجم العقد ، Swaps الفوائد أو كلف التخزين ،Spreadع و سعر الشراء الفرق بين سعر البي)على سبيل المثال، ٍ

 Necessary مطلوبة أو الملزمةالوديعة ال ،Initial Margin الوديعة االفتتاحية،Lot Sizeأو العقود 

Marginالحد األدنى لوضع أمر وقف الخسارة ،(Stop Loss) وأمر جني األرباح ،Take Profit)،) أومر

، ورسوم التمويل، إلخ( من كل نوع Limit Orders البيع على األسعار األفضل من األسعار الحاليةالشراء أو 

 من وقت إلى آخر. مع إمكانية تغييره من قبل الشركة من قبل الشركة  كما يتم تحديدهالعقود من 

 

- "Currency of the Client Account " "تعنى عملة حساب العميل والتي يمكن أن تكون أو "عملة الحساب

 رى مقدمة من الشركة من وقت آلخر.أية عملة أخ أوالفرنك السويسري  أوالدوالر  أوباليورو 

 

- "Currency Pair"  "أي عملتين متقابلتين أو "زوج العمالت. 

 

- "JSC المالية األردنية األوراقهيئة "" تعني". 

 

- "Rules JSC" "أواآلراء  أووالمذكرات التوجيهية  األنظمةتعني القواعد والتوجيهات و أو "تعليمات الهيئة 

 . المالية األردنية األوراقيئة التوصيات من ه
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- "Equity " والرسوم  غير محققةخسائر  مطروحا منه أوتعني الرصيد مضافا إليه أية أرباح  "السيولة الفعلية"أو

 )غير المحقق(المعوم  = الرصيد + الربح السيولة الفعليةوتحتسب على النحو التالي:   ةمفتوحد وعقلل  الغير محصلة

 .أي رسوم غير محصلة -قة()غير المحقالمعومة الخسارة  -

 

- "Essential Details "إدخال  فتح الحساب أو تعنى التفاصيل الالزمة للشركة من أجلمة" الزأو "التفاصيل ال

  .أوامر العمالء

 

- "Event of Default " "من  12.1الفقرة يكون لها المعني المحدد في "خفاقأو "اإلأو "حدث التعثر

 العميل. ية إتفاق

 

- "Expert Advisor  " "مصمم  اوتوماتيكيول ايعني نظام تدأو "برنامج التداول الذاتي" أو "برنامج التداول االّلي

، كما يمكنه تداول معينةيمكن أن يتم برمجته لتنبيه العميل بفرصة  و. بالنيابة عن العميل  ا  لكترونيا ام التداولألتم

وضع وحتى  منصة التداولاوامر مباشرة الى  إرسالمن  داولعمليات الت جميع جوانب إدارة و الحساب تلقائيا  

 المختلفة من قبل العميل. األوامروتنفيذ 

 

- "Financial Instrument " "تعنى االدوات المالية بموجب ترخيص أو "األداة الماليةJSC.  

 

- "Floating Profit/Loss "أو "الربح/الخسارة ة المحقق الغير " أو"الربح/الخسارةة المعومالربح/الخسارة " أو"

الحالية )مضافا إليها أي عموالت األسعار محتسبة على على حساب العميل والمفتوحة العقود الفي تعني  "ة فتوحمال

 (. ذلك ينطبق كان  رسوم اذا أو

 

- "Force Majeure Event " ية إتفاقمن  20.1يكون لها المعني المحدد في الفقرة "الظروف القاهرة"أو 

 العميل.

 

- "Free Margin " "ها لفتح إستخدامالمتاحة في حساب العميل والتي يمكن  األمواليعنى مقدار أو "السيولة الحرة

 . المتاحة للسحب األموالأو  بعقود مفتوحة اإلحتفاظ في  أوعقد 

 

- "Hedged Margin " "الشركة من اجل فتح يعني الهامش الضروري المطلوب من قبل أو "المراكز المحوطة

 .تجاه في األصول واألحجام ومتعاكسة في اإل عقود متطابقة

 

- "Initial Margin " "من قبل  بالمطلو يعني الهامش الضروريأو "الهامش االفتتاحي" أو "الوديعة االفتتاحية
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 .للعميل معين  الشركة من اجل فتح عقد

 

- "Investment Services " التي تندرج في رخصة  اإلستثمارتعنى خدمات " اإلستثمارأو "خدمات

JSC . 

 

- “Leverage” المودع.التي تتيح فتح مراكز أكبر من الرصيد  الرافعة الماليةتعني أو "الرافعة" و 

 

- "Long Position"  "أو شراء عملة األساس مقابل عملة  معينمركز شراء ألصل أو "مركز شراء

  .التسعير

 

- "Lot " الدوات الماليةا األصول أوأحد  تداول حجم قياسكمية محددة ل وهو "عقد"أو. 

 

- "Lot Size "في األدوات المالية دحجم العق . 

 

- "Margin "" المطلوبة" وهو المبلغ الوجب  الوديعة"أو  "الضامنةالمبالغ "أو  "الهامش المطلوب"أو  "الهامشأو

 . المفتوحةأو العقود أو الحفاظ على المراكز  أو عقود لفتح مراكز توفره

 

- "Margin Call "تعنى الحالة التي تقوم فيها  و "طلب التعزيز" أو "طلب الوديعة اإلضافية" وأو "طلب الهامش" أ

او  عندما يكون العميل ال يملك هامش كافي إضافي )مبالغ إضافية(هامش  إيداعضرورة الشركة بإعالم العميل ب

الهامش المطلوب  إرتفاعوذلك نتيجة تحقيقه لخسائر مغلقة أو مفتوحة أو  بعقود مفتوحة اإلحتفاظ  أولفتح وديعة كافية 

 . ء على حسابهخطأعلى حسابه أو غيرها كتصحيح أي أ

 

- "Margin Level "" او  الى نسبة الهامش السيولة الفعلية التغطية" أو "مستوى الهامش" وتعني نسبة نسبةأو

 %.100× ( المطلوب/ الهامش  السيولة الفعليةالالزمة.  وتحتسب كما يلي: مستوى الهامش = ) الوديعة

 

- "Margin Trading "الماليةالرافعة من  باإلستفادةالتداول على الهامش عني أو "التداول على الهامش" ي . 

 

- Order”” Market “ لشراء أو بيع  التداول نظاموسيط أو الأمر من خالل  إصدارالعميل ب قيامأمر السوق" هو

لما هو معروض في  ا  وفق ا  قد يتم تنفيذ الطلب بالكامل أو جزئي و على الفور بأفضل سعر حالي متاح. مالية اداة

 . السوق

- "’Matched Positions"(Hedged Position)   القيام بفتح مراكز شراء  تعني   و " المراكز المحوطة"أو

 على نفس األصول. متقابلةيع و مراكز ب
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- "Necessary Margin" يعني الهامش الضروري المطلوب من  "اإللزاميمش امش المطلوب" أو "الهاأو "اله

  . للعميل قبل الشركة من اجل المحافظة على عقود مفتوحة

 

- "Order " "حسب  العقود مقابل الفروقاتيعني تعليمات من العميل للتداول في أو "األمر" أو "الطلب

 قتضى الحال. م

 

- "Order Level " "يعني السعر العقود مقابل الفروقات بالنسبة لتداول أو "مستوى األمر" أو "مستوى الطلب

 المذكور في األمر . 

 

- "Parties " "اي الشركة والعميل.  -لعميل هذه ا يةإتفاقاطراف تعني أو "األطراف 

 

- Order” “Pending “شروط  إستيفاء بعد االيتم تنفيذه  الأمر تم إدخاله في منصة التداول ، وألمر المعلق" هو ا

هي حد الشراء / البيع ؛ وقف الشراء / البيع ؛ وقف الخسارة وجني  ا  المعلقة شيوع األوامر؛ أكثر أنواع معينة

 .حاألربا

 

- "Platform "" التي يتم تشغيلها  لكترونيةاإلااللية وهي  أو "المنصة" "منصة التداول"أو  "برنامج التداولأو

وصيانتها من قبل الشركة، والتي تتألف من منصة تداول، أجهزة حاسوب، والبرامج، وقواعد البيانات، وبرامج 

ول الخاصة بالعميل في األدوات المالية عبر حساب والمرافق التقنية، التي تيسر نشاطات التدا األجهزة تتصاالاإل

 العميل. 

 

كرئيس حكومة دولة الالذين يشغلون او شغلوا وظائف عامة عليا في  األشخاصهم :  البارزين سياسيا" األشخاص" -

او مسؤول حكومي رفيع المستوى او سياسي بارز او قاضي او عسكري او شخصية بارزة في حزب سياسي او 

حتى الدرجة االولى  األشخاصللدولة و يشمل هذا التعريف أقارب هؤالء  تنفيذي في الشركات المملوكةمسؤول 

 . ادنى و المقربين منهم حدا  

 

- "Quote " "محدد، على شكل أسعار شراء وبيع. يعني معلومات السعر الحالي ألصل أساسيأو "التسعير 

 

- "Quote Currency " "بيعها من  أوها شراؤالثانية في زوج العمالت التي يمكن  تعنى العملةأو "عملة التسعير

 .األساسيةقبل العميل بالعملة 

 

- "Quote Base ""تدفق التسعير المخزنة على الخادمتعني معلومات   أو "معلومات التسعير  (server) . 
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- "Quotes Flow "  "التداولمنصة يعني تدفق تيار التسعير في "تدفق األسعار . 

 

- “Sell Stop Limit” وقف)) البيع هو امر بيع معلق يحتوي على سعرين البد من تحقق السعر االول إيقاف حد 

 (حد بيع) حتى يتم وضع امر بيع معلق على السعر الثاي(بيع

 مثال ذلك

 $سعر برميل النفط 100  $وقام العميل بوضع حد وقف بيع على سعر 90 و 95

 $فهبط السعر و حقق السعر االول 90  $فيقوم النظام بشكل تلقائي بوضع امر بيع معلق على سعر 95

 

- ” Order “Sell Limit” بسعر محدد البيع على منصة التداول أمر البيع" هو عندما يقوم العميل بوضع أمر حد 

أو يتم متاح  األمر المذكور بأفضل سعر سعر العرض أمر حد البيع ، وسيتم تنفيذ صل، سيتم تشغيل األمر عندما ي

يتم تنفيذ او رفض جزء او كامل الطلب و/ او ان يتم تنفيذ على  أنه قد ةالحظم،  متاحرفضه إذا لم يكن هناك سعر

 سعر افضل او اسوء من السعر المدخل .

- "Servicesية تفاق" تعني الخدمات التي تقدمها الشركة الى العميل بموجب هذه اإل. 

 

- "Short Position "بيع عملة األساس مقابل عملة كز بيع ألصل معين أو أو "مركز بيع" وهو فتح مر

 .التسعير

 

- " Slippage" "عن األسعار المطلوبة  األوامرسعر تفيذ  إختالفات الناجمة عن قوالفري ه :أو "فروقات التنفيذ

في األسعار بين لحظة صدور  إختالفتنفذ بعد صدورها من العميل فقد يحدث  األوامرمن قبل العميل حيث أن 

  ولحظة تنفيذها تؤدي الى هذه الفروقات. األوامر

 

-  ”Order “Stop-loss ” مالية  اداةالتداول لبيع أو شراء  نظام اولوسيط ل هأمر وقف الخسارة" هو أمر يتم تقديم

عندما تصل إلى سعر معين. أوامر وقف الخسارة مصممة للحد من خسارة المستثمر في مركز في ورقة مالية ، 

تنفيذها يشكل جزئي أو كلي و يرجع  يتم انويمكن  ، بسعر أفضل أو أسوأ من السعر المطلوب تنفيذهاولكن يمكن 

 .السيولة في السوقتوفر الىذلك 

 

- "Spread" " معين بلحظة  البيع ألصلسعر يعنى الفرق بين سعر الشراء و الهامش السعري" وأو "السبريد" أو

 .  معينة

 

- LEVEL  OUTSTOP  حددة في نظام التداول من قبل الشركة و التي يتم ة المقطهي الن" و غالقإلأو "نقطة ا

المراكز المفتوحة أو فتح مراكز محوطة على حساب العميل نتيجة تتدني مستوى   غالقإلأوامر آلية  إصدارعندها 
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 الهامش على حساب العميل الى مستوى هذه النقطة أو ما دونها.

 

- ٍ"Swaps   " أو "Rollover"  من  يوميا المقتطعة أوالفائدة المضافة تعني  "الفوائد" أو "كلف  التخزين" واو

هذه الساعة من  حديدكما يمكن ت ،جلسة التداول المسائية   إغالقبعد  )أو عقود مفتوحة( بعقد مفتوح اإلحتفاظ أجل 

 . قبل الشركة

 

- "Swap free Accountsطي إعفاءات معينة لحساب العميل تعتداول لالعميل المتوفرة ل ات" هو نوع من حساب

 .   من الفوائد أو كلف التخزين المضافة أو المقتطعة على بعض العقود

 

- "Trailing Stop "مركز مفتوح على سعر أسواء  غالقإل األوامرهو نوع من أو "أمر وقف الخسارة المتحرك" و

  مع  تغيير السوق في حاالت معينة.  غالقإلمن السعر الحالي يتغير فيه طلب سعر ا

 

- "Transaction Size " "في أمر أو  مضروب بعدد  العقودالعقد يعنى حجم أو "حجم العملية" أو "حجم الصفقة

 . صفقة معينة

 

- "Underlying Asset " "أووالتي يمكن أن تكون زوج العمالت،  األساسيةاألداة المتداولة تعنى أو "األصل 

 . اإلنترنتآلخر على موقعها على  على النحو الذي تحدده الشركة من وقت أو، سلع أوالقيمة المالية  أوالمعادن 

 

- "Underlying Market "يعنى السوق ذو الصلة الذي يتم تداول األصل  األساسي" أو "السوق.  

 

- "Website"  يقصد به موقع الشركة على " اإللكترونيأو"موقع الشركةhttp://www.cfifinancial.com 

 ر تحتفظ به الشركة من وقت آلخر. وأي موقع الكتروني آخ

 

- "Written Notice " ية إتفاقمن  17.4و  17.3يكون له المعنى الوارد في الفقرتين أو "اإلنذار الخطي" و 

 العميل.

 

 

 
ويكون للمصطلحات الجمع نفس معنى  يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها    2.2

 .الفرد وتنطبق الصفة المذكرة على المؤنثة

 . من أجل تسهيل الرجوع اليها فقط عناوين الفقرات هيعنوان هذه الوثيقة و    2.3

 أوا المعاد تشريعه أوالموحدة  أوالمكملة  أو،  تعليمات يكون بصيغته المعدلة أونظام  أواية اشارة الى اي قانون     2.4
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أوامر صادرة بمقتضى ذلك  أوتعليمات  أوأدوات قانونية  أوإرشادات  أووأية توجيهات  ،من وقت إلى آخر المستبدلة

 .  المعدلة أوتلك المعاد تشريعها  أوقانونية  أحكام وأية 

 

 

 . الطلب والبدء3
 

الالزمة المطلوبة من قبل الشركة من  يةالتعريفوثائق ال و يقدمالحساب  إستمارةالعميل ويقدم طلب فتح  بعد ان يمأل     3.1

 كان قد تم قبوله كعميل للشركة. إليه تبلغه فيه فيما إذا  إشعار إرسال، ستقوم الشركة ب أجل التحقق الداخلي

جميع  إستالم طبقة( لحين الم األنظمة)وقد ال تتمكن بموجب ومن المفهوم ان الشركة لن تقوم بقبول أي شخص كعميل  

جميع الفحوص ان تكون ئق المطلوبة من قبل الشركة بشكل صحيح بالكامل ومعبأة بالكامل من قبل ذلك الشخص، والوثا

، واختبار المالءمة( قد استوفيت. ومن األموالالداخلية للشركة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مكافحة غسل 

 لعمالء المقيمين في بعض البلدان.الواجبة لقبول ا المفهوم كذلك انه يحق للشركة فرض شروط اضافية للعناية

 وساريا   نافذا   تفاقاإليعتبر و ، للعميل تبلغه فيه فيما إذا كان قد تم قبوله كعميل للشركة  إشعار إرسالستقوم الشركة ب    3.2

أنه قد تم فتح حساب تداول  أومن قبل الشركة تبلغه فيه بأن قد تم قبوله كعميل في الشركة  إشعارالعميل  إستالم فور 

 .الخاص بالعميل  اإللكترونيعبر البريد اسم المستخدم و كلمة السر  إرسالويتم  له

اي عمليات و  إجراءالشركة الحق بتجميد حساب التداول الخاص بالعمالء في حال عدم  ءإعطايوافق العميل على     3.3

 ات التي تراها الشركة مناسبة لذلك .جراءتفعيل الحساب حسب اإل إعادةو يتم  ،شهور  6تداوالت لمدة تزيد عن 

 

 

 

 . الخدمات4
 

 : تنقسم الخدمات الى  4.1

 . العميل في تداول األدوات المالية لصالح العميلأوامر و تنفيذ  إستقبال 4.1.1

 

ما بين العميل و الشركة يتيح تقديم إضافي بعد توقيع عقد ال تتم اال  وهذهالمالية  اإلستشاراتخدمة  4.1.2

 أخبارأي معلومات أو أراء أو المالية اإلضافي( فان  اإلستشارات)أي توقيع عقد  بخالف ذلكوالمالية  اإلستشارات

يمكن للعميل مالية  إستشاراتيتلقاها العميل من الشركة ال تعتبر أو إرشادات أو غير ذلك من التسميات  أو تحاليل

العميل هذه المعلومات أو األراء أو التحاليل  إتباع عليها لغايات التداول وال تتحمل الشركة أي نتائج جراء  عتماداإل

قراره بنفسه و أخذ أراء أو تحاليل أو أو معلومات من مصادر أخرى غير الشركة إتخاذ فعلى العميل  خبارأو األ

إتباع هي اراء شخصية لذلك الموظف للعميل حرية كما أن أي نصائح يتلقاها العميل من أي من موظفي الشركة 

 .هاإتباعالعميل هذه النصائح أو عدم إتباع ها أو عدمه و يقر العميل ويقبل أن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية نتيجة 

 
 

اكثر  أوي واحد يجوز للعميل التداول فو  من المتفق عليه، ان الشركة تقدم خدماتها فيما يتعلق بمختلف االدوات المالية    4.2

 من هذه األدوات المالية.

لن  أو العقود األخرى في خالف تأكيد الشركة لذلك، فانه  العقود مقابل الفروقاتالتداول في  ه وفيمن المفهوم أن    4.3
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 . العقود  هذه  التي تشير اليها األساسيةحفظ للموجودات  أويكون هنالك تسليم 

 

 

 . المشورة والتعليق5
 

تمثل  األسواق إتجاهو/أو المعلومات و/أو تقارير و/أو النصائح و/أو التحاليل أو غير ذلك الموفرة للعميل  خبارأن األ    5.1

المالية للعمالء اال بعد توقيع عقد ما  اإلستشاراتو ال تقدم خدمة ، مالية  إستشاراتك هاإعتمادأراء فقط وأنه ال يمكن 

ها إتباع يمكن للعميل  إستشاراتالمالية وكل ما خرج عن ذلك ال تمثل  اإلستشاراتبين العميل و الشركة يتيح تقديم 

 . ها يكون ذلك على مسؤولية العميل وحدهإتباع وفي حال 

مشورة أخرى فيما يتعلق باي معاملة.  أوضريبة  أولن يكون من واجب الشركة تزويد العميل بأي مشورة قانونية     5.2

 ة مستقلة قبل الدخول في اي صفقة.على مشور لعميل الحصولا جب على ي

التي قد تنشرها في  يةخباراألفي الرسائل  أومباشرة لشركة من وقت آلخر، حسب تقديرها، ان تقدم للعميل )ليحق     5.3

ومالحظات  خبارغير ذلك( المعلومات واأل أو اإلنترنتعبر موقعها على  معها للمشتركين أو اإلنترنتموقعها على 

 :  د قيامها بذلكمعلومات اخرى ولكن ليس كجزء من خدماتها المقدمة الى العميل. وعن أوالسوق 

(a) .لن تكون الشركة مسؤولة عن هذه المعلومات 

 

(b)  الضريبة  النتائج أوصحة هذه المعلومات  إكتمال أوضمانات بشان دقة  أوكفاالت  أوالشركة ال تقدم اية عروض

 ية المترتبة على اي من المعامالت ذات الصلة.التبعات القانون أو

(c) أو عليها عتماداإليمكن  اإلستثمارال ترتقى الى نصائح بشان لكنها تقدم هذه المعلومات بشكل فردي و 

 ترويج مالي غير مرغوب فيه الى العميل. إعتبارها

(d)  توزع  أولهم تصلذين ا األشخاصفئة من ال أويحتوى على تقييد على الشخص أو وثيقة مستند أي اذا كان

أو  هذه الوثيقة انه لن يمررهذا التقييد و  ه علىإستالم ب، يوافق العميل أو المستندات  قائلهم هذه الوث

 .األشخاصفئة من  أوالى اي شخص الوثائق 

(e) التي المعلومات  إلستخدام، يمكن للشركة أن تكون قد تصرفت بنفسها رساليوافق العميل على أنه قبل اإل

من قبل العميل وال تضمن على أنه ستالم حول وقت اإلضمانات تقدم أي  الشركة ال أي وثائق وأن ترد في

 سوف يتلقى مثل هذه المعلومات في نفس الوقت مع عمالء اخرين.

 

 

غيرها من المعلومات المتوفرة لدى الشركة خاضعة للتغيير،  أو خباراأل أومن المفهوم ان مالحظات السوق     5.4

 .إشعارويمكن سحبها في اي وقت دون 

 

 

 التداول . منصة6
 

منصة  إلستخدامقابل للنقل وغير حصري غير  للعميل ترخيصا محدودا  ية تفاقذه اإله تمنح الشركة بموجب    6.1
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وأية برمجية قابلة للتنزيل مرتبطة من وقت إلى آخر( من  اإللكترونيالموقع  إستخدام)بما في ذلك التداول 

 لألدواتصات مختلفة تبعا من إستخداميحق للشركة  كما األدوات المالية( في األوامر) لباتاجل تقديم الط

 المالية.

يتم مع أن ذلك للعميل، و رخطأإفي أي وقت ألغراض الصيانة دون سابق منصة التداول  إيقافيحق للشركة     6.2

أو غير ممكن في  غير مناسبضروريا في تقييم الشركة أو  فان ذلك قد يكونفي عطلة نهاية االسبوع، عادة 

وال  وصول إلى هذه المنصة )المنصات(. وفي هذه الحاالت، ال يمكن البعض الحاالت مما يطر الشركة لذاك

 . تتحمل الشركة أي أضرار نتيجة ذلك

المنصة  إستخدامل فردي عن توفير وصيانة المعدات الالزمة للوصول الى ويكون العميل مسؤوال بشك    6.3

على  اإعتماد) لوحيكمبيوتر  أوهاتف محمول  أو ي)المنصات(، والذي يتضمن على األقل كمبيوتر شخص

إمكانية الوصول الى ان خط وصول آخر .  أووهاتف  اإلنترنتالمنصة المستخدمة(، وإمكانية الوصول إلى 

 اإلنترنتب تصالهي سمة اساسية ويكون العميل مسؤول بشكل فردي عن اي رسوم الزمة لإل اإلنترنتشبكة 

 .وأي رسوم أخرى غير متعلقة بالشركة

الهاتف  أووسالمة الكمبيوتر  بأمنيقر العميل ويضمن بانه قد قام بتثبيت وسائل الحماية المناسبة التي تتعلق     6.4

ما  أوات المناسبة لحماية النظام من فيروسات الكمبيوتر جراءي وانه قد اتخذ اإلالكمبيوتر اللوح أوالمحمول 

موقع بالبيانات التي يمكن ان تضر  أوالمعلومات  أو األجهزة أومالئمة الغير  أوشابهها من المواد الضارة 

بحماية الشركة من يتعهد العميل كذلك واالخرى للشركة.  األنظمة أومنصة التداول  أو اإللكترونيالشركة 

إلى المنصة من تصل مواد غير مالئمة  أواضرار مماثلة اخرى  أوفيروس الكمبيوتر  إرسالاية مخالفات و

 .للعميل الكمبيوتر اللوحي أوالهاتف المحمول  أوجهاز الكمبيوتر الشخصي 

في األخرى  أو البياناته سجالت إلغاء أووفشل و/أال تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل في حالة ضرر    6.5

اي شكل اخر  أواذا واجه العميل تأخير  ايضا  . وللعميل الكمبيوتر اللوحي أوالهاتف المحمول  أوالكمبيوتر 

 دارة اإلسوء  أو العميل ترتب بسبب مواصفات جهازقد تالتي ومن اشكال المشاكل المتعلقة بسالمة البيانات 

 .عن أي من ذلك مسؤولة لن تكونالشركة من قبل العميل، فان 

 إستخدامل عند العمييواجه  إتصالفي اي  تمشكال أو اتتأخير أو إختالالتولة عن اي ؤلن تكون الشركة مس   6.6

 المنصة )المنصات(.

عن طريق  )كلمة السر( وصولالبيانات  إستخدامفي الشركة على المنصة )المنصات(، ب األوامريتم تقديم     6.7

على اي امر  عتماداإل. ومن المتفق عليه انه يحق للشركة اإلنترنتجهاز كمبيوتر شخصي متوافق متصل ب

عبر الهاتف، دون اي مزيد من التحقق مع العميل  أوبيانات الوصول على المنصة  إستخدامصادر بواسطة 

 ملزمة للعميل. األوامروتكون تلك 

 Market Watchبأن األسعار الظاهرة على  Zero Eliteء المتداولون على حساب نود التأكيد لكافة العمال6.8    

 تختلف عن تلك األسعارالموجودة على الرسوم البيانية.

 
تكون فيها العمولة صفرية ولكن يتم تضمين هوامش إضافية في أسعار العرض   Zero Eliteحيث ان حسابات 

 لكن ليس على الرسوم البيانية.والطلب والتي تنعكس في أسعار مراقبة السوق و
، فقد يظهر أن أوامر التحديد  Market Watchنظرا  ألن األسعار الفعلية المستخدمة للتداول والتنفيذ هي األسعار من 
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من قبل العميل وال  يقافقد تم تنفيذها من خالل الرسوم البيانية ولكنها لم تنفذ فعليا  للعميل . وقد يتم ادخال أوامر اإل
 .تظهر

 
القياسي لتجنب مواجهة هذه المشكلة. لذلك  Eliteحساب  إستخدام إختيار Elite Zeroيمكن للعمالء الذين لديهم حساب      
يعلمون و ال يمانعون في التداول مع معرفتهم بوجود هذه  Elite Zeroالمستمرين في التداول من خالل حساب  العمالء فإن 

 موضوع تقني موجود في منصة التداول .وقبولها كما هي ألنها  المالحظة 
 
 و للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل المباشر مع مسؤول حسابكم لدينا .   
 

اي  إجراءالشركة الحق بتجميد حساب التداول الخاص بالعمالء في حال عدم  ءإعطايوافق العميل على    6.9

ات التي تراها الشركة جراءتفعيل الحساب حسب اإل إعادةو يتم  ،شهور  6عمليات و تداوالت لمدة تزيد عن 

 مناسبة لذلك .

هي غير مسجلة  األجنبية األسواقالمالية التي يتم التداول بها في  األوراقيقر العميل بعلمه و موافقته على ان  6.10

 المالية. األوراقلدى هيئة 

 
 

 

 . حقوق الملكية الفكرية7
 

 أوعالمات الخدمات و اإلختراعمات التجارية وبراءات النشر والعال المنصة )المنصات( وجميع حقوق    7.1

 األسرارعارات والحروف والمظهر الخارجي والبرمجيات وااليقونات والشالتعليمات و أوالتجارية  األسماء

ألطراف ثالثة  أوالتجارية وازرار االلوان والرسومات والبيانات هي من الملكية الفكرية الحصرية للشركة 

ال  تفاقاإليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية. هذا تفاقاإلكما هي محمية من قبل القوانين و

 ية تفاق. هذه اإليةتفاقهذه اإل حكام وفقا ألمنصة التداول  إستخدامفي المنصة ولكن فقط الحق في  شراكةيشكل 

 للشركة.عن حقوق الملكية الفكرية  تنازال  ال تشكل 

اي  أوعالمة تجارية أي  أونشر الحقوق من إزالة أية  أوالقيام بإخفاء األحوال ال يجوز للعميل بأي حال من    7.2

 . التداول التابعة لها منصة أو اإللكتروني هاموقع أوللشركة  )عنوان( IPأخرى من اي  ات إشعار

تمتلك كما مختلفة.  إلكترونيةمن المفهوم انه يمكن للشركة أن تقدم خدماتها تحت عالمات تجارية ومواقع     7.3

برمجيات والمواد القابلة والمنصة التداول ، واإلنترنتالشركة جميع الصور المعروضة على موقعها على 

الطريقة التي  غير أو غرض آخرأخرى طريقة  ةهذه الصور بأي إستخدامال يجوز أن يقوم العميل بو للتنزيل

 تقدمها الشركة له.

موقع الشركة ة المعلومات المتاحة له من خالل تخزين وطباعاال ألغراضه الشخصية يجوز للعميل ال    7.4

المنصة بما في ذلك الوثائق والسياسات والنصوص والرسومات والفيديو والصوت رمز  أو اإللكتروني

توزيع  أونقل  أونشر  أوتعديل  أوالشعارات. ال يسمح للعميل بتغيير  أوخدم البرمجية وتصميم واجهة المست

جزئي بأي صيغة الي أي طرف ثالث  أوتلك المعلومات التجارية سواء بشكل كلي  إستغالل أوانتاج  إعادة أو

 وافقة الخطية الصريحة من الشركة.من دون الحصول على الم

ه من منصة التداول ما لم يكن مختوما من قبل إصدارحساب يقوم العميل بإن الشركة ال تعترف بأي كشف     7.5
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 الشركة.

 
 

 

 ات المحظورةجراء. اإل8

 

منصة التداول  أوات التالية فيما يتعلق بنظام الشركة و/جراءمن اإل إجراءاي إتخاذ يحظر على العميل بشكل مطلق  8.1
 : حساب العميل أوو/

(a) حساب  أوو/منصة التداول  أوالذكاء الصناعي لتحليل نظم الشركة و/ندرج تحت ياي برنامج  إستخدام

 . بدون موافقة كتابية مسبقة من الشركة العميل

(b) غير مقصود له إتصالتعديل اي  أوتدمير  أومراقبة  وأ إعتراض . 

 

(c)  إتالف أوحذف  أوتعليمات تهدف الى تشويه  أواي رموز  او برنامج ضار أويروس افتحميل او تنزيل 

اجهزة الشركة  إستخدامثناء ا اي نظام الشركة أو تتصاالاإل من أنظمة نظام أومنصة التداول تفكيك  أو

 .المتاحة للعمالء للتداول من خاللها 

(d) األنظمة أوغير مسموح بها بموجب القانون المطبق  أو أوامر تداول ت تجاريةإتصاالاي رسائل  إرسال 

. 

 
(e)  أومنصة التداول  أوالقيام بأي شيء من الممكن أن ينتهك سالمة نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة 

 . تعطيل عملها أوالتسبب في وقف 

(f)  التحايل على اي تدابير  أوهندسة عكسية  إجراء أومحاولة الوصول  أوالوصول بصورة غير مشروعة

 . امنية تكون الشركة قد طبقتها على المنصة

(g) بشكل  المنصة )المنصات( إستخدام أوالوصول غير المصرح به  أويسمح بعدم انتظام  أي عمل قد

 . غير مناسب

(h) او تدفق األسعار قد يتسبب في تأخير في وقت التنفيذ يطلبات ضخمة إلى الخادم والذ إرسال. 
 

 

واحد  إجراءفلها الحق في   ( a-h )في حال وجود شك لدى الشركة بأن العميل قد انتهك شروط الفقرة   8.2

وأن تطالب العميل بالتعويض عن  العمالء هذه ية إتفاقمن  12.2و  8.1اكثر من التدابير المضادة في الفقرة أو

 .أي خسائر تتعرض لها الشركة

 

 

 

 . السالمة9
 

طرف  رقم حساب العميل ألي أويوافق العميل على المحافظة على السرية وعدم الكشف عن بيانات الوصول     9.1

 .بما في ذلك موظفي الشركة

كتابي عن بيانات الوصول،  إشعارالعميل إستالم ال يجب أن يقوم العميل بكتابة بيانات الوصول. في حال    9.2

 على الفور.  شعارهذا اإل إتالفه فيجب علي
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رقم حساب أو اذا كان يعلم بأن بيانات الوصول الخاصة به  الشركة على الفور رخطأإعميل على يوافق ال   9.3

 فور حدوث ذلك.  بإعالم الشركة خطيا ويكون ذلك العميل قد تم الكشف عنهم ألي شخص غير مرخص له

إضافي لبيانات الوصول  إستخداملمنع أي المالئمة الخطوات إتخاذ ستقوم الشركة بحال حدوث ذلك، في 

أوامر لن يتمكن العميل من وضع أية  في غضون ذلك، .للعميل ات وصول جديدةبيان إصدارهذه، وستقوم ب

 تبدلة.بيانات الوصول المس إستالم لحين  من خالل المنصة 

 إستخدام إساءةب إشتباه  أو إستخدام إساءةيوافق العميل على أنه سيتعاون مع أي تحقيق للشركة بخصوص اي    9.4

 رقم حساب العميل. أوبيانات الوصول الخاصة به  

بيانات طرف ثالث غير مخول بالوصول إلى تمكن عميل بأن الشركة ال تتحمل المسؤولية في حال اليقر    9.5

 تتصاالاإلو لكترونيةاإل، بما في ذلك العناوين الشخصية األخرى المعرفة للعميل المعلوماتالوصول أو 

 .  .رقم حساب العميل ، والبيانات الشخصية وبيانات الوصول ولكترونيةاإل

رقم حساب العميل قد استلمت بشكل  أوموثوق بان معلومات الوصول ر اذا كانت الشركة على علم من مصد   9.6

حساب  وقفاطراف ثالثة، فيحق للشركة، حسب تقديريها ودون اي التزام تجاه العميل بمن غير مصرح به 

 .او عمل المنصة العميل

 

 

 األوامر. وضع وتنفيذ 10
 

بيانات الوصول الخاصة به الصادرة عن الشركة  إستخداميجوز للعميل تقديم اوامر على منصة التداول ب   10.1

أية عقد  إغالق. في حالة واجه العميل أمور فنية، بإمكانه األساسيةلهذا الغرض مع التزويد بجميع التفاصيل 

كلمة سر الهاتف( ومع التزويد برقم حساب مفتوح بمكالمة هاتفية مستخدما بيانات الوصول الخاصة به )اي 

 ية معلومات تعريف مطلوبة.أ وأغرض، التداول وكلمة مرور الصادرة عن الشركة لهذا ال

عبر  أوبيانات الوصول على منصة التداول  إستخدامعلى اي امر صادر بواسطة  عتماداإليحق للشركة    10.2

 ملزمة للعميل. األوامروتكون تلك من التحقق مع العميل  الهاتف، دون اي مزيد

 للشركة. اإللكترونينظام التداول التي يتم تقديمها عبر الهاتف سيتم وضعها على  األوامرأو الطلبات    10.3

 ملزمة للعميل. تلك و تكون لما يمكن للشركة تحصيلهوفقا  األوامريتم تنفيذ    10.4

مر، ولكن من المفهوم والمتفق عليه أنه على الرغم من بذل جهود ستبذل الشركة الجهود المعقولة لتنفيذ اال   10.5

 الشركة. إرادةذ ألسباب خارجة عن التنفي أو رسالمعقولة من قبل الشركة، ال يمكن دائما القيام باإل

 اإلنترنتيمكن تقديم الطلبات في غضون ساعات التداول العادي للشركة المتاحة على موقعها علي شبكة    10.6

 منصة التداول، كما يتم تعديلها من وقت الى اخر. أوو/

المختلفة  األسواقيوافق العميل و يقر بمعرفته بأن األسعار المعروضة على المنصة للتداول و التعامل في   10.7

، وأن هذه األسعار تأخذ  CFIها إلكترونيا  من قبل مزودي الخدمات الذين تتعامل معهم شركة إصداريتم 

بيانات السوق من مصادر مختلفة حتى يتأكد مزودي الخدمات من أن هذه األسعار عادلة مع  راإلعتبابعين 

 اإللتزام بتوفير أفضل خدمة تنفيذ للعمليات.
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مع ذلك يمكن لهذه األسعار بأن ال تتطابق مع األسعار التي تراها لدى في أماكن أخرى ) بما في ذلك األسعار          

 ول أو من قبل مقدمي الخدمة لالّخرين(.المعروضة في أماكن التدا

مع مالحظة أنه في حاالت تقلبات السوق و/ أو التحديات و المشاكل التقنية باإلضافة الى التحديات المشاكل          

، رقابة مقدمي الخدمة قد تكون األسعار التي تراها من خالل المنصة على  CFIخارج مسؤولية شركة 

 . األوامري تراها عند وضع أوامر الشراء/ البيع غير متطابقة مع سعر تنفيذ تلك جهازك و/أو األسعار الت

 

على السيولة أو قيود أخرى  مع مالحظة أنه في بعض الحاالت قد ال يكون هناك سيولة كافية أو وجود قيود          

والمحددات فرض نفس القيود  CFIقد يتعين على  و/أو مزودي الخدمة وبالتالي  CFIمفروضة على 

 المفروضة على مزودي الخدمة على الحسابات التى تنطبق عليها.

و بالتالي فإنك تقر و توافق على اخالء مسؤولية الشركة عن أية أضرار تنعكس في حساباتكم نتيجة تطبيق         

 هذه القيود .

 

 

 رفض طلبات العميل .11
 

اخرى هنا، يحق للشركة في اي وقت حسب تقديرها، ودون  أحكام دون المساس بما هو منصوص عليه في أي 

ورفض  األوامر إلغاءتفسير للعميل أن تقوم بتقييد نشاط التداول الخاص بالعميل وفي  أو إشعاراي  ءإعطا

تعويض من اي نوع  أواداء محدد  أوتنفيذ أي امر للعميل، وال يحق للعميل بالمطالبة باي اضرار،  أو إرسال

 في اي من الحاالت التالية:،  من الشركة

 .أو المنصة تتصاالاإل أو اإلنترنت إتصالتعطل  •
 

مكافحة  أوامر صادر عن محكمة مكافحة الفساد  أوعلى طلب السلطات الرقابية التنظيمية االردنية  بناء •

 .األموالغسل 

 مصداقية االمر تحت الشك. أوعندما تكون شرعية  •

 الظروف القاهرة. •
 

 من جانب العميل. في حال حدوث تقصير •
 

 الي العميل.ية تفاقاإل إنهاء إشعار إرسالقيام الشركة ب •
 

 رفض نظام الشركة لألمر بسبب الحدود المفروضة على التداول. •
 

 . في ظل ظروف السوق غير الطبيعية •
 

 عدم احتفاظ العميل بأموال كافية في رصيده ألمر معين. •
 

 بمصلحتها أو مصلحة عمالئها. في حال ارتأت الشركة أن تنفيذ أي أمر قد يضر •
 

 .األوامرفي حال وجود أسباب تمنع الشركة من تنفيذ أي من  •
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اي عمليات و  إجراءالشركة الحق بتجميد حساب التداول الخاص بالعمالء في حال عدم  ءإعطايوافق العميل على  •
 تراها الشركة مناسبة لذلك . ات التيجراءتفعيل الحساب حسب اإل إعادةو يتم  ،شهور  6تداوالت لمدة تزيد عن 

 
 
 
 

  خفاقاحداث اإل  .12
 

 " :إخفاقالتالي يشكل "حالة    12.1

 . العميل في اداء اي التزام مستحق للشركة إخفاق •

 . المحدد مستوىالمستوى الهامش لديه دون  إنخفاضعدم سداد العميل لطلب التعزيز أو  •

 . تصبح غير صحيحة أو 22ضمانات من العميل في الفقرة  أوعند القيام بأي تعهدات  •

 . أصبح معتل العقل أوعن فقدانه  عالناإل أوفي حال وفاة العميل )اذا كان العميل فرد(  •

في  إجراءاي إتخاذ الصواب  أوبانه من الضرورة  لإلعتقاداي ظرف اخر تكون فيه الشركة لديها سبب معقول  •
 .12.2الفقرة 

 

 . المحكمة أوالهيئة  أومطلوب من السلطة المختصة  12.2على النحو المنصوص عليه في الفقرة  إجراءأية  •
 

وضع  أومخالفة للوائح  أوعدم المشروعية  أوالشركة ان العميل يدخل الشركة في أي نوع من الغش في حال تقييم  •
الشركة  إستمرتمخالفة اللوائح اذا  أوعدم المشروعية أوالشركة تحت الخطر بالتورط في اي نوع من انواع الغش 

 . ال يرجع الى العميل خطأبتقديم الخدمات إلى العميل، حتى وان كان هذا ال
 

البلدان  أومن قبل العميل للشروط التي اقرتها التشريعات األردنية  ماديا   تعتبر الشركة بشكل معقول ان هناك انتهاكا   •
التداول الخاصة به، يتم اقرار ذلك في حسن نية من قبل  أنشطة أواالخرى التي لها سلطة قضائية على العميل 

 . الشركة
 

 أنشطة أوتزوير البطاقات  أو اإلرهابتمويل  أو األموالغسل  أنشطةاذا شكت الشركة أن العميل منخرط في  •
 . اخرى إجرامية

 

 . 8.1لفقرة الشركة بشكل معقول ان العميل قد قام بتصرف ممنوع على النحو المبين في ا إشتباه  •
 

 . الشركة بشكل معقول ان العميل قد قام بتداول مسيء إشتباه  •
 

 . إحتياليةالشركة بشكل معقول ان العميل قد قام بفتح حساب العميل بطريقة  إشتباه  •
 

 بطاقة مسروقة لتمويل حساب العميل الخاص به. إستخدام أوالشركة بشكل معقول بان العميل قام بتزوير  إشتباه  •
 

 

 

واحد  إتخاذ كتابي مسبق ب إشعاروفقا لتقديرها المطلق في أي وقت ودون  إخفاقيحق للشركة في حالة حدوث   12.2

 : ات التاليةجراءاكثر من اإل أو

 مسبق الى العميل. إشعاربدون  فورا  ية تفاقهذه اإلإنهاء  (أ)

 

 مفتوحة.العقود ال جزء من أو جميع  إغالقأو  إلغاء (ب)
 

 حظر اية مهام في منصة التداول. أووقف  أودائم  أوحجب الوصول إلى منصة التداول بشكل مؤقت  (ج)
 

 تنفيذ اي امر من العميل. أوعدم قبول نقل  أورفض  (د)
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 تقييد نشاط التداول للعميل. (ه)

 
 البلد المعني.ات سلطات انفاذ القانون في وفقا لتعليم أوإلى المالك الحقيقي  األموال إعادة، اإلحتيالفي حالة  (و)

 
 عكس أي ارباح مكتسبة من خالل التداول المسيء . أو إلغاء (ز)

 
 ات قانونية للخسائر التي تكبدتها الشركة.إجراء إتخاذ (ح)

 
يتسبب في  والذى قد (server)طلبات ضخمة إلى الخادم  إرسالالخاص بالعميل الذي يقوم ب IPحجب عنوان  (ط)

 تأخير في وقت التنفيذ.
 
 

 

 التداول. تأكيدات 13
 

 . وحسابه على منصة التداول الخاصة بالعميل أوامره تنفيذ حولللعميل  بالغاتالشركة  تقدم  13.1

اي تأكيد في الوقت  إستالمفي حال عدم  أون التأكيد خاطئ أعتقاد باذا كان لدى العميل سبب يحمله على اإل  13.2

عدم من تاريخ حد على اقصى يوم واحد بالشركة بعد  تصال، يجب على العميل اإل الذي يجب عليه ذلك

 .ألمر تأكيد ل إرسال

يعتبر المحتوى على العمليات التي تمت على حسابه من قبل العميل  خطي إعتراضفي حال عدم وجود أي   13.3

 . موافق عليه من قبله و يعتبر حاسما  

 

 قواعد التعامل مع أموال العميل .14

 

اكثر من الحسابات المنفصلة مع مؤسسات  أواموال مستلمة من العمالء في واحد  ةياستقوم الشركة بوضع    14.1

طرف مقابل  أو، غرفة مقاصة  ، وكيل تسوية ، سوق ، بنك أي وسيط مصرفي )بتقديرها مالية موثوقة 

OTC  ها في سياق اعمالهاإستخدام( وسيتم فصل أموال العميل عن أموال الشركة الخاصة وال يمكن . 

حساب  /حساب شامل بأموال العميل وأموال العمالء اآلخرين في نفس الحساب ) اإلحتفاظ يمكن للشركة   14.2

 . ( تجميعي

 ال تتحمل الشركة مسؤولية في حال تعثر هذه المؤسسات المالية. 14.3

 

 

 ات والسحوباتيداعحسابات العمالء واإل .15
 

 
أو  للعميل للسماح له بتقديم الطلبات ( Subaccount) اكثر أولشركة بفتح حساب عميل واحد ل يجوز  15.1

 . عن طريق االدوات المالية الخاصة األوامر

 

نواع حسابات العمالء المختلفة التي تقدمها الشركة وخصائص حسابات العمالء أمن المتفق عليه والمفهوم ان   15.2
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لذا يجب على  ،لتقدير الشركة  وفقا   عرضة للتغييري وهللشركة  اإللكترونيالموقع هذه يمكن إيجادها على 

 .لمتابعة اخر التغيرات الخاص به  اإللكترونيللشركة و/ او البريد  اإللكترونيالرجوع الى الموقع العميل 

 

، كما يتم تحديده من قبل الشركة وفقا لتقدير الشركة يداعالحد األدنى لإل إيداعيتم تفعيل حساب العميل عند   15.3

في حال  . حسب نوع حساب العميل المقدم للعميل يداعيمكن أن يتفاوت الحد االدنى لإل و من وقت آلخر

العميل لشروط تؤهله للحصول على فئة حساب أعلى )أو بشروط  إستيفاءتحديد نوع الحساب للعميل ومن ثم 

بحصوله على فئة الحساب األعلى وفي حال عدم قيامه  أفضل للعميل( فان من مسؤولية العميل المطالبة خطيا  

وفي حال تحديد فئة حساب معينة للعميل و من ثم  بذلك فال يحق له المطالبة بالشروط األفضل بأثر رجعي

بالشروط االزمة للمحافظة على هذه الفئة فان من حق الشركة في أي وقت تغيير شروط حساب اإلحتفاظ عدم 

 اسبه حسب متطلبات الشركة.العميل للفئة التي تن

 

من خالل الطرق وفي  يداعتم اإلي. ية تفاقاإل مدة سريانفي اي وقت خالل  هموال في حسابأ إيداعللعميل    15.4

 تفاصيل الحسابات البنكية لكافة العمالء . يتم توفير حيث العمالت المقبولة من قبل الشركة

 

ها في حساب إيداعالتي تم  األموال وقت أية وثائق تؤكد مصادريحق للشركة أن تطلب من العميل في اي   15.5

 . األموالالعميل اذا كانت الشركة غير مقتنعة بمشروعية مصدر  إيداعيحق للشركة رفض و العميل

 

تقوم او التحويل ل يداععن فيشة اإلواضحة صورة  إرساليجب على العميل  إيداع إجراءاذا قام العميل ب  15.6

مع ضرورة إحتواء الفيشة او أمر التحويل على إسم العميل و رقم  ،ه على حساب يداعقيمة اإل قيدتالشركة ب

 . حسابه

 

فيجب على العميل  المرسلة في حساب العميل في حين أنه من المفترض أن يتم ذلك األموال إيداعاذا لم يتم   15.7

اي رسوم دفع  في حاليوافق العميل  وفي هذه الحالة تحقيق مصرفي حول التحويل جراءإلالشركة  رخطأإ

 عليهفيجب  من أجل تأدية التحقيق أنهيتفهم العميل ويوافق حيث  ،لعميل ل تحميلهايتم الشركة ان من قبل 

 .منه  المطلوبةوالوثائق تزويد الشركة بالمستندات 

 

طريقة مقبولة من قبل الشركة ب هعند تلقى طلبه اموال او تحويل بنكي لكامل او جزء من سحبللعميل يحق   15.8

 وقت.في اي 

 

تقوم الشركة بدفع  هأموال من او تحويل بنكي لكامل او جزء عند تلقى الشركة تعليمات من العميل بسحب  15.9

 إستيفاء مع ،العميل لكافة النواقص المطلوبة منه ان وجدت إستكمالشريطة ، عمل يالمبلغ خالل يوم

 السحب ) شيك / حوالة ( و المبلغ المطلوب . حول طريقةالمعلومات المطلوبة 
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أو دفعات متكررة أن الشركة لن تقبل دفعات مجهولة الهوية في حساب العميل  من المتفق عليه والمفهوم  15.10

كما من حق الشركة رفض العميل نفسه  بإستثناءالى اي طرف التحويل  إجراءبولن تسمح ، من طرف ثالث

دون بيان أي أسباب أو تحمل أية مسؤولية كما من حقها رفض تنفيذ أية سحوبات في أي دفعات من العميل 

 أن يتحمل أية مصاريف بنكية لتنفيذ الدفعات أو السحوبات.ان العميل يقبل  .حال ارتأت الشركة وجوب ذلك

 

 . بديل إقتراح ، ويحق للشركة  تحتفظ الشركة بحق رفض طلب سحب لعميل يطلب طريقة تحويل معينة   15.11

 

. ومن المفهوم انه في او منه يتم ردها الى العميل األموالثناء تحويل أء التي تقع من قبل الشركة خطأاأل  15.13

 خطأيمكن أن تكون الشركة غير قادرة على تصحيح ال رشادات خاطئة للتحويلإحال قيام العميل بتقديم 

 . ويتحمل العميل الخسارة المتكبدة

 

الشركة  رخطأإأو سحب على حساب العميل، فان على العميل  إيداعء في أي خطأأفي حال حدوث تأخير أو   15.14

التعديالت االزمة ويعفي العميل الشركة من أي خسائر قد تلحق به  جراءئها المهلة الكافية إلإعطابذلك و

 . مقابل ذلك بما فيها تكلفة الفرص البديلة

 

 

 

 اللغة .16
 

 
وينبغي على العميل دائما قراءة والرجوع إلى الموقع  و/او االنجليزية للشركة هي اللغة العربيةاللغة الرسمية 

المعلومات المقدمة  أوحول الشركة وانشطتها. الترجمة التحريرية  اتاإلفصاحلجميع المعلومات و اإللكتروني

يكون لها أثر  أوال تلزم الشركة عالمية فقط واإل لألغراضهي أو اإلنجليزية بلغات اخرى غير اللغة العربية 

اللغة االنجليزية  إعتمادو إمكانية  ة فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة فيهاولؤ، والشركة غير مس قانوني

 .في المراسالت

 

 الكتابية ات شعارو اإل تتصاالاإل .17
 

 
ت أخرى من إتصاال أوطلب  أو إشعارأية  إرسال، يجب أن يتم ية تفاقما لم ينص على خالف ذلك في هذه اإل 17.1

أي عنوان آخر يتم تحديده من قبل الشركة من وقت آلخر  أوقبل العميل إلى عنوان الشركة المحدد أدناه )

كان أذا و في األردن والبريد الجوي كان ، الفاكس والبريد إذا اإللكترونيلهذا الغرض( من خالل البريد 

 :  ه من قبل الشركة علىإستالم بر على أنه سلم فقط عند خدمة البريد السريع ويعت أوخارج األردن، 

 

 

 العنوان
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 ( 3) الطابق  ( 4رقم )  عمارة،عمارة ابراج الرابية ،شارع عبد هللا بن رواحة  ، الرابية 

 االردن -عمان 

 

 5548841 6 00962:  فاكس

 

 jordan@cfifinancial.com  : اإللكترونيالبريد 

 

 

والبريد الداخلي أ اإللكتروني: البريد  اى من االساليب التالية إستخداميمكن للشركة  مع العميل تصالمن اجل اإل 17.2

 اإللكترونيالموقع  أوالبريد الجوي  أووخدمة البريد السريع أوالبريد أو الهاتف أو الفاكس ألمنصة التداول 

 .  للشركة

الموقع  أوالبريد الجوي  أوالبريد السريع وأوالبريد أوالفاكس أ اإللكتروني: البريد  لعميلامن التواصل طرق  17.3

 للشركة.  اإللكتروني

العميل وقت فتح من قبل المقدمة  تصالتفاصيل اإل إستخدامستقوم الشركة ب مع العميل تصالمن اجل اإل 17.4

ي تغيير في حيث يتعين على العميل ان يخطر الشركة على الفور بأ ، المحدثة في وقت الحق أوحساب ال

 الخاصة به. تصالتفاصيل اإل

 دليال   هذه  وتشكلأو غيرها ها الشركة بواسطة الفاكس القتمسح الكتروني للوثائق التي ت إجراءيمكن أن يتم  17.5

 قاطعا لهذه التعليمات بالفاكس.

يحق للشركة أن تتصل بالعميل خارج و ،  اإلعتياديةبالشركة ضمن ساعات العمل  تصاليمكن للعميل اإل 17.6

 . اإلعتياديةساعات العمل 

 

 

 

 

 . البيانات الشخصية والسرية وتسجيل المكالمات الهاتفية والسجالت18
 

 

من  أوغير ذلك(  أواتمام فتح الحساب  إستمارةيجوز للشركة جمع معلومات العميل مباشرة من العميل )في   18.1

هيئة مكافحة الفساد و الهيئات المستقلة )كوحدة ئتمان المرجعي، وكاالت اإلشخاص آخرين بما في ذلك، أ

والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية ومزودي خدمة التحقق عن طريق  (اإلرهابو تمويل  األموالغسل 

 طرف ثالث ومقدمي السجالت العامة.

بسرية ولن تستخدم ألي غرض آخر عدا عن  معلومات العميل المحتفظ بها بواسطة الشركة يتم التعامل معها  18.2

حصائية اإلألغراض ل، ووالعناية الواجبة األموالحة غسل وتحسين الخدمات، والتحقق من مكاف إدارة توفير و
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 . واألبحاث وألغراض التسويق

 

 يف (ي بما في ذلك التسجيالت والوثائق ذات الطابع السر يحق للشركة الكشف عن معلومات العميل )  18.3

 : الظروف التالية

 . أمر قانوني صادر من محكمة مختصة أوطلب من محكمة ب -

 أوعلى الشركة  اإلختصاص أوأية سلطة تنظيمية لديها السلطة  أو المالية األوراقهيئة طلب من قبل ب -

 . في الدولة التي يوجد فيها العمالء أوشركائهم  أوالعميل 

ة غير المشروع نشطةوغيرها من األ األموالوغسل  اإلحتيالالحيلولة دون  أوالسلطات المختصة للتحقيق  -

 من الشركات التابعة للشركة أو ذات العالقة فيها.ها إلستخدام

 بطبيعة سرية المعلومات ذات الصلة. المستشار إبالغإلى مستشاري الشركة المهنيين مع العلم أنه يجب  -

سواء كانت  يعالجوا قاعدة البيانات ) أوو /يحتفظوا و/ او أنشأوا  إلى مقدمي الخدمة االخرين الذين -

خدمات ،  اإللكترونيخدمات نقل البريد ،  بالسجالت األخرى اإلحتفاظ خدمات  و ( غير ذلك أو إلكترونية

معلومات  إستخداموخدمات مشابهه يكون هدفها مساعدة الشركة على جميع وتخزين ومعالجة  أوالرسائل 

 . ية تفاقتحسين توفير الخدمات بموجب هذه اإل أومع العميل  تصالاإل أوالعميل 

، وفى هذه الحالة  بغية تحسين التسويق بالشركة ةالداخلي ةئيغراض االحصامقدمي الخدمات االخرى ال -

 سيتم توفير البيانات على شكل مجمع.

 أوم المحك أوهيئة قضائية  أوعند الضرورة من اجل الدفاع عن حقوق الشركة القانونية الى أي محكمة  -

 . سلطة حكومية أوامين المظالم 

 . بموافقة العميل أوطلب العميل  على بناءا   -

 . خرى في نفس المجموعة من الشركةااي شركة  أوحد فروع الشركة أالى  -

 . المشترين أوالمحال اليهم  أوالمتنازل لهم  أوالى الخلفاء  -

االمريكيين الى االيرادات المحلية في األردن معلومات العميل المصرح بها بالنسبة لدافعي الضرائب  -

 اإلمتثاللقانون  عن هذه المعلومات الى مصلحة الضرائب االمريكية وفقا   بالغوالتي ستقوم بدورها باإل

الحكومية ذات العالقة  األجهزةيات تفاقاإلمريكية وفي الواليات المتحدة األ FATCAالضريبي الخارجي 

 .غراض مشابهةاألمريكية أو مع أي جهات دولية أو محلية أل حدةبين االردن والواليات المت

 

بها من قبل الشركة وتكون التسجيالت من ملكية  اإلحتفاظتسجيل المكالمات الهاتفية بين العميل والشركة و تمي  18.4

والمحادثات  األوامركدليل قاطع على  هاإعتمادو  هذه التسجيالت إجراء وافق العميل علىو ي ،الشركة وحدها

 . المسجلة

 

 اإللكترونيوالبريد أوالفاكس أالمباشر مع العميل عن طريق الهاتف  تصالانه يمكن للشركة اإل يوافق العميل  18.5

 .أو البريد على منصة التداول البريد العادي أو
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اي شركة اخرى في نفس المجموعة  أواي فرع من فروع الشركة  أويوافق العميل على أن تقوم الشركة   18.6

البريد ألغراض تسويقية  أو اإللكترونيالبريد  أوالفاكس  أومن حين آلخرعبر الهاتف  مع العميل تصالباإل

 . ابحاث السوق إجراء  أوالخدمات التي يمكن ان تهمه  أوهتمام العميل حول المنتجات إلجلب 

 

 ، معلومات التداول ، بسجالت تتضمن البيانات الشخصية إلحتفاظ استقوم الشركة ب السارية األنظمةبموجب   18.8

 إنهاء  واي شيء آخر يتعلق بالعميل لمدة خمس سنوات على االقل بعد  تتصاالاإلمستندات فتح الحساب و

 . ية تفاقاإل

 

 ية تفاق. تعديل اإل19

بناءأ على طلب خطي منه و ذلك بعد التأكد لعميل لحساب النوع تغيير من المتفق عليه بين الطرفين انه يتم   19.1

 من فبل الفريق االول بأن العميل استوفى الشروط الالزمة للدخول ضمن الفئة االعلى .

 

الذي  االستمرار ضمن نوع حسابو شروط تلبية متطلبات العميل من و في حال عدم تحقيق  للشركةيحق   19.2

 . .وع الحساب للفريق الثاني بما يراه مناسبا  التغيير على ن إجراءبه القيام بيتم التعامل 

 

أو تعديل شروط التداول في أي لتتوافق مع القوانين و التعليمات المحدثة  ية تفاقاإلبنود يحق للشركة تغيير    19.3

 . مع إعالم العميل بهذه التغيراتوقت 

 

الخاص بالعميل  اإللكترونيعبر البريد  هاإرسالمن خالل يتم إعالم العميل  ية تفاقعند حدوث تغيير في اإل  19.4

 . للشركة اإللكترونيعلى الموقع  امع وضعه

 

بالتغييرات وفي حال عدم قبول العميل أية  إعالمهو منذ تاريخ التغيير  وافق علىيعامل العميل على أنه   19.5

عدا عن  لغاءنتيجة لإلرسوم يترتب عليه دفع أي ال و  يةتفاقاإلإنهاء الشركة برغبته ب إبالغتغيرات يحق له 

 .نهاء  الرسوم المستحقة والواجبة الدفع مقابل الخدمات المقدمة لحين اإل

 

النظر في التكاليف والنفقات والرسوم والعموالت ورسوم التمويل والمقايضة وشروط  إعادةيحق للشركة   19.6

التداول وقواعد التنفيذ وسياسة التجاوز وعدد مرات التداول التي يمكن العثور عليها على موقع الشركة 

لموقع على منصة التداول من وقت آلخر. وتكون هذه التغييرات سارية المفعول على ا أوو/ اإللكتروني

منصة التداول ويكون العميل مسؤوال عن التحقق من التحديثات بانتظام. يعامل العميل على  أوو/ اإللكتروني

وأنه ية تفاقاإل إنهاء  لشركة انه يرغب في ا إبالغ فان عليه لم يكن قبل ذلك، ه وانرخطأإمنذ أنه قبل التغيير 

في هذه الحالة عدا عن الرسوم المستحقة  لغاءنتيجة لإلال يقبل التغيير. ال يجب أن يدفع العميل أية رسوم 

 .نهاء  والواجبة الدفع مقابل الخدمات المقدمة لحين اإل
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 . الظروف القاهرة20
 

غير العملي  أوتشمل الظروف القاهرة على سبيل المثال ال الحصر، كل من االتي، مما يجعل من المستحيل    20.1

 : ية تفاقلإل اإلمتثالللشركة من 

 اإلرهابالعدائية و خطر الحرب واعمال  األعمال أوالحرب  إندالعات التي تتخذها الحكومات وجراءاإل -

اي كارثة اقتصادية  أوالمدنية والتخريب والمصادرة والحجز  اإلضطراباتو والشغب والطوارئ الوطنية

 سياسية. أو

رثة كا أووباء  وأالحريق  أوالفيضان  أوالزالزل وتسونامي واالعاصير والعواصف القضاء والقدر و -

 طبيعية اخرى.

 ات. غالقإلنزاعات العمل وا -

اقصى ألسعار سوق التداول  أوتحديد حد ادنى  أواي سوق  إغالق أوالتصفية  أوتعليق التداول في السوق  -

 ولأو التدا اإلتجارغير عادية على  أوشروط خاصة  أوفرض قيود  أوالذى تتصل به الشركة واالسعار 

أي طرف )اال اذا كانت الشركة قد تسبب هذا الحظر( قرارات  أنشطةر تنظيمي على ظح أوفي اي سوق 

تنظيم منصات  إدارة المنظمات القائمة على التنظيم الذاتي وقرارات مجالس  إدارة سلطات الدولة ومجالس 

 التداول.

لوائح  أوأي اعمال اخرى  أويتم من جانب سلطات تنظيمية مختصة الذي وقف الخدمات المالية  إعالن -

 وطنية. أوسلطة عليا  أوهيئة  أوتنظيمية  أوتنظيمية وإشرافية حكومية 

 .تتصاالاإلو خطوط  لكترونيةاإلفشل في الشبكة  أوتعطل  -

 إتخاذ الشركة وتكون فيه الشركة غير قادرة على  إرادةظروف تكون خارجة عن  أوفعل  أوأي حدث  -

 معقول إلصالح التقصير. إجراء

 في حال التذبذبات السوقية المرتفعة بتقييم الشركة. -

 .أو ميزة فيهامنها التداول أو أي جزء تعطل المنصة  -

 

موجود )دون ان يمس ذلك اي حق من الحقوق  قاهرا   اذا قررت الشركة حسب رأيها المعقول ان ظرفا    20.2

 بعض الخطوات التالية: أوكل إتخاذ ( يحق للشركة دون سابق انذار في أي وقت ية تفاقاإل االخرى بموجب

 .. ية تفاقلإل حكام جميع الشروط واأل أوتعديل تطبيق أي  أوتعليق  -

فيما يتعلق السائدة الظروف ظل ات اخرى تراها الشركة معقولة في إجراء إتخاذعن  اإلمتناع أوإتخاذ  -

 والعمالء االخرين.أوالعميل أالشركة  راكزبم

 لتجنب التلف. أومنصة التداول في حالة عطب للصيانة  إيقاف -

 اية اوامر للعميل. إلغاء -

 من العمالء. األوامرإستالم رفض  -

 حساب العميل. تجميد -

 .إشعاردون المطلوب زيادة  الهامش  -

 .مناسبة األسعار التي تراها الشركةالوقت وجميع العقود المفتوحة ب أوأي  إغالق -
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 .فروقات االسعار السبريد أو الهامش السعري يادة ز -

 .الرافعة المالية تخفيض -

 

اي نوع  أو، فان الشركة لن تتحمل أي مسؤولية ية تفاقفيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذه اإل   20.3

 ية تفاقبموجب هذه اإل هاإلتزاماتبتأخر في الوفاء  أو إنقطاع أو إخفاقالضرر الناجم عن أي  أومن الخسارة 

ن وكما أن الشركة لن تك بسبب الظروف القاهرة أو الخسارة التأخر أو اإلنقطاع أو خفاقعندما يكون ذلك اإل

 .مسؤولة عن أية نتائج سلبية على حساب العميل نتيجة الظروف  القاهرة

 

 ولية والتعويضؤ. حدود المس21
 

 أوومعلومات متعلقة بالمعامالت  أخبارالشركة بالتزويد بمعلومات وتوصيات و أو قيام قيامعدم في حالة   21.1

التي يمكن نشرها على موقعها على  يةخباراألعن طريق النشرة  أوبحوث الى عميل ) أومالحظات السوق 

غيرها( لن تكون الشركة مسؤولة عن أي  أو اإلنترنتمشتركين عبر موقعها على للالتي تقدمها  أو اإلنترنت

 في أي من هذه المعلومات. خطأ أوعدم دقة عن االضرار التي لحقت بالعميل الناشئة  أوالتكاليف  أوخسائر 

 

 أومصاريف يتكبدها العميل تتعلق بصورة مباشرة  أوضرر  أوولة عن اي خسارة ؤالشركة لن تكون مس  21.2

 لى سبيل المثال ال الحصر:ناشئة عن ذلك ع أوغير مباشرة 

 

المعامالت  أوالعميل منصة اي تأخير ناجم عن  أوفي منصة التداول  إنقطاع أوتوقف  أوفشل  أو خطأأي  -

عطل  أو تصالخط اإل إنقطاع أوتعطل النظام  أوفشل  أوالعميل أي مشاكل فنية  نصةالتي تتم عبر م

الطلب  أو المسائل التي تتعلق بقدرة النظام أوتعطل نظام الوصول الى النظام،  أوالبرامج  أوالمعدات 

االمان والوصول غير المصرح بها وما شابه ذلك من مشاكل  إنتهاكاتو اإلنترنتالعالي على شبكة 

 ل.عطاالحاسوب واإل

ألي سبب  أواهرة نتيجة الظروف الق يةتفاقها بموجب هذه اإلإلتزاماتللشركة في اداء اي من  إخفاقاي  -

 اخر خارج عن سيطرتها.

 من جانب أي طرف ثالث. اإلهمال  أواإلغفال  أوأفعال  -

اي شخص يحصل على بيانات الوصول للعميل التي اصدرت من قبل الشركة الى العميل قبل قيام العميل  -

 بيانات الوصول. إستخدامالشركة عن سوء  إبالغب

 لكترونيةاإل تتصاالاإل، ولكترونيةاإلوصول اشخاص غير مؤهلين الى المعلومات،بما في ذلك العناوين  -

 اإلنترنتأي طرف آخر، عن طريق  أوو الوصول الى البيانات الشخصية عند نقل أعاله بين األطراف 

 اخرى. إلكترونيةأي وسيلة  أوالبريدية والهاتفية  تتصاالاإلشبكة اخرى ومرافق  أو

 التحذير. إشعارعن المخاطر و اإلفصاحاي مخاطر  -

 مخاطر العملة. -

 اية تغييرات في معدالت الضريبة. -
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 .فرق بين السعر المطلوب والسعر المحقق Slippageحدوث  -

 .Trailing Stop، Expert Advisor / Stop Loss Ordersالعميل على وظائف مثل :  إعتماد -

 في ظل ظروف السوق غير الطبيعية. -

 تمثيالت للمقدم . أوات إجراءأي  -

 ممثله المفوض. أووالتزوير( وممثلي العميل و/ اإلهمال إغفاالت )بما في ذلك  أواية افعال  -

 ممثلة المخول. أوقرارات تداول العميل  -

 من خالل بيانات وصول العميل. األوامرجميع  -

 منصة التداول. إستخدامعن طريق  إتصالأي فارق  إكتمالمحتويات وصحة ودقة و -

 نتيجة دخول العميل في التداول االجتماعي. -

 

 أوالوكالء بتكبد اية مطالبات ضرر  أوالتابعين  أوالموظفين  أوالمديرين المسؤولين  أوفي حالة قيام الشركة   21.3

بتوفير الخدمات فيما يتعلق  أوو/ية تفاقنتيجة تنفيذ اإل أوالنفقات التي قد تنشا فيما يتعلق بتنفيذ  أوالتكاليف 

 أوالتابعين  أوالموظفين  أوالضباط  أوالمديرين  أوالشركة  فان منصة التداول إستخدامفيما يتعلق ب أوو/

 الوكالء لن يتحملوا اية مسؤولية من أي نوع ومن مسؤولية العميل تعويض الشركة عن ذلك.

 

 أومباشرة  أوخسائر عرضية  أومسؤولة أمام العميل عن أي تبعات  األحوال لن تكون الشركة باي حال من   21.4

 أوالتكاليف  أو)بما في ذلك تحركات السوق الالحقة( البديلة خسارة الفرصة  أوكسب مال خسارة أواضرار 

 منصة التداول. إستخدام أوالمصاريف التي قد يتعرض لها العميل فيما يتعلق بالعميل وتقديم الخدمات 

 

 الخدمات و منصات التداول . إستخداملن تتعدى العموالت المحصلة مقابل مسؤولية الشركة  نا  21.5

 

 . التمثيالت والضمانات22
 

 :ييقر العميل ويضمن للشركة ما يل

 

 القرارات عن افعاله الخاصة. إتخاذالعميل هو سليم العقل وقادر على  (أ)

أي معامالت لتنفيذها، حسب جنسية  إرسالاألدوات المالية التي سيتم  أو األسواقال توجد اي قيود على  (ب)

 دينه. أوالعميل 

القضائي  اإلختصاص أوقاعدة تسرى على العميل  أولن تنتهك اي قانون  يةتفاقتتم بموجب اإل األعمالجميع  (ج)

 أموال العميل. أوالتي تخضع لها أصول  أوملزمة للعميل  يةإتفاقاي  أوالذى يقيم فيه العميل 

ألغراض  أو يةتفاقاإل بما يتعارض مع هذه اإللكترونيالموقع  أومنصة التداول  أو IPلن يستخدم العميل الـ  (د)

فقط لصالح  اإللكترونيو منصة التداول و الموقع  IPغير قانونية وانه سيستخدم الـ  أوغير مشروعة 

 حساب العميل وليس باسم أي شخص اخر.

 .ية تفاقه بموجب هذه اإلإلتزاماتوالوفاء ب األوامرلتقديم ية تفاقألصول للدخول في اإلالعميل مخول حسب ا (ه)
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 إستكمالاذا كان العميل شركة، الشخص الذى قام ب أوفتح الحساب  إستمارة إستكمالالعميل هو فرد قام ب (و)

 فتح الحساب بالنيابة عن العميل هو مخول حسب األصول للقيام بذلك. إستمارة

وصي نيابة عن شخص آخر. يمكن للعميل ان  أومؤتمن  أوممثل  أوالعميل يتصرف كمالك وليس كوكيل  (ز)

جميع الوثائق  إستالمو يتصرف بالنيابة عن شخص آخر اذا وافقت الشركة على وجه التحديد بذلك خطيا  

 المطلوبة من قبل الشركة لهذا الغرض. 

 ح الحساب وفي أي وقت صحيحة ودقيقةفت إستمارةفي  المعلومات المقدمة من قبل العميل الى الشركة (ح)

 وكاملة والوثائق التي يسلمها العميل صالحة وحقيقية.

 بما في ذلك المعلومات الواردة في المالحق. تفاقاإلقرأ العميل وفهم تماما شروط  (ط)

 أوشروعة غير م أنشطةغير مباشرة ناتجة عن  أوالمستخدمة للتداول ليست بأي بطريقة مباشرة  األموال (ي)

 .اإلرهابها لتمويل إستخدامسيتم  أومستخدمة 

وكافة المستندات والوثائق والمعلومات األخرى المقدمة  التحذيرات إشعارعن المخاطر و اإلفصاحقام بقراءة وفهم  (ك)
يات الموقعة والمعلومات الموجودة تفاقاإلأو غيره من العناوين و اإللكترونيله خطيا او شفهيا أو المرسلة لبريده 

 .اإللكترونيعلى موقع الشركة 

 

البريد  او/و اإللكترونيعن طريق الموقع  يةتفاقعلى توفير المعلومات الخاصة باإل يوافق العميل -

 .اإللكتروني

 كافةتزويده ببالشركة  قيام ويوافق على اإلنترنتيؤكد العميل بان لديه امكانية وصول منتظم الى شبكة  -

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، معلومات عن تعديالت  إلكترونيةات راخطواإل المعلومات

عن طبيعة ومخاطر  والسياسات والمعلومات يةتفاقوالتكاليف والرسوم لهذه اإل حكام الشروط واأل

 .اإللكترونيأو البريد   اإللكترونيالشركة  ات من خالل نشر هذه المعلومات على موقعاإلستثمار

 . الشكاوى والنزاعات23
 

 اإللكترونيالشكوى الى البريد  إرساليجب  اذا رغب العميل في تقديم شكوى 23.1

complaints@cfifinancial.com . حل موضوع الشكوى التوصل الى جاهدة على الشركة و ستعمل

 .بأسرع وقت 

، يوافق الطرفان على محاولة حل المسالة على ية تفاقفي حالة نشوء مسالة ليست مشمولة صراحة في هذه اإل  23.2

 ق مع ممارسات السوق.فات تتإتخاذ إجراءو اإلنصافاساس حسن النية و

ات الشكاوى المشار إجراءاي من  إستخدام أوات قانونية يبقى غير فعال مع وجود إتخاذ إجراءحق العميل في   23.3

 اليها اعاله.

 

 والتعليمات المطبقة. القوانين الحاكمة 24
 

، يتم تسوية جميع المنازعات والخالفات الناشئة 23اذا لم يتم التوصل الى تسوية بالوسائل المبينة في الفقرة   24.1

من حق الشركة مطالبة العميل من خالل محاكم  هكما أن بشكل نهائي في المحاكم األردنية.ية تفاقعن اإل

 مختصة في بلد إقامة العميل أو بلده األم.
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وفي حال قيام الشركة برفع دعوة على العميل في ية الهاشمية األردنالمملكة لقوانين  ية تفاقتخضع هذه اإل  24.2

 . القوانين السائدة في تلك البلدان إتباع بالد أخرى فيتم 

لخدمات عامالت نيابة عن العميل تخضع لألنظمة وأية سلطات عامة أخرى تحكم عمليات شركات اجميع الم  24.3

اية تدابير يراها  إتخاذ عن  اإلمتناع أو إتخاذاالردنية حسب ما هي معدلة من وقت آلخر. يحق الشركة  المالية

 ها ملزمة على العميل.إتخاذ أية تدابير يمكن  وان للوائح السوق ذات الصلة اإلمتثالضرورية لكفالة 

 

تعويضات  أوتراكمية وال تستثني أي حقوق ية تفاقجميع الحقوق والتعويضات المقدمة الى الشركة بموجب اإل  24.4

 منصوص عليها في القانون.

 اإلستقاللية. 25
 

تتعارض مع  أوغير قانونية  أومعمول به  أوفي أي محكمة مختصة غير نافذ ية تفاقإذا كان أي جزء من هذه اإل

ية تفاقوتفسر هذه اإل يةتفاقأنه مستثنى من هذه اإلب فقط منظم، يعتبر ذلك الجزء  أوقانون أي سوق  أوأي قاعدة 

 أوقانونيتها  أو يةتفاقاإل أحكام باقي  وحده وال يؤثر ذلك على إستثنائهتم  المستثنى وتطبق كما لو أن الحكم

 تعليمات أي سلطة قضائية اخرى. أوقابليتها للتطبيق وفقا للقانون و/ أوصالحيتها 

 

 . عدم ممارسة الحقوق26
 

 اإلصرارعدم أو الفريق اآلخر إنتهاكاتاللجوء الى سبل االنتصاف فيما يتعلق ببعدم قيام أي من الطرفين ان 

عدم ممارسته أي جزء من أي حق  أو، ية تفاقهذه اإل أحكام حكم من  أوألي شرط  اخضاع الفريق اآلخرعلى 

 نه.عضمنيا  تنازال  ال يشكل  تفاقاإلتعويض الذي يحق للطرف بموجب هذا  أو

 

 . التنازل27
 

 أومنافع  أوجميع حقوقها،  أوالتنازل لطرف ثالث عن أي  أونقل  أويحق للشركة في أي وقت أن تقوم ببيع   27.1

م عمل إلى العميل. ويمكن ايا 7قبل  إشعارهنا بتقديم ية تفاقكامل اإل اداء أو يةتفاقبموجب هذه اإل اإللتزامات

تنظيم  إعادةالشركة مع طرف ثالث و إستحواذ أو إندماجان يتم ذلك على سبيل المثال ال الحصر في حالة 

 اصول الشركة الى طرف ثالث. أوجزء من العمل  أونقل جميع  أوبيع  أوتصفية الشركة  أوالشركة 

اعاله، يحق للشركة ان  27.1تجديد الوارد وصفها في الفقرة  أو إحالة أومن المتفق عليه انه في حالة نقل   27.2

تنقل جميع معلومات العميل )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تسجيل البيانات الشخصية  أوتكشف و/

وتاريخ تداول العميل( وسجالت الملفات لتعرف على العميل العناية الواجبة ومستندات امرفقات والمراسالت و

 ايام عمل 7مسبق الى العميل قبل  إشعاررهنا بتقديم  وذلك  نقل حساب واموال العميل على النحو المطلوبو

. 

العميل بموجب  إلتزامات أومحاولة القيام بتحويل حقوق  أوتجديد  أوالتنازل  أوال يجوز للعميل تحويل   27.3

 .ية تفاقاإل

 

 

 الممثل المفوض. 28
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او  معتمد نيابة عن العميل من أجل تقديم الطلبات مفوض أو يمكن للشركة في حاالت معينة قبول ممثل   28.1

 رخطأإمع ضرورة ية تفاقهذه اإل أولمعالجة اية مسائل اخرى متصلة بحساب العميل  أوالى الشركة  األوامر

 .و يحق للشركة رفض هذا التفويض ألي سبب تراه مناسبا   بتعيين ممثل معتمد العميل للشركة خطيا  

 إجحافتخويل الممثل المفوض، يحق للشركة دون إنهاء كتابي من العميل ب رخطأإما لم تستلم الشركة    28.2

غيرها من التعليمات المتعلقة بحساب العميل من قبل  أوفي قبول الطلبيات و/ بإستمرارادناه،  28.4بالفقرة 

 صالحة وملزمة له.ل األوامرلمفوض بالنيابة عن العميل ، وسيقر العميل بتلك الممثل ا

 إشعارتفويض الممثل المعتمد من قبل الشركة على االقل بواسطة  نهاءالكتابي إل رخطأاإلإستالم يجب أن يتم    28.3

 التفويض.إنهاء ب

عتمد فوض أو المتعليمات اخرى تتعلق بحساب العميل من الممثل الم أوو/ األوامريحق للشركة رفض قبول    28.4

 في اي من الحاالت التالية:

مفوض على الوجه الصحيح للتصرف  أومعقول بان الممثل المعتمد غير مسموح له إشتباه اذا كان لدى الشركة  -

 . على هذا النحو

 .حدوث واقعة تقصير -

غيرها  أوالممارسات والقواعد المطبقة  أولقواعد السوق ذات الصلة  اإلمتثالمن أجل قيام الشركة بضمان   -

 .من القوانين

 من اجل حماية مصالح العميل. أوفي حال ارتأت الشركة ذلك  -

 

 خاصة شروط . 29

 

 وتنفيذ اوامر العميل األوامرحذف  أو إلغاء أووضع   29.1
 
العقود لكل نوع من الخاصة ازالتها في ساعات التداول  أووتنفيذها )اذا مسموح( وتغييرها  األوامريمكن وضع   -

 منصة التداول بصيغته المعدلة من الشركة من وقت آلخر.  أوالذي يظهر على موقع الشركة و/

 المعلقة وغير المنفذة فعالة خالل جلسة التداول المقبلة )حسب االقتضاء(.  األوامرتبقى   -

 كفاية السيولة الكافية لن تبقى سارية وسيتم الغائها.أوامر السوق التي لم تنفذ بسبب عدم  -

المقدمة، على النحو الذى يحدده العميل. في حالة عدم تحديد فترة  األوامروقت  لنوع و سارية وفقا   األوامرتكون    -

ة اذا المعلق األوامرجميع  أوالصالحية لألمر، يكون ساري ألجل غير مسمى. ومع ذلك، بإمكان الشركة حذف واحدة 

أو اذا ارتأت الشركة ضرورة  صفرال( الى Client Account Equity) أو السيولة المتوفر وصل حساب العميل

 .ية تفاقالعمل بهذه اإلإنهاء ذلك أو اذا تم 

 
بعد وضعها في السوق. يمكن تغيير أوامر وقف الخسارة  شرة للشراء والبيعاالمب األوامرإزالة  أوال يمكن تغيير  -

(Stop Loss( واخذ االرباح )Take Profit حتى لو تم وضع التداول في السوق طالما انهم اعلى مسافة من )

 مستوى معين )حسب رمز التداول(.

 تعديل أمر معلق قبل تنفيذه. أوحذف  أوالمعلقة  األوامر إنتهاء يحق للعميل تغيير تاريخ   -
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ها. حكام المقدمة من قبل العميل بشكل صارم وفقا أل األوامرمن أجل التنفيذ جميع  إرسالوإستالم يحق للشركة  -  

 لن تكون الشركة مسؤولة عن التحقق من دقة أية أمر.

 

سلبي  أوايجابي  Slippageالسعر التالي المتاح. قد يكون لهذا تنفذ كأوامر سوق   الشراء والبيعيتم تنفيذ أوامر   -

 على العميل. 

 
 

 األسعار 29.2
 
آخر، تفصيل أي  أوالحجم  أوفيما يتعلق باألسعار  على المضي قدما باألمر ةفي حالة كون الشركة غير قادر  -  

 إيجابي للعميل.  أوسلبي   Slippageاقرب االسعار المتاحة في السوق وقد يؤدى ذلك على  سيتم فتح األمر

العميل مبنية على أسعار تجميعية من البنوك ومزودي السيولة و بصفة  منصة تداولاألسعار التي تظهر على    -

، قد يتغير أو تأخير أو تعطل األساسيةعامة صالحة ويمكن تداولها ومع ذلك، اذا كان هناك تقلبات شديدة في السوق 

ات بالغفذ و/أو اإلتعديل على السعر المن جراءعن السعر المطلوب وقد يحدث تنفيذ خاطئ يطر الشركة إلتنفيذ االمر 

 .المستلمة من قبل العميل

أو تعثر الحصول على سعر فانه قد يتم تحديد السعر من قبل الشركة  ذات الصلة األساسيةالسوق  إغالقعندما يتم  - 

 يقر العميل بان هذه االسعار ستحدد من قبل الشركة بمطلق حريتها. وفي هذه الحالة

 

 الفوائد 29.3
 
( Swapsالمفتوحة ألكثر من يوم يتم عليها اضافة او خصم مبالغ تسمى الفوائد أو كلفة التخزين أو )ان جميع العقود  

وهي مبلغ مالي يحتسب بشكل يومي على كل مركز مفتوح في حساب العميل حسب نوع األدوات المالية المفتوحة. 

من يوم على بعض األدوات  ألكثرمفتوحة  ان الشركة قد تعفي العميل من أي مبالغ مالية في حال إبقاء عقود التداول

خاصة للعقود  أكثر من يومين على سبيل المثال ترك العقود لفترة زمنية طويلة اإلعفاءهذا  إستخدام إساءة دمبشرط ع

اذا دعت الحاجة والرجوع على العميل لخصم  اإلعفاءهذا  إلغاءو يحق للشركة  ،التي يتم فيها بالعادة خصومات مالية

وذلك حسبما تراه الشركة مناسبا وال يحق للعميل  اإلعفاءيل لو لم يقدم هذا مالمبالغ التي كانت ستكون مستحقة على الع

 على ذلك ويقبل بالرجوع عليه بأثر رجعي منذ بداية تعامالته. عتراضاإل

 

 اإلحتفاظ  بخالف رسوم المقايضة الليلية و رسوم "اإلحتفاظ   رسوم"" Carry cost"و الموافقة على   اإلطالع مع التأكيد ب

 هي تكاليف احتفاظ إضافية على المراكز/ العمليات المفتوحة للحســـابات التي تقرر الشركة وحسب تقديرها المنفرد بأنها ال

 هذه التكاليف عن باإلبالغ الشركة تقوم   تقوم بتداوالت نشطة لتحقيق العموالت المناسبة و المتوقعة من هذه الحسابات .وسوف

 ،و/أو بموجب وسائل التواصل المعتمدة وفق ما تقرره الشركة اإللكتروني قبل بدء تحصيلها من خالل اإلعالن على الموقع

 و/أو سابإحت بحيث سيتم إعطاء أصحاب الحساب الذين تنطبق عليهم هذه الرسوم إشعار لمدة أسبوع قبل البدء في عملية

 .التكاليف تحصيل هذه
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 التداول / التداول الخاطئ /التداول المسيء  إساءة  29.4
 

وان  األوامرعلى برنامج التداول من قبل العميل و هذه  إدخالهاالتي يمكن ان يتم  األوامرو هي تشمل مجموعة من 

وعلى  ،نفذت في وقتها كما ظهر على شاشة العميل تعتبر مرفوضة في حاالت معينة ألنها نفذت على أساس خاطئ

متأخرة أو بعض التداوالت في أوقات البيانات المالية أو أوقات الذروة أو  سبيل الذكر ال الحصر التداول على أسعار

 طرضداول أن يحل العميل على تأكيدات خاطئة لتنفيذ وتغيرها حيث أنه يمكن نتيجة لقصور معين في نظام الت

الحق للشركة في ذلك ويخلي العميل مسؤولية الشركة عن أي  ءإعطاويوافق بقر يالشركة لتصليحها الحقا العميل 

 . خسائر تنتج بما فيها الفرصة البديلة

 

 Expert Advisorبرنامج التداول الذاتي   29.5

للمستثمرين تمكنهم من برمجة  Expert Advisorتوفر الشركة في برنامج التداول خاصية برنامج التداول الذاتي 

عمليات شراء أو بيع أو وضع أوامر لذلك على حساب العميل. و  إجراءللتداول تقوم ب إلكترونيةروبوتات أو برامج 

اذا اختار ذلك. وتنبه الشركة العمالء من المخاطر يتم إضافة مثل البرامج من قبل العميل على منصته الخاصة 

مثل هذه البرامج وأنها التحد من خسائر العمالء وقدد تحقق نفس الفرص للخسائر أو أكثر ويكون  إلستخداماإلضافية 

ولية العميل وحده كما يحق للشركة بحسب تقديرها في حاالت معينة بعدم السماح ؤمثل هذه البرامج على مس إستخدام

و ذلك طريق الوسيط الخارجي أي أوامر تم تنفيذها  إلغاءتعديل او  ايضا  تلك البرامج و يحق للشركة  إستخداملعميل بل

 ها بتقدير الشركة للتداول المسيء.إستخدامالعميل في حال ية تفاقبشكل مخالف إل

 

 التحاليل واآلراء 29.6

تمثل  األسواقإتجاه و/أو المعلومات و/أو تقارير و/أو النصائح و/أو التحاليل أو غير ذلك الموفرة للعميل  خبارأن األ

المالية للعمالء اال بعد توقيع عقد ما  اإلستشاراتو ال تقدم خدمة ، مالية إستشاراتك هاإعتمادأراء فقط وأنه ال يمكن 

ها إتباعيمكن للعميل  إستشاراتالية وكل ما خرج عن ذلك ال تمثل الم اإلستشاراتبين العميل و الشركة يتيح تقديم 

 ها يكون ذلك على مسؤولية العميل وحده .إتباعوفي حال 

 

 الهامش 29.7

 العميل بشكل مسبق رخطأإيقبل العميل بأنه قد يتم تغيير الهامش بأي وقت من قبل الشركة وفي بعض الحاالت دون 

بالكامل الهامش  متطلبات سابه في جميع األوقات والتأكد من وجودح.ان على العميل متابعة مستوى الهامش على 

 .حسب المتطلبات في جميع األوقات

بعض أو كل المراكز  إغالقستقوم ب اإللزاميلتغطية الهامش الكافية الفعلية في حال عدم توفر السيولة  ان الشركة و

أو  ) لعالمية يوم الجمعة مساءا  ا األسواق إغالقن الشركة تقوم بذلك قبل إلعميل و بشكل عام فالمفتوحة على حساب ا

حق أي دون  ن الشركة قد تقررإ( ولكن وبالرغم من ذلك ف وجود عطلة الفي ح األسواقمساء آخر يوم تداول في 

وجوب مع  ، قرارات الشركة على حسابهقبول العميل بتحمل نتائج  الشركة و على أي قرار تتخذه عتراضلعميل باإلل
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قبل نهاية األسبوع  اإللزاميأية مراكز مفتوحة لتغطية الهامش  إغالقتوفر السيولة الكافية بكل األوقات وضرورة 

حيث أن الشركة قد تقرر عكس ذلك  وليس حصرا   ) ويكون ذلك عادة أو في كل األوقات أو كما تراه الشركة مناسبا  

 :ت ( على سبيل المثال في حاال كما تراه مناسبا  

 أو األسواقوجود تذبذبات عالية في  -

 ؤدي الى تذبذبات عالية أونة في رأي الشركة قد تيمع أخبارترقب  -

 في كل األوقات أو اإللزاميقيام العميل بفتح مراكز كبيرة برأي الشركة تتطلب توفر الهامش  -

 قبل العطل الرسمية أو -

 .مناسبا  غير ذلك كما تراه الشركة  -

  غالقإلحتى نقطة ا مستوى الهامش الى مراحل متدنية إنخفاضان العميل يعي ويقبل بأن الشركة ستقوم في حال 

أو قبل  أو أعلى من ذلك اذا قررت الشركة وجوب ذلك( اذا وافقت الشركة% أو ما دون ذلك 20عادة حوالي  وهي)

ز جزء أو كل المراكز المفتوحة أو فتح مراك إغالقبن الشركة ستقوم إف ذلك اذا ارتأت الشركة ضرورة ذلك،

( من  على الرغم قد ال تتمكن الشركة في بعض األحيان )على سبيل المثال بسبب التذبذبات السعرية العالية،محوطة

تتعدى رصيده  إلتزاماتالمركز المفتوحة على مستويات سعرية تحمي العميل من تحقق ديون عليه للشركة و إغالق

 للشركة. عليه ويتعهد بسدادها فورا  تترتب لديها وفي هذه الحالة يقبل العميل بالديون التي المودع 

كما ال ، وال ت لزم الشركة بطلب التعزيز من العميل وعلى العميل التأكد من توفر السيولة الكافية في جميع األوقات

بعض أو  إغالقوقت  إختياريحق لها  كافية والمراكز المفتوحة في حال عدم توفر السيولة ال إغالقتٌلزم الشركة ب

وضع حساب في حالة توفر سيولة  عادةإل كافة المراكز المفتوحة على حساب العميل حسب ما تراه الشركة مناسبا  

 كافية بالنسبة للمراكز المفتوحة .

 

 التداول عالي التردد / المتكرر : 29.8

يقوم ال ن أ لقيام بذلك. يجببالعميل مسموحا  لما لم يكن منصتها في  و المتكرر التداول عالي التردد CFIتحظر 

إنه يعرف و يقر بعلمه و في غضون ثواٍن ، وإذا فعل ذلك ، ف المتكررة /متعددةالطلبات بوضع العديد من الالعميل 

الخاص.  اوتقييمه CFIلتقدير  ا  بعض الصفقات وفق إلغاءلبعض أوامره أو جميعها و / أو  ا  قد يواجه رفضموافقته انه 

 .ا  ذلك ضروري CFI تبالقيام بذلك إذا رأ CFIيؤكد العميل أنه يخول 

 التحوط 29.9

المعاكس لنفس األزواج / أدوات التداول تجاه تسمح منصة التداول بخاصية و ميزة التحوط ؛ أي فتح مراكز في اإل  

التداول فإن ذلك يوثرعلى هذا الزوج / األداة . ويدرك العميل أنه في حال وجود مركز معاكس لنفس الزوج / أداة 

و مع ذلك فإن رصيد العميل يمكن ان  بتثبت الربح / الخسارة غير المحققة على الجزء المغطى في لحظة التحوط ،

عملية التحوط على بعض األزواج إذا كان ربحه / خسارته العائمة بعملة واحدة وحسابه بعملة  إجراءيتأثر في حال 

اء  على ذلك ، وفي مثل هذه الحاالت، فإن الربح / الخسارة غير المحققة سيزيد / ينخفض فيما يتعلق بتقلب أخرى. وبن

عندما : للربح / الخسارة غير المحققة مقابل العملة التي يتم بها الحساب. على سبيل المثال  األساسيةصافي العملة 

والر األمريكي ، فإن رصيد حسابه سيكون عرضة للتقلب يتم فتح مراكز تحوط بالين الياباني ويكون الحساب بالد
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 لتقلب سعر الدوالر األمريكي / الين الياباني على مبلغ الربح / الخسارة غير المحقق .  ا  وفق

المراكز المحمية ) المحوطة ( والتي تظل مفتوحة لمدة  إغالقعمليات  جراءلتقديرها إل ا  و يكون للشركة الحق وفق 

ها إذا كان رصيد العميل )الرصيد باإلضافة إلى النتيجة غير المحققة إختيارن أو في أي وقت حسب أكثر من أسبوعي

 ( سيقترب من مستوى الصفر.

 

 األسهممقابل الفروقات على  العقود 30

 
في  األسعار إنخفاضأو  إرتفاعهو السماح للمتداول بالمضاربة على  األسهمالهدف من تداول العقود مقابل الفروقات على 

 المؤشر األساسي .
 

المدرجة )مدرجة في البورصة( كأدوات ، لكن يتم تداولها كعقود "خارج البورصة" بين  األسهمالعقود مقابل الفروقات على 
عند فتح المركز. التداول على الهامش يمكن أن  ا  العميل والشركة. يتعين على المستثمرين دفع وديعة مبدئية ، أو هامش ، مقدم
 المركز . إغالقيعزز أي خسائر أو مكاسب تحققها. سيتم إرجاع هذا الهامش األولي عند 

 
 . اإلحتفاظ أو الحد األدنى لفترة  إستحقاقأي تاريخ  األسهمليس للعقود مقابل الفروقات على 

من العميل في حال عدم الحفاظ على مستوى الهامش المطلوب في الحساب  المراكز دون اخذ موافقة مسبقة إغالقيحق للشركة 
. تقع المسؤولية على العميل في متابعة مستوى الهامش و العمل على الحفاظ على نسبة الهامش من خالل التعزيز النقدي او 

 للمراكز او بعضها. إغالق إجراء
 

. العقود مقابل الفروقات ا  فعلي إمتالكهادون  األسهمعلى  األساسيةلفروقات يعرضك هذا المنتج للتقلبات المتعلقة بالعقود مقابل ا
بين المشتري والبائع لتبادل الفرق في قيمة أداة أساسية  إتفاقعبارة عن  ( وهيCFDعقود الفروق ) هي نوع من األسهمعلى 

من خالل التغيير في السعر المرجعي  ا  ستبداله يوميإه. يتم تحديد الفرق الذي سيتم إغالقمعينة للفترة ما بين وقت فتح العقد و
 . وبالتالي إذا ارتفع السعر األساسي لألداة يتلقى المشتري مبالغ نقدية من البائع والعكس صحيح.األساسيةاألداة  غالقإل
 

و / أو فترة احتجاز  طويلة األجل. ال يوجد حد أدنى لإلستثماراتبشكل عام ليست مناسبة  األسهمالعقود مقابل الفروقات على 
 موصى بها لعقود الفروقات. 

العقود مقابل الفروقات في أي وقت خالل ساعات السوق. ال يرتبط هذا القرار بأي تكاليف غير عادية ،  إغالقيمكنك فتح و
 المراكز. إغالقبخالف تكاليف 
كاف في حسابك. يمكنك طلب سحب  مركزك دون أن تطلب موافقتك المسبقة في حالة عدم وجود هامش إغالقيحق للشركة 

 المتاحة على حسابك في أي وقت. األموال
 

السهم  ا  الذي تراه الشركة مناسبا  وفق جراءالى اإل األسهمات الشركات ، تخضع جميع العقود مقابل الفروقات على إجراء
 األساسي في الحساب .

 
 

 التمويل:
 جميع المراكز المفتوحة ستكون خاضعة )  لتكلفة التمويل / فوائد ( حسب ما يلي : 
 

Libor rate =  + 2.55 .  على المراكز الطويلة ٪ 
 

 او                            
 

Libor rate =  + 3.35 .  على المراكز القصيرة ٪ 
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Recurring Costs 
 

 The difference between the bid and the ask price at the time فرق السعر
of the conclusion of the transaction. The cost can be 
different depending on market conditions and share traded ,
such varies from the account type requested from the client .

Make sure you understand the difference . 
هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب في وقت إبرام المعاملة. يمكن أن تختلف 

على ظروف السوق والحصة المتداولة ، وهذا يختلف عن نوع الحساب  اإعتمادالتكلفة 
 المطلوب من العميل.

Spread 

 The fee to be charged at the opening and closing of the العمولة
transaction on some CFDs on equities 

الصفقة على بعض العقود مقابل الفروقات  إغالقالرسوم التي يتم فرضها عند فتح و
 األسهمعلى 

Commission 

 أسعار مبادلة
 

Long Position Financing Cost = Notional Value of 
Instrument * )Underlying Interest Rate + Interest Markup (  /

Number of Days 
Short Position Financing Cost = Notional Value of 
Instrument * )Underlying Interest Rate - Interest Markup (  /

Number of Days 
تكلفة تمويل المراكز الطويلة = القيمة االسمية لألداة * )سعر الفائدة األساسي + الفائدة( 

 عدد األيام /
الفائدة(  -تمويل المركز القصير = القيمة االسمية لألداة * )سعر الفائدة األساسي  تكلفة

 عدد األيام /

Swap Point 
Rates 

 
 

 المخاطر :
 

 هي مخاطر السوق و مخاطر الطرف المقابل. األسهمللعقود مقابل الفروقات على  األساسيةالمخاطر 
هذا النوع من العقود ال يعطيك اي ملكية  ، OTCعن ادوات مالية معقدة يتم تداولها في سوق  العقود مقابل الفروقات عبارة

 او اية حقوق نتيجة تملك هذه العقود .
على اساس الرافعة المالية. يمكن للرافعة المالية تضخيم أرباحك وكذلك  العقود مقابل الفروقات هي منتجات يتم التداول بها

 خسائرك. 
 

ت ايضا  وكذلك شروطها التجارية مثل فروق األسعار والمق األسهمفي أسعار العقود مقابل الفروقات على  فإختالقد يحدث 
ورسوم الليلة الواحدة لتعكس فترات تقلب السوق الفعلي أو المتوقع. بناء  على حقوق المساهمين ، والعملة التي تستخدمها في 

 ر الصرف بين الزوجين.، مما قد يعرض حسابك لمخاطر سع األساسيةاألداة 
 
 

هناك عدد من أنواع مخاطر التداول التي يجب أن تكون على دراية بها قبل التداول. تشمل العوامل التي تؤثر على أداء 
 على سبيل المثال ال الحصر: المنتج

مخاطر الرفع مخاطر الهامش مخاطر المبادالت الخارجية؛ مخاطر السوق؛ مخاطر السوق غير المنظمة ؛ مخاطر تعطل 
ومخاطر تكنولوجيا المعلومات ؛ تضارب المصالح؛ مخاطر  اإلنترنتالسوق ؛ مخاطر الطرف المقابل؛ منصة التداول عبر 

 العملة .
لمخاطر . فيما يتعلق بمخاطر العملة ، في الحاالت التي تكون فيها عملة التسعير المخاطر المذكورة سابقا  غير شاملة لكافة ا

بالعملة المتداولة  ختالفالمدفوعات المستلمة من أجل الربح عند اإل إجراءللسلعة غير عملة حساب التداول الخاص بك ، يتم 
والتي تختلف عن عملة حساب التداول الخاص بك ، وبالتالي فإن العائد النهائي الذي سوف تتلقاه يعتمد على سعر الصرف بين 

 العملتين )عملة الحساب والعملة التداول(. 
في السوق/ االقتصاد، قد تتقلب  تتفاقم و تتعظم مخاطر التداول بالرافعة المالية. ففي أوقات التقلب الشديد أو عدم اليقين

االسعاربشكل كبير. تعتبر هذه التقلبات أكثر أهمية في حالة وجود مراكز برافعة مرتفعة وقد تؤثر سلب ا على مراكزك. في حالة 
 مراكزك.  إغالقالهامش االولي ، قد يتم  إنخفاضالتقصير و 
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 لك. ا  الرافعة المالية ، مثل العقود مقابل الفروقات ، مناسبفيما إذا كان التداول في المنتجات ذات  ا  يجب أن تفكر جيد
 

يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر والعناية الواجة و المتابعة الشديدة للحساب والمحافظة على نسب الهامش المطلوبة في 
مستوى المخاطر العالية و انك  علىاإلطالع اي عمليات تداول في هذا المنتج جاء بناء  على قرارك بعد  إجراءان  ،الحساب 

 قبلت التعرض لهذا المستوى  من المخاطرة.
 

 للحصول على قائمة المنتجات الدخول الى الروابط التالية :
https://cfifinancial.com/jordan/en/account  
https://cfifinancial.com/jordan/en/imarkets  

 
 ETFs on Equities األسهمالمتداولة في  اإلستثمارعقود الفروقات لصناديق  31

 
. في األساسيةعلى مختلف األدوات  األسهمعلى  ETFs on Equities اإلستثمارتقدم الشركة عقود الفروقات على صناديق 

 هذه الحالة األصل األساسي هو حقوق الملكية نفسها.
األسعار )المراكز  إنخفاضاألسعار )المراكز الطويلة( أو  إرتفاعمن  باإلستفادةيهدف هذا المنتج إلى السماح للمستثمرين 

. يتيح تداول هذا المنتج للمستثمرين األسواق. غالبا  ما يستخدم للمضاربة في تلك األساسيةالقصيرة( على األدوات المالية 
 فعليا . إمتالكهاية ( دون اإلستثماراالستفادة لتحركات أسعار األداة المالية ) الصناديق 

. إلغاءأو فترة  إستحقاقبشكل عام للتداول قصير األجل ، لذلك ال يوجد لهذا المنتج تاريخ  ETFs on Equitiesتستخدم 
 العقد إذا لم تحتفظ بهامش كاٍف في حسابك في جميع األوقات. إغالقيجوز للشركة 

لقد قمنا بتصنيف هذا المنتج على أنه أعلى فئة من حيث المخاطر. هذا يصنف الخسائر المحتملة من األداء المستقبلي عند 
صغيرة في السوق  الرافعة المالية و وجود حركة إستغاللمع  ETFs on Equitiesمستوى مرتفع للغاية ،حيث أن تداول  

 يصبح لها تأثير كبير على قيمة العقود مقابل الفروقات.
ها معنا فقط وليس مع أي مزود إغالقالتي نقدمها غير مدرجة في سوق منظم ، ويمكن  ETFs on Equitiesمنتجات العقود 

 ك دون الرجوع إليك.مركز إغالقآخر. إذا فشلت في الحفاظ على نسبة هامش كافية لتغطية أي خسائر ، فقد نقوم ب
وبالتالي فإن العائد النهائي الذي ستحصل عليه يعتمد على سعر  كن على علم بمخاطر العملة. قد تتلقى مدفوعات بعملة مختلفة،

 الصرف بين العملتين. 
لحفاظ ال يتضمن هذا المنتج أي حماية من أداء السوق المستقبلي وفي بعض الحاالت قد ي طلب منك سداد مدفوعات أخرى ل

 على مركزك. 
 الموجودة في حساب التداول الخاص بك. األموالفإن الخسارة اإلجمالية التي قد تتكبدها تقتصر على 

 
 
 

 تأثير الرافعة المالية
على  . ETFs on Equitiesيرجى مالحظة أن الرافعة المالية ستضخم أي أرباح أو خسائر بناء  على تحركات األسعار في 

٪ من 20والحفاظ على حد أدنى للهامش األولي بنسبة  إيداع، سي طلب منك  1: 5سبيل المثال ، في حالة الرافعة المالية بنسبة 
 القيمة االسمية لعقدك.

 
 قبل التداول في المنتجات ذات الرافعة المالية . ا  يجب أن تفكر جيد
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